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Raporumuz Hakkında
İÇDAŞ’ın 2017 yılına ait altıncı sürdürülebilirlik raporunda 
ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı yönlendiren 
çalışmalarımızla ilgili ilerlemeleri ve bunların sonuçlarını 
paydaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Paydaşlarımıza, 
faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi yönetme 
konusunda yürüttüğümüz ölçme, izleme ve iyileştirme 
çalışmalarını değerlendirme fırsatı veriyoruz. 

Rapor Kapsamı
Yöneticilerimizle yaptığımız çalışmalarda stratejik konuların 
tespitinde İÇDAŞ’ın ana iş alanları olan çelik ve enerji üretimini 
dikkate aldık. Bu raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği 
takdirde 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında, İÇDAŞ’ın 
tüm tesislerindeki faaliyetlerini kapsıyor.

Raporlama İlkeleri 

Raporumuzu GRI Standartları Temel seçeneğine uyumlu / 
uygun olarak hazırladık. GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı, 
sürdürülebilirlik bağlamı ve bütünlük prensiplerine ek olarak, 
Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) Sürdürülebilir 
Çelik Üretimi Performans Göstergelerini ve Uluslararası Finans 
Kurumu’nun (IFC) Sürdürülebilirlik Performans Standartlarını 
dikkate aldık.

2012 yılında imzaladığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin 
(UN Global Compact) yanı sıra ülkemizin de paydaşı olduğu ve 
2015 yılında lanse edilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 
destekleyen uygulamalarımıza da raporumuzda yer verdik.

Gelecek Raporumuz 

2018 yılı sürdürülebilirlik performansımızı aktarmayı 
hedeflediğimiz gelecek raporumuzu 2019 yılında yayınlamayı 
planlıyoruz.
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İÇDAŞ olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgede,
ülkemizin sahip olduğu kültür varlıklarını
gün yüzüne çıkarıyor, tarihe ışık tutuyor,

gelecek kuşaklara hem korunmuş hem de
daha zenginleşmiş bir kültür mirası

bırakmak için çalışıyoruz. 

2018’de bir yenisini eklemeyi hedeflediğimiz
geçmişi M.Ö. 7000 yılının sonlarına dayanan

Troas Bölgesi’nde yer alan dört antik kentin kazılarına 
sponsor olarak destek veriyor,

tarih bilincimizin 7’den 70’e yaygınlaşmasına
katkı sağlıyor ve bu sayede ülkemizdeki

diğer sanayi kuruluşlarına
örnek olmayı umuyoruz.
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Dünyanın en çok bilinen ikinci
kültürel miras alanı Troia, tüm dünyada

2018 yılına damga vuruyor!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1998 yılında
UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan 

Troia’nın önemini en üst düzeyde vurgulayacak
bir karar ile 2018’i Troia Yılı ilan etti. İÇDAŞ olarak

2015 yılından bu yana Troia Antik Kenti
kazılarına ana sponsor olarak destek vermenin 

gururunu yaşıyoruz.
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Paydaşlarımıza Mesajımız

Değerli Paydaşlarımız,

2017 yılındaki ekonomik, sosyal ve çevresel performansımızı ve 
sürdürülebilirlik kapsamındaki etkilerimizi nasıl yönettiğimizi, 
hedef ve uygulamalarımızı da içeren altıncı sürdürülebilirlik 
raporumuzla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. 

İÇDAŞ, çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra, 
işveren, yüklenici ve yatırımcı özelliklerine sahip çelik, enerji 
ve gemi üreticisidir. Türkiye’nin güçlü bir ekonomik yapıyı 
sürdürmesinde kritik öneme sahip olan çelik ve enerji 
sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. 

Sektörlerimizin ülke ve toplum üzerindeki ekonomik 
etkilerinin yanı sıra faaliyetlerimizden kaynaklanan sosyal ve 
çevresel etkilerimizi de gözetiyoruz. 2012 yılında BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzaladık. Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin iş dünyası için insan haklarının 
korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çevrenin 
korunması ve yolsuzluğun önlenmesi hedefiyle belirlediği 10 
temel prensibini dikkate alıyoruz. 2016 yılından bu yana da 

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedeflerini 
destekleyecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Ekonomiye Katkılarımız

Ülkemiz 2017 yılında 37,5 milyon ton üretim ile dünyanın               
8. büyük ham çelik üreticisi oldu. İÇDAŞ olarak, Türkiye 
ham çelik üretiminin %10,5’ini Çanakkale Biga’da yer alan 
Değirmencik Entegre Tesisimizde gerçekleştirdik. Enerji 
sektöründe ise 2017’de İÇDAŞ üretimi 11,53 milyar kWh ile 
Türkiye genelinde özel sektör ve devlet tarafından üretilen 
toplam elektriğin %3,9’una ulaştı. 

İşimize yaptığımız tüm yatırımların, ülke ekonomisine ve 
toplumumuza da dolaylı katkıları olduğunu görüyoruz. 
Ekonomik etkilerimizi incelediğimizde büyüme yatırımlarımız, 
yerel ve ulusal ekonomik katkılarımız bu yıl da öne çıkan 
konular oldu Çevresel ve toplumsal yatırımlarımızın temeli de 
güçlü finansal yapımıza dayanıyor. 

Ülkemiz 2017 yılında 
37,5 milyon ton üretim ile 

dünyanın 8. büyük ham çelik 
üreticisi oldu. İÇDAŞ olarak, 
Türkiye ham çelik üretiminin 
%10,5’ini Çanakkale Biga’da 

yer alan Değirmencik Entegre 
Tesisimizde gerçekleştirdik. 

Enerji sektöründe ise 2017’de 
İÇDAŞ üretimi 11,53 milyar 

kWh ile Türkiye genelinde özel 
sektör ve devlet tarafından 
üretilen toplam elektriğin 

%3,9’una ulaştı. 
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Çanakkale topraklarına bugüne dek yaptığımız doğrudan 
yatırım, yaklaşık 153,6 milyon TL’si 2017 yılında olmak üzere 5,5 
milyar doların üzerindedir. Çalışanlarımızı %76 oranında yerel 
halktan istihdam ediyoruz. 

Çalışanlarımıza ve Topluma Verdiğimiz Değer

Öncelikli sosyal etkilerimizi tüm faaliyet ve yatırımlarımızda iş 
sağlığı ve güvenliğine ek olarak, çalışanlarımızla ve yerel halkla 
ilişkilerimiz oluşturuyor. Çalışanlarımıza güvenli, verimli ve adil 
çalışma ortamı sağlamak, onlarla açık iletişim kurmak, kişisel 
ve mesleki gelişme olanakları tanımayı önemsiyoruz.

Faaliyetlerimizi sıfır kaza hedefiyle sürdürüyoruz. İÇDAŞ olarak 
kurulduğumuz günden bu yana, toplumun yaşam kalitesinin 
artırılması, eğitim ve spor olanakları ile sosyal hayatın 
iyileştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 
yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. 

Bölgemizdeki toplumun bütününe hitap eden ve kültürel 
mirasımızın korunmasına yönelik yatırımlarımızı bütüncül bir 
yaklaşımla dört ayrı tarihi noktada sürdürüyoruz. 2018’de bir 
yenisini daha ekleyeceğiz.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1998 yılında UNESCO tarafından 
Dünya Mirası listesine alınan Troia’nın önemini en üst düzeyde 
vurgulayacak bir karar ile 2018’i Troia Yılı ilan etti. İÇDAŞ olarak 
2015 yılından bu yana Troia Antik Kenti kazılarına ana sponsor 
olarak destek vermenin gururunu yaşıyoruz.

Çevreye Karşı Duyarlılığımız

Yüksek çevresel etkilere sahip sektörlerde faaliyet göstermemiz 
sebebiyle bu etkileri asgari seviyede tutmak için yasaların 
beklentilerinin ötesinde çalışmalar yapıyoruz.

İklim koruma amacıyla sürdürdüğümüz emisyon yönetimi, 
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz 
atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması hedefiyle 
başlattığımız su yönetimi çerçevesindeki uygulamalarımız 
işimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. 

2017 yılında çevrenin koruması için ayırdığımız toplam bütçe 
tutarı yaklaşık 145 milyon TL’dir. Atık yönetiminde öncelikli 
amacımız atıkların geri kazanılmasıdır. Bu yıl geri dönüşüme 
giren atık oranımız, Değirmencik’te %67 Bekirli’de ise %72 
olarak gerçekleşti. 

İÇDAŞ Değirmencik Entegre Tesisinde su konusunu 2007 
yılından bu yana, ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi’ altında 
yönetiyoruz. Tesislerimizdeki tatlı su da dahil tüm su 
ihtiyacımızı tamamen denizden karşılarken, 2017 yılında 380 
milyon m³ suyu arıtma işleminden geçirerek yeniden kullandık. 
Çevre faaliyetleri işletme ve yatırım harcamalarımızın %77’sini 
emisyon azaltma ve iklim koruma maliyetleri oluşturdu.

İÇDAŞ olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle faaliyetlerimizi 
yürütürken, paydaşlarımız için yarattığımız değeri de artırmaya 
devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu raporda yer alan bilgilerle ilgili 
sorularınızı ve diğer fikir ve önerinizi bizimle paylaşmanız, 
sizler için daha fazla değer yaratmamıza yardımcı olacaktır. 

Saygılarımızla, 

Bülend Engin 
Genel Müdür 
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Kurumsal Profilimiz

Üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük özel sektör çelik üreticilerinden 

biri olan ve ülkemizin en fazla ihracat yapan lider şirketleri arasında yer 

alan İÇDAŞ olarak, 1970’den bu yana çelik üretimi yapıyoruz.

Çelik üretiminin yanı sıra enerji, tersane, lojistik (deniz, kara), 
ulaşım (hava), liman işletmeciliği, inşaat, sigorta, madencilik, 
tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteriyoruz. 2017 
yılında gemi işletmeciliği de faaliyetlerimize eklendi.

Çanakkale’nin Biga İlçesine bağlı Değirmencik Entegre 
Tesisimizde beş buçuk milyon ton / yıl kapasiteli üç çelikhane 
ve üç milyon ton / yıl kapasiteli üç haddehane, üç üniteli 405 
megavat termik santral, dört HES, bir GES, tersane, iki iskele, 

bir rıhtım, günde 30 bin ton yükleme, 60 bin ton boşaltma 
kapasiteli Türkiye’nin en büyük özel sektör liman tesisleri ve bu 
ünitelerin yardımcı tesisleri bulunuyor.

Değirmencik Entegre Tesisine ek olarak Biga’ya bağlı Bekirli’de 
1.236 megavat kapasiteli ve iki üniteli termik santralimiz ve 
yine Biga’da 60 megavat lisanslı kurulu güce sahip rüzgâr 
enerji santrali faaliyet gösteriyor.
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Çelik tesislerimizde, uluslararası standartları olan çelik kütük, 
inşaat çeliği ve filmaşin gibi ürünler; santrallerimizde ise 
elektrik enerjisi üretiyoruz. Çelik ürünleri inşaat, otomotiv,                         
lastik, makina imalat gibi sektörlerde kullanılırken, termik 

santrallerde üretilen elektrik devlet şebekesi üzerinden tüzel 
müşterilere aktarılıyor. Tersanemizde ürettiğimiz gemileri 
ağırlıklı olarak İÇDAŞ’ın kendi filosuna dahil ediyoruz.

Çelik kütük, inşaat çeliği, düz çubuk, profil ve filmaşin gibi haddeleme ürünleri için başlangıç noktasıdır. 
Kesitleri 100 mm - 200 mm arasında değişen kare şeklinde uzun ve sürekli döküm yarı mamullerdir.

İnşaat çeliği, betonarme yapı imalatlarında kullanılan, düz yüzeyli inşaat çeliğine alternatif olarak üretilmiş ve 
zamanla onun yerini almış, yüzeyinde çıkıntılar (nervürler) olan çelik türüdür.

Filmaşin, sıcak haddelenerek yapılan, genellikle yuvarlak kesitli, soğuk çekme için kullanılan, bobin halinde 
sarılan yarı mamul metal çubuktur. Kaynak elektrotu, çelik hasır, tel, cıvata, yay ve benzeri ürünlerin üretiminde 
kullanılır.

Termik, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerimizde üretilen elektrik enerjisi, ağırlıklı olarak oteller 
ve sanayi kuruluşları olmak üzere, akaryakıt, bilişim, çelik, finans ve yatırım, inşaat, gıda, beton, elektronik, enerji, 
lojistik, maden, otomotiv, sağlık, tarım, tekstil, ulaşım gibi sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin yanı sıra 
AVM’lerden restoranlara, okullardan konut ve kamu kurumlarına kadar pek çok noktaya, Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TEDAŞ) hatları ile ulaştırılıyor.

Bugüne kadar tersanemizde üretilen aralarında kimyasal tankerlerin ve kuru yük gemisinin de yer aldığı ve 
sonuncusu 2016 yılında tamamlanan genel kargo gemisi Türk Yıldızı 4 ve bir römorkör olmak üzere toplam 14 
gemiye ek olarak yine 2016’da 700.000 avro bütçe ile bir adet kılavuz botun (Kara Yusuf ) üretimine başladık 
ve 2017’de tamamladık. 2016’da ayrıca 16 milyon avro bütçe ile 7.500 DWT paslanmaz çelik kimyasal tankerin 
(İÇDAŞ 29) üretimine başladık ve 2017 yılında da yapımına devam ettik. 2017 temmuz ayında 12,3 milyon avro 
bütçe ile 16.000 DWT kuru yük gemisinin (Türk Hilali-1) ve 3,4 milyon avro bütçe ile 65 ton BP römorkörün 
(İÇDAŞ 39) inşasına başladık.

1
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43 5

5

Ürünlerimiz
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Rakamlarla İÇDAŞ

* %72,41 Bekirli Termik (1.236 MW), %23,73 Değirmencik Termik (405 MW),
%3,52 RES (60 MW), %0,31 HES (5,30 MW), %0,03 GES (0,55 MW)

Kurumsal
Profil

Sürdürülebilirlik
Profili

11,07 Milyar TL
Konsolide Net Satış 

884 Milyon USD  
İhracat Hacmi

50 İhracat Yaptığımız
Ülke Sayısı

1.706,85 MW 
Toplam

Kurulu Güç*

11,53 Milyar kWh 
Elektrik Üretimi

(Türkiye’de 2017’de üretilen 
toplam elektriğin

%3,9’u)

Türkiye’nin En Çok 
İhracat Yapan 13. Şirketi

Çelik Sektörünün
En Çok İhracat Yapan

2. Şirketi

%66,20 Çelik
%30,41 Enerji
%3,39 Diğer
Net Satışların

Dağılımı
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Türkiye ile ilgili oranlar 2017  TÇÜD verilerine dayanmaktadır.

Kurumsal
Profil

Sürdürülebilirlik
Profili

144,8 Milyon TL
Çevresel İşletme 
Giderlerimiz ve 
Yatırımlarımız

15 Bin Ton
Günlük Geri Kazandığımız 

Çelik Hurdası Kapasitesi

3,92 Milyon Ton 
Ham Çelik Üretimi

(Türkiye toplam 
üretiminin %10,5’i)

%75 Değirmencik  Tesisi

%25 Bekirli Tesisi
Yatırımlarımızın

Dağılımı

Kurumsal
Profil

Sürdürülebilirlik
Profili

5.377
Grup Çalışan Sayısı

%76
Yerel Halktan İstihdam Oranı 

%14
İstihdam Artış Oranı 

Toplumsal Yatırımlarımız

Spor %5
Eğitim %56,5
Altyapı %29

Kültürel %9,5

SOSYAL

14,83 Milyon TL
Toplumsal

Yatırımlarımız 
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Grup Şirketlerimiz

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş.
İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.
İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş.
ERAS Taşımacılık Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş.
BİGAİR Havacılık ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İÇDAŞ Dış Ticaret A.Ş.
İÇDAŞ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
İÇYAPI İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
İCE TANKER Deniz Taşımacılık Ltd. Şti.

DEMİR SANAYİ Demir Çelik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2016’da ERAS ile birleşti.

14

Çelik, Elektrik ve Gemi Üretimi
Elektrik Üretimi
Elektrik Satış
Kara Nakliyat
Havayolu
Tarım ve Hayvancılık
Sigortacılık
İnşaat
Gemi İşletmeciliği
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Çelik İhracat Pazarları
   
Orta Doğu  %32
Avrupa   %23
K. Amerika %20
Afrika   %12
Uzak Doğu ve Asya %9
G. Amerika  %4

Tekstil ve Lojistik %1
Gıda %1
Finans ve Turizm %1,3
Diğer %5
Toptan Satış %45,7
Sanayi %46

Elektrik Müşterilerimiz

Müşteri Profilimiz

Çelik Müşterileri Sayı

Nihai kullanıcılar / İç piyasa 974
Nihai kullanıcılar / İhracat   19
Tüccarlar / İç piyasa 97
Tüccarlar / İhracat   79
Toplam            1.169
Nihai kullanıcılar: İnşaat firmaları, hasır üreticileri, tel üreticileridir.
Tüccarlar: Distribütörler ve aracı firmalar.

%83

%8
%7

%2

%32

%20

%9

%23

%12

%4

%5%1%1
%1,3

%45,7%46

(Tüketime Göre)
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Strateji ve Yönetim
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Bir aile şirketi olan İÇDAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyeleri, 
şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal performansına 
paralel uygulamalarından eşit oranda sorumludur. Başta 
şirketin kurucuları olmak üzere üyelerin her biri sektörde 
liderlik yapan, Türk iş hayatının tecrübeli isimleridir. Kendi 
performanslarını değerlendirme kriterleri şirketin büyüme 
ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasıdır.

Tüm şirketlerimizde farklı görevlere sahip olabilen yönetim 
kurulu üyelerimizin hepsinin bu şirketlerde icra görevleri 
de vardır. Şirketlerin yönetim kurulları aile üyelerinden 
oluşur ve bağımsız üyeler mevcut değildir. Yönetim 
Kurulu’na bağlı komiteler mevcut değildir.

Yönetim kurulu üyeleri icra görevlerinden dolayı 
sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları günlük olarak 
yönetirler ve sürekli olarak iletişim halindedirler. Yönetim 
Kurulu, şirketin Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu 

sıralamasındaki konumunu, Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği - TÇÜD’nin sektörle ilgili veri ve raporlarını sürekli 
olarak takip eder ve gerektiğinde anında karar alır.

Şirketlerimiz, sürdürülebilirlik riskleri de dahil olmak üzere 
risk yönetimi ve iç kontrolün sağlanması amacıyla SAP 
sistemini kullanır. Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel 
risklerini tanımlamış ve bu risklere yönelik politikaları 
belirlemiştir. Sürdürülebilirlikle ilgili riskleri yönetmek 
üzere belirlenen politikalarımız İÇDAŞ Yönetim Politikaları 
Kitabı’nda yer alır.

İşçi sağlığı, iş güvenliği, bilgi güvenliği ve iş disiplinine aykırı 
davranışları önlemek için iş yerinde uygulanacak kuralların 
yer aldığı Disiplin Yönetmeliği tüm çalışanlarımızın uyması 
gereken prensiplerden oluşur. İlgili şikâyet vakalarını 
Disiplin Kurulu ya da ilgili departman müdürleri ve 
direktörleri inceler.

İÇDAŞ tüm iş süreçlerini 
şeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk gibi 
kurumsal yönetim ilkelerine 

bağlı şekilde yönetir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%67’si diyor ki...

Çelik ve enerji sektörlerinde, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve 
hizmet sunma vizyonumuzla ve toplumumuza ve çevremize karşı 
sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Kurulduğumuz günden bu yana kurumsal 
sorumluluklarımızı yerine getirme amacıyla 
yürüttüğümüz farklı ve yeni projelerimizi, Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası inisiyatiflerin 
ışığında geliştirmeye devam ediyoruz.

Kurumsal Yönetim
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Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

İÇDAŞ’ta, tüm faaliyet alanlarımız ve lokasyonlarımızda 
gerek çalışanlarımızın gerekse bölge halkının sağlıklı ve 
temiz bir çevrede yaşaması sürdürülebilirlik stratejimizin 
temelini oluşturuyor. Hedefimiz, yenilikçi yönetim kültürü 
ile güncel, bilimsel, verimli ve etkili çalışma yöntemlerini 
kullanarak ve çevre yönetimi, iş güvenliği ve kalite konularını 
odağımızda tutarak, sürdürülebilir çelik ve enerji üretimini 
artırmaktır. 

2012 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global 
Compact) imzalayarak kurulduğumuz günden bu yana 
benimsediğimiz değer ve prensipleri, küresel anlamda bir 
kurumsal sorumluluk boyutuna taşıdık. 

İnsan haklarına ve çevreye saygı, adil ve sağlıklı çalışma 
ortamının sağlanması, yolsuzlukla mücadele bilincini temel 
alan bu sözleşmeyle iyi bir kurumsal vatandaş olacağımızın 
sözünü tüm dünyaya iletiyoruz.

Tüm süreçlerimizle paydaşlarımız için değer yaratmak, 
sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluşturuyor. 
Sürdürülebilirlik bakış açımızı tüm paydaşlarımız 
tarafından daha net ve anlaşılır kılmak için belirlediğimiz 
ilkeler, şirketimizin tüm çalışmalarında ve yatırımlarında 
sürdürülebilirlik etkilerimizi yönetmek adına verdiğimiz 
taahhütlerimizi de temsil ediyor.

Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve iyileştirilmesi için ülke şartlarına uygun olan teknolojileri belirlemek ve 
kullanmak, projeler geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak,

İşletmemiz ile ilgili atık yönetimi politikası belirleyerek, işletmemizden kaynaklanan kirleticilerin çevreye
zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için gerekli önlemleri almak ve çevre performansımızı sürekli artırmak,

Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için çevre standartları ve
ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü ölçüm, analiz ve kontrolleri yapmak, 

Çevre ile ilgili sektörümüzü ilgilendiren ulusal kanun ve yönetmelikler ile
uluslararası anlaşmaların gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmek,

Sektördeki yerimizi dengeli ve sürekli olarak geliştirmek amacıyla ekonomik kararlarla
ekolojik kararların bir arada düşünülmesini sağlamak,

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum sağlayarak doğal kaynakların kullanımında
gerekli özeni göstermek ve tedbirler almak,

Çevremizde yaşayan halkın yanı sıra, sivil toplum örgütleri ile tüm uygulayıcı kurum ve
kuruluşların çevre konusundaki taleplerini dikkate alarak işletme politikaları geliştirmek,

Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla çalışanlarımız için
sürekli bir eğitim programı uygulayarak çevre bilincini geliştirmek,

Ürün ve hizmetlerden kaynaklanan CO₂ emisyonları azaltmak,

Yönetim sistemleri ve hedeflerle sürekli büyüyen ve gelişen sürdürülebilir performans kriterleri oluşturmak,

Taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak yöntemleri kullanmak,

Enerjinin verimli kullanımını sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

Suyun verimli kullanımını sağlamak ve birim ürün başına su tüketimini en düşük seviyede tutmaktır.
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Paydaşlarımızla İletişim

Her bir paydaşımızla yılda en az bir kez fikir ve bilgi 
alışverişinde bulunabileceğimiz platformlarımız 
mevcuttur. Bu yılki sürdürülebilirlik anketi sonuçlarına 
göre çalışanlarımızın %52’si İÇDAŞ’ın diğer öncelikli 
paydaşlarının fikir / öneri veya beklentilerini duyabileceği 
mevcut iletişim platformlarının yeterli olduğunu belirttiler.
 

Önümüzdeki raporlama döneminde mevcut 
platformları bu anlamda geliştirmeyi ve paydaşlarımızın 
sürdürülebilirlik çerçevesinde işlerimizle doğrudan 
ilişkisi olan fikir ve taleplerini düzenli olarak dinlemeyi 
amaçlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız geri bildirimlerin 
sürdürülebilirlik hedeflerimizi şekillendirmemizde 
yardımcı olacağına inanıyoruz. (GRI 102-42) 

Paydaşlarımız, bugün ve gelecekte faaliyetlerimizden 
etkilenen ve aynı zamanda davranış ve kararlarıyla finansal 
performansımız üzerinde etkileri olan kişi ve kurumlardır. 
Paydaş gruplarının şirketimizle ilgili görüşleri ilgi 
alanlarına göre farklılık gösterebiliyor. İÇDAŞ olarak tüm 
kilit paydaşlarımızla iletişim kuruyor, faaliyetlerimizle ilgili 
çeşitli platformlarda onları bilgilendiriyor ya da fikirlerini 
almaya çalışıyoruz.

Bu yaklaşımla 2017 yılında, tüm tesislerimizden 
331 çalışanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
sürdürülebilirlik anketi önceki yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da çalışanlarımızın sürdürülebilirlik performansımızı 
değerlendirmeleri için önemli bir araç oldu.

Geçtiğimiz yıllarda üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik tanımlama anketi 
ve bunu takiben gerçekleştirdiğimiz strateji çalıştayı 
sonucunda belirlemiş olduğumuz kilit paydaşlarımızı 
ve stratejik konularımızı, bu yıl Sürdürülebilirlik Çalışma 
Grubumuz ile gözden geçirdik.

Çalışanlar ve 
Sendikalar

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Öğrenciler 
Potansiyel 
Çalışanlar
Stajyerler

Çalışan 
Aileleri

Yerel Toplum 
ve Yönetimler

Meslek ve
Sanayi Odaları

Üniversiteler 
ve Araştırma 

Kurumları

Kamu ve 
Düzenleyici 

Kurumlar

Müşteriler

Medya 
Mensupları

TedarikçilerHissedarlar

İÇDAŞ

Kilit Paydaşlarımız

İÇDAŞ’ta çalışanların fikir 
ve önerilerini yönetimle 

paylaşabilecekleri iletişim 
platformları yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%54’ü diyor ki...

(GRI 102-40)
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Sanayileşme doğru yapılırsa çevre kalitesini ve insanların 
yaşam kalitesini bozmuyor, katkı sağlıyor. İÇDAŞ’ın doğru 
bir sanayi kalkınmasına iyi bir örnek olduğunu görüyoruz. 
Biga Belediye Başkanlığı görevini 3,5 yıldır yürütüyorum. 
İÇDAŞ’ın bölgeye birçok sosyal ve ekonomik katkısı oldu. 
Meslek lisemiz yeniden inşa edildi. Spor salonumuz baştan 
aşağı yenilendi. Bu yıl çok güzel bir okul öncesi okulumuz 
İÇDAŞ’ın katkıları ile hayata geçti. Şu anda ise İÇDAŞ Fen 
Lisesi inşaatımız devam ediyor. Fen lisesi ve Anaokulu 
arsalarını Belediyemiz temin etti. Bu katkıların devamlılığına 
ihtiyacımız var. 

Örneğin ilçemizde kütüphane binasına ihtiyaç var. Spor 
alanında çeşitli yatırımlar yapılabilir. İlçemizde yaklaşık bin 
kişilik kapalı bir konferans salonu var. Ancak birkaç yüz kişilik 
etkinlikler için bu salon çok büyük geliyor. Daha küçük bir 
salona ihtiyaç var. Kütüphane ve konferans salonu birlikte 
yapılarak Biga’ya kazandırılabilir. Fen lisesi inşaatından 
sonra böyle bir yatırımla İÇDAŞ’ın katkılarının devam 
etmesini bekliyoruz. Ayrıca ilçemizin spor alanında alt yapı 
yatırımlarına da ihtiyacı var. Kapalı spor salonu yetersiz. 
Yeni bir spor salonuna ihtiyaç var. Biga’nın bir de kapalı 
olimpik yüzme havuzuna ihtiyacı var. Gelecekte İÇDAŞ’ın bu 
alanlarda da Biga’ya katkılarının olmasını bekliyoruz. 

İÇDAŞ’ın çevre konusunda hassas olduğunu görüyoruz. 
Çeşitli ödüller aldığını duyduk. Çevre ile ilgili gerekli 
izinlerini alarak çalıştığını görüyoruz. Sanayinin mutlaka 
çevresel etkileri olacaktır. İÇDAŞ’tan bu etkileri çevrenin 
kaldırabileceği sınırlar içinde tutmasını bekliyoruz. Bu 
sayede sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleşebilir ve 
çocuklarımız da bizler gibi temiz bir çevrede yaşama 
şansı bulabilir. Bugün batı ülkelerinin tamamının büyük 
sanayi tesisleri olduğunu görüyoruz. Sanayileşme doğru 
yapılırsa çevre kalitesini ve insanların yaşam kalitesini 
bozmuyor, katkı sağlıyor. En büyük çevre kirliliği fakirlikten 
kaynaklanıyor. İÇDAŞ’ın doğru bir sanayi kalkınmasına iyi bir 
örnek olduğunu görüyoruz. 

İÇDAŞ sayesinde Biga’da sendikal faaliyetler hızlandı. Bunu 
da çok değerli buluyoruz. İÇDAŞ çalışanlarının sendikası 
ülkemizdeki en büyük sendikalardan birisidir. İÇDAŞ’ın 
bölgeye yaptığı yatırımlar, bölgenin kaderini önemli oranda 
değiştirdi. Yatırımlarla sağladığı istihdam ve ekonomik 
hareketlilik bölgenin büyümesinde en önemli ivmelerden 
biri oldu. Yatırımları yeterli buluyor ama daha da artmasını 
diliyorum. 

İsmail IŞIK
BİGA Belediye Başkanı

23.10.2017

İÇDAŞ sayesinde Biga’da sendikal faaliyetler hızlandı. 
Bunu da çok değerli buluyoruz. İÇDAŞ çalışanlarının 

sendikası ülkemizdeki en büyük sendikalardan 
birisidir. İÇDAŞ’ın bölgeye yaptığı yatırımlar, 
bölgenin kaderini önemli oranda değiştirdi.

Paydaş Görüşü



21

Çalışanlar ve 
Sendikalar

Hissedarlar

Müşteriler

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar
Yerel Toplum ve Yönetimler

Medya Mensupları

Tedarikçiler

Meslek ve Sanayi Odaları

Sivil Toplum Kuruluşları

Çalışan Aileleri

Üniversiteler ve Araştırma Kurumları

Öğrenciler, Potansiyel Çalışanlar, 
Stajyerler

(GRI 102-43)

İÇÖS, İntranet
İSG Toplantısı
Duyuru panoları
YK Toplantısı
Call Center ve Müşteri Portalı
Seminer - kongre - fuarlar
Karşılıklı ziyaretler
Ürün bilgilendirme broşürü
Fabrika gezisi ve bilgilendirme toplantısı

Yüz yüze toplantılar
Yüz yüze toplantılar
Yüz yüze görüşmeler
Telefon, e-posta, sosyal ağlar
Etik Tedarik Politikası bilgilendirmesi

Üyelikler
Çevre, İSG vb. konularda sunumlar
Üyelikler
Kültürel geziler
Piknik ve sosyal organizasyonlar
Fabrika tanıtım gezileri ve sunumlar
Mesleki dersler verilmesi
Fabrika tanıtım gezileri ve sunumlar
Çevre, İSG vb. konularda sunumlar

Aylık
Yılda birkaç kez
Aylık
Yılda birkaç kez
Yılda birkaç kez
Ayda birkaç kez
Sürekli
Haftada 1-2 kez
Haftada 1-2 kez

Süresiz
Haftada birkaç kez
Haftalık
Haftada birkaç kez
Yılda bir

Sürekli
Aylık
Sürekli
Haftalık
Sürekli
Yılda birkaç kez
Sürekli
Yılda birkaç kez
Yılda bir kez

İletişim PlatformuPaydaşlarımız İletişim Sıklığı

Paydaşlarımız Gözünde Stratejik Konularımız

Konular

Ekonomik Performans

İstihdam

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitim ve Öğretim 

Yerel Toplumlar

Emisyonlar

Biyoçeşitlilik

Enerji

Su 

Sıvı ve Katı Atıklar

*****
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(GRI 102-44) 

Çalışanlar ve 
Sendikalar Hissedarlar Müşteriler Tedarikçiler Medya Kamu

Yerel Toplum 
ve Yönetimler

İletişim Platformlarımız
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Besicilik, Arıcılık ve 
Küçükbaş Hayvan 
Yetiştiriciliği

İÇDAŞ Tarım 
Uygulamaları

İÇDAŞ Spor Kulübü

Radyasyon Güvenliği Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İŞKUR

Biga Meslek Yüksek Okulu

Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi

İşkur İş Başı Eğitim 
Programı 

İÇDAŞ 
Çalışanlarından 
Eğitimler

Biga Fen Lisesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Biga İlçe Müdürlüğü 
Biga Kırmızı Et Birliği
Çanakkale Arıcılar Birliği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Çanakkale İl ve Biga 
İlçe Müdürlüğü 

Türkiye Basketbol Federasyonu
Türkiye Satranç Federasyonu
Türkiye Okçuluk Federasyonu 
Türkiye Yelken Federasyonu
Türkiye Yüzme Federasyonu
Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Çanakkale Basketbol İl Temsilciliği
Çanakkale Satranç İl Temsilciliği
Çanakkale Yelken İl Temsilciliği
Çanakkale Yüzme İl Temsilciliği 
Çanakkale Valiliği
Biga Kaymakamlığı
Çanakkale Belediyesi
Karabiga Belediyesi

2007

2007

2010

2016

2016

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü

RES’in Tam Kapasiteyle 
Devreye Alınması 2014

2013

Sürekli

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

İlgili SKH Proje Adı İş Birliği Yapılan STK 
veya Kamu Kurumu

İş Birliği 
Başlangıç 
Tarihi

İş Birliği 
Bitiş Tarihi

Türk Deniz Ticaret Koster FilosuTürk Yıldızı Projesi 2012 Devam ediyor

Enerji Bakanlığı
Soğutma Suyu 
Deşarjından Elektrik 
Üretimi 

2011 Devam ediyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Cürufun Karayollarında 
Kullanılması Projesi 2012 Devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Parion Antik Kenti 
Kazıları
Ana Sponsorluğu 

2008 Devam ediyor

Apollon Smintheion 
Kazıları
Ana Sponsorluğu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Devam ediyor

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin İş Birliklerimiz 



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin İş Birliklerimiz 
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İlgili SKH Proje Adı İş Birliği Yapılan STK 
veya Kamu Kurumu

İş Birliği 
Başlangıç 
Tarihi

İş Birliği 
Bitiş Tarihi

Assos Kazıları
Ana Sponsorluğu

Troas Kazıları
Ana Sponsorluğu

Biga Bölgesi Hava 
Kalitesinin İzlenmesi

TURMEPA Deniz Temiz Derneği

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Akdeniz ve Selçuk Üniversiteleri

Akdeniz ve Selçuk Üniversiteleri

Sürekli Atık Su 
İzleme Sistemi (SAİS) 
ile Soğutma Suyu 
Deşarjının İzlenmesi

Sürdürülebilir Türk 
Boğazlar Sistemi 
Projesi (Çanakkale 
Deniz Aşıkları)

Biga Yarımadası 
Çevresel İzleme 
Projesi

Tesis Çevresinde 
Biyoçeşitliliğin 
İzlenmesi

Biga RES Ornitolojik ve 
Yaban Hayatı İzleme 
Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2016

2017

2010

2012

2016

2010

2013

2013

Troia Kazıları
Ana Sponsorluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015 Devam ediyor

2021

2028

Devam ediyor

Devam ediyor

2018

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Yapay Resif ve 
Biyoçeşitliliği 
Destekleme Projesi

2014 Devam ediyor

Sürekli Emisyon 
Ölçüm Sistemi (SEÖS) 
ile Hava Kalitesinin 
İzlenmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 Devam ediyor

Devam ediyorCarbon Clear, Bureau Veritas ve Tüv NordKarbon Doğrulama
(Gold Standart) 2016
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Stratejik Sürdürülebilirlik Konularımız

Üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla her yıl 
gerçekleştirdiğimiz strateji anketi, strateji çalıştayı ve 
çalışanlarımızın katıldığı sürdürülebilirlik değerlendirme 
anketi üçlü etkilerimizi belirleme sürecimizi oluşturuyor. 

Strateji çalıştayında yöneticilerimizle yaptığımız 
değerlendirmeler sonucunda şirketimiz için stratejik 
öneme sahip konuları ekonomik, çevresel ve toplumsal 
olarak ayrı ayrı inceledik, önceliklendirdik ve İÇDAŞ 
Stratejik Sürdürülebilirlik Matrisi’ni oluşturduk. 
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzla bu konuları her yıl 
gözden geçiriyoruz.

Tablonun sağ üst bölümünde hem paydaşlarımız hem 
de şirketimiz açısından daha yüksek öneme sahip 
ve şirketimizin itibari, yasal, finansal ve operasyonel 
performansını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen 
konular yer aldı. Bu konular raporun ilgili bölümlerinin ana 
başlıklarını oluşturuyor ve şirketimizin ilgili performansını 
verilerle rapor içinde detaylı olarak aktarıyoruz. (GRI 102-46)

İÇDAŞ Stratejik Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi

İÇDAŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖNEMİ
(İtibari, Yasal, Finansal, Operasyonel)
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İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Emisyon
Yönetimi

Atık
Yönetimi

İstihdam
Ekonomik 
Performans

Enerji
Yönetimi

(GRI 102-47)

Biyoçeşitliliğin 
Korunması

Düşük

Yüksek

Yerel
Toplumla İlişkiler

Eğitim ve
Öğretim

Su
Yönetimi
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Stratejik Konuların Sınırları

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Şirket İçi Şirket Dışı

Tüm İÇDAŞ

Tüm İÇDAŞ

Tüm İÇDAŞ

İÇDAŞ Değirmencik ve
Bekirli

İÇDAŞ Değirmencik ve
Bekirli

İÇDAŞ Değirmencik ve
Bekirli

İÇDAŞ Değirmencik ve
Bekirli

İÇDAŞ Değirmencik ve
Bekirli

Mevcut değil

Mevcut değil

Mevcut değil

Taşeron

İÇDAŞ sınırlarına yakın 
komşu araziler

Mevcut değil

Mevcut değil

Taşeron kaza sayısı

Mevcut değil

Mevcut değil

Mevcut değil

Tesise giren taşeron 
araçlarının emisyon 
kontrollerini yapıyoruz.

Mevcut değil

Mevcut değil

Mevcut değil

Kanuni gereklilikler 
kapsamındaki kontrolleri 
yapıyoruz.

Ekonomik
Performans

İstihdam

Eğitim ve
Öğretim

İs Sağlığı ve
Güvenliği

Yerel Toplumlar

Emisyonlar

Biyoçeşitlilik

Enerji

Yok

Yok

İÇDAŞ Değirmencik ve
Bekirli

İÇDAŞ Değirmencik ve
Bekirli

Mevcut değil

Taşeron

Mevcut değil

İÇDAŞ sahalarında 
taşeronların tüm 
faaliyetlerinde atık su 
ve atık yönetimi ile ilgili 
uygulanan tüm kurallar 
geçerlidir.

Su

Sıvı ve Katı Atıklar

Konunun Sınırı

Şirket İçi Şirket Dışı

Raporlama KısıtlarıÖncelikli
Konularımız

(GRI 102-46)



Çelik Üretimi
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Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzla 2017’de yaptığımız 
strateji gözden geçirme toplantısında hem çelik hem 
de enerji üretim değer zincirimizdeki sürdürülebilirlik 

etkilerimizi inceledik. Etkilerimizin yoğun olarak ana 
faaliyetimiz olan üretim süreçlerinde gerçekleştiğini ortaya 
koyduk ve aşağıdaki şema ile paydaşlarımıza aktarıyoruz.

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Etkilerimiz

25

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzla 2017’de yaptığımız 
strateji gözden geçirme toplantısında hem çelik hem 
de enerji üretim değer zincirimizdeki sürdürülebilirlik 
etkilerimizi inceledik. Etkilerimizin yoğun olarak ana 

faaliyetimiz olan üretim süreçlerinde gerçekleştiğini ortaya 
koyduk ve aşağıdaki şema ile anlatımla paydaşlarımıza 
aktarıyoruz.

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Etkilerimiz (Çelik Üretimi)

Sürdürülebilirlik Etkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Enerji Yönetimi
Emisyon Yönetimi
Atık Yönetimi
Su Yönetimi

Sürdürülebilirlik Etkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Enerji Yönetimi
Emisyon Yönetimi
Atık Yönetimi
Su Yönetimi

Sürdürülebilirlik Etkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Atık Yönetimi
Emisyon Yönetimi

Sürdürülebilirlik Etkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sürdürülebilirlik Etkileri
Ekonomik Performans
İstihdam
Eğitim ve Öğretim
Yerel Toplumla İlişkiler
Biyoçeşitliliğin Korunması

Çelikhane
Faaliyet: Hurdanın 
eritilmesi ve istenilen 
kaliteye getirilmesi

Yarı Mamul: 
Çelik kütük

Çelik hurdası

Tüketim Sonrası

Tüketim

Sektörler:
İnşaat
Otomotiv
Enerji

Satış
+

Nakliye

Gemi, Tır,
Tren (İçdaş Vagonları)

Faaliyet: Sıcak şekillendirme

Yarı Mamul: 
İnşaat çeliği
Filmaşin çelik

Hammadde Tedariği

Çelik hurdası

Yönetim

Haddehane

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Etkilerimiz
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Çelik Üretimi

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Etkilerimiz

Enerji Üretimi

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Etkilerimiz

27

Hammadde Tedariği

Yenilenebilir KaynaklarKömür

Sürdürülebilirlik Etkileri
Ekonomik Performans
İstihdam
Eğitim

Enerji Üretimi

Elektrik

Enterkonnekte Ağ - Enerji Nakil Hatları

Tüketim

RES + GES + HESTermik Santral

Sürdürülebilirlik Etkileri
Yerel Toplumla İlişkiler
Biyoçeşitliliğin Korunması

Sürdürülebilirlik Etkileri
Enerji Yönetimi
Atık Yönetimi
Emisyon Yönetimi
Su Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sürdürülebilirlik Etkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sürdürülebilirlik Etkileri
Enerji Yönetimi
Atık Yönetimi
Emisyon Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sürdürülebilirlik Etkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetim
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Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Hedeflerimiz Tamamlama 
Hedefi Tamamlanan / Yeni Hedefler

Ulusal ve Yerel 
Ekonomik 
Katkılar

Çelik üretiminde yerli cevherleri 
analiz etmek ve kullanmak

16.000 DWT genel kargo 
gemisi inşa etmek

Yeni yatırımlarımızla istihdam 
rakamlarımızı artırmak

Demiryolu taşımacılığında 
entegre yönetim sistemi 
çalışmalarına başlamak

Çimento ve klinker tesisleri 
yatırımı yapmak

Yerli cevherlerin kullanılması ile ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. 

2018 

2017 yılı içerisinde 645 yeni personel 
istihdam ettik.

2016 yılında başladık ve 2017’de 
tamamladık.

2017 yılında çalışmalara devam edildi.

2019

2017

2017

2023

Sürekli

Stratejik 
Sürdürülebilirlik 
Konularımız

Ekonomik Performans
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Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Hedeflerimiz
Tamamlama 

Hedefi Tamamlanan / Yeni Hedefler
Stratejik 
Sürdürülebilirlik 
Konularımız

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

İstihdam

Eğitim ve 
Öğretim

Yerel Toplumla 
İlişkiler

Sıfır kaza oranına ulaşmak

Çalışanlarımızın %100’üne
İSG eğitimi sağlamak

Taşeronlarımızın %100’üne
İSG eğitimi sağlamak 

Çalışanlarımızın memnuniyetini 
artırmak

İÇÖS Öneri Sistemini daha etkin 
hale getirmek

Çalışanlarımıza ortalama 15 
saatin üzerinde eğitim sağlamak

Toplumsal yatırımlarımızı 
eğitim, spor ve kültürel ağırlıklı 
olarak devam etmek

2011’den itibaren tesislerimizi 
ziyaret eden kişi sayısını 15.000’e 
çıkartmak

Biga Meslek Yüksek Okulu’nda 
eğitimler vermeye devam 
etmek

Her yıl 200 gencimizi yüzme, 300 
gencimizi yelken, 300 gencimizi 
sörf sporuyla tanıştırmak

Spor Kulübü bünyesinde 
öğrenci sayısını artırmak

Parion kazıları ana 
sponsorluğuna devam etmek

Apollon Smintheion kazıları 
sponsorluğuna devam etmek

Troia kazıları sponsorluğuna 
devam etmek

Alexandria Troas kazıları 
sponsorluğu

Assos kazıları sponsorluğuna 
başlamak

Eğitim çalışmalarına sürekli olarak
devam ediyoruz.

2017 yılında işe başlayan tüm personele
İSG eğitimi verdik.

2017 yılında işe başlayan tüm taşeronlara 
İSG eğitimi verdik.

Memnuniyet anketi yaparak izliyoruz.
Fiziki koşulların iyileştirilmesi için 
yatırımlarımız sürekli devam ediyor. 

2017 yılı sonuna kadar toplam 846
öneri topladık. Bu önerilerden 307’sini 
hayata geçirdik.

43,91 saat / kişi eğitim sağladık.

İÇDAŞ Spor Kulübü bünyesinde
çalışmalara ve kültürel yatırımlara
sürekli olarak devam ediyoruz. 

2017 yılında tesislerimizi 1.206 kişi ziyaret 
etti. Ziyaretçilerin yaklaşık %90’ını 27 farklı 
okuldan öğrenciler, kalan %10’u ise STK 
temsilcileri oluşturdu. 

2017 yılında İÇDAŞ personeli olan
12 müdür şef ve şef yardımcısı arkadaşımız 
haftada toplam 40 kişiye ders verdi. Bu 
dersler 11 ayrı başlık altında başta çelik 
ve enerjiye ilişkin temel derslerin yanı 
sıra çevre, iş güvenliği ve kaliteye yönelik 
dersleri de içerdi. 

Hedeflenen sayıların üzerinde
katılım sağladık.

235’i lisanslı olmak üzere
toplam 513 öğrenciye ulaştık.

Kazılar devam ediyor.

Kazılar devam ediyor.

Kazılar devam ediyor.

2018 yılında yapılacak sponsorluk 
çalışmaları için protokolün hazırlanması.

Kazılara sponsorluğa başladık.

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Sürekli

2020

Sürekli

Sürekli

Sürekli

2018

2021

2020

2017

2021

Sosyal Performans
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Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Hedeflerimiz Tamamlama 
Hedefi Tamamlanan / Yeni Hedefler

Stratejik 
Sürdürülebilirlik 
Konularımız

Çevresel Performans

Emisyon 
Yönetimi

Atık Yönetimi

Su Yönetimi

Enerji Yönetimi

Karayolu taşımacılığını azaltmak, 
demiryolu ve denizyoluna ağırlık 
vermek

RES Projesi için gönüllü karbon 
piyasalarından yararlanmak 
amacıyla bir yıllık faaliyetin 
doğrulama sürecini başlatmak

Toplam dikili ağaç fidanı sayısını 
400 bine ulaştırmak (Bölgede 
ağaçlandırma ihtiyacı olan 
alanların azalması sebebiyle 
hedefimizi revize ettik.)

Tesis etki alanımızdaki hava 
kalitesini online olarak izlemek ve 
yayınlamak

Düzenli depolamaya giden atık 
miktarını %5’e indirmek

Yapay agreganın karayolu 
yapımında kullanım olanaklarının 
geliştirilmesi için İTÜ, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, TÇÜD ve KGM 
(Karayolları Genel Müdürlüğü) 
ortaklığında yürütülen çalışmaya 
katkıda bulunmak

Ahşap atıklardan günlük hayata 
kullanılabilir malzemeler yapmak

Ark ocağı cürufunun içerisindeki 
çeliğin %10’unun geri kazanmak

Denizden tatlı su elde etmeye 
devam ederek kısıtlı su 
kaynaklarını korumak

2017 yılında Değirmencik ve Bekirli 
tesislerimizin tüm su ihtiyacını denizden 
karşılamaya devam ettik. 

Sürekli

2017 yılında da lojistik faaliyetlerimizi ağırlıklı 
olarak deniz ve demiryoluyla yaptık.

RES Projesi için gönüllü karbon piyasalarından 
yararlanmak amacıyla yıllık üretim faaliyetin 
doğrulama süreci tamamlanmıştır. 
Doğrulama süreci her yıl tekrarlanacaktır.

2017’ye kadar 233.658,
2017 yılında 1.540 adet fidan dikildi.

Veriler Bakanlık tarafından
online olarak izleniyor.

Termik santral küllerinin gaz beton, çimento, 
kireç vb. alanlarda kullanımına yönelik Ar-Ge 
çalışmaları yürütüyoruz.

2017 yılında proje tamamlandı. 2018 yılında 
Karayolları Teknik Şartnamesine yapay 
agregalar dahil edilecek. 2018 yılından 
itibaren Cüruftan üretilen yapay agregalar yan 
ürün olarak karayolların kullanılabilecek.

Ahşap atıklarını kullanarak tesislerimizde 
kullanmak üzere 150 parçanın üzerinde eşya 
yaptık. Bunların arasında masalar, tabureler, 
kutular ve merdivenler de yer alıyor.

%10 artış hedefi aşılarak geri kazanım oranı 
%22,85 olarak gerçekleşti.

Sürekli

2017

2023

Sürekli

2020

2016 - 2017

2017

Sürekli

Değirmencik Termik Santralindeki 
3 ünitenin külde karbon miktarını 
%6,5’in altına tutmak

2017 yıl sonu ortalaması %5,49 olarak 
gerçekleşmiştir. Hedefe ulaşıldı.Sürekli
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Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Hedeflerimiz Tamamlama 
Hedefi Tamamlanan / Yeni Hedefler

Stratejik 
Sürdürülebilirlik 
Konularımız

Çevresel Performans

Biyoçeşitliliğin 
Korunması

TÜBİTAK MAM Çevre İzleme 
Projesi’ne devam etmek

Biga tesislerimizin bulunduğu 
bölgede biyolojik çeşitliliğin yıllık 
olarak raporlanmasını sağlamak

2016 yılı biyoçeşitlilik canlı 
envanteri çıkarmak, yıllara göre 
dağılımını gözlemlemek ve 10 yeni 
türü belirlemek

RES Sahalarında ornitolojik ve 
yaban hayatı izlemeleri yapmak 

Soğutma suyu 1 kanalı için sıcaklık 
izleme sistemini kurmak ve sıcaklık 
izleme sürecine geçmek

2016 yılında 6 yıllık ilk periyot sona erdi ve 
final raporu hazırlandı. 2016 yılında TÜBİTAK 
MAM ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapılarak 
izlemeler 2021 yılına kadar uzatıldı. 

2017 yılı raporu hazırlandı.

2017 yılında tesis için ve çevresinde canlı 
envanteri oluşturulmuş fakat yeni tür 
eklenmemiştir.

2017 Mart - Mayıs döneminde Akdeniz 
Üniversitesi akademisyenleri ile yapılan 
izlemeler raporlandı. 15 Ağustos - 15 Kasım 
arası sonbahar göç dönemi biyoloğumuz 
tarafında izlenip raporlandı.

2017 yılında kurulum ve deneme çalışmaları 
devam etti.

2021

Sürekli

2017

2017

2017
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Ekonomik Performansımız
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İÇDAŞ’ta kurum kültürümüzün sonucu finansal anlamda büyürken 

sosyal ve çevresel taahhütlerimizi yerine getirmektir. Sürdürülebilir 

büyümeyi sağlayan en önemli unsurların mali performansın yanı 

sıra çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek olduğuna 

inanıyoruz. 

İstanbul Sanayi Odası
Türkiye’nin 500 Büyük

Sanayi Kuruluşu arasında
71. Sıra

İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.

ÇİB Çelik İhracatçıları Birliği
İnşaat Çeliği ve

Filmaşin İhracatı Kategorisi 
1.’lik Ödülü

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

ÇİB Çelik İhracatçıları Birliği
Tüm Ürünlerde

En Çok İhracat Kategorisi 
2.’lik Ödülü

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

176 Vagon ile
Türkiye’nin 6. En Büyük Filosuna Sahip 

Özel Sektör Kuruluşu
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

ÇİB Çelik İhracatçıları Birliği
Büyük Ölçek

En Çok İhracat Artışı Kategorisi
1.’lik Ödülü

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

İstanbul Sanayi Odası
Türkiye’nin 500 Büyük

Sanayi Kuruluşu
9. Sıra 

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

ÖDÜLLER
ve

ÖNE
ÇIKANLAR

· DO
ĞRULANM

IŞ VERİ · 
DOĞRULANM

IŞ
 V

ER
İ
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Sürdürülebilir Büyüme ve Ekonomiye Katkılarımız

Günümüzde rekabet; düşük ürün maliyetleri ile 
üretimin sürekliliği ve çevreyle dost, temiz teknolojilerin 
kullanımı üzerinde odaklanıyor. Dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak İÇDAŞ’ta kaliteli ürünlerle pazardaki 
konumumuzu sürdürmek, rekabet edebilmek, ekolojik 
dengeyi  koruyacak şekilde çağdaş dünya ile entegre 
olabilecek yatırımlar yaparak büyümeyi ve sanayileşmeyi 
hedefliyoruz.

Mali sürdürülebilirliğimiz hissedarlarımızdan 
çalışanlarımıza, tedarikçilerimizden yerel komşularımıza 
tüm paydaşlarımız açısından çok önemlidir. Çevresel 
ve toplumsal yatırımlarımızın temeli de güçlü finansal 
yapımıza dayanıyor. Yatırımlarımızla istihdam olanağı 
sunan, üretime katkı sağlayan, ekolojik çevremize, 
kültürümüze ve insan yaşamına değer katan projeleri 
hedefliyoruz.

Bugün İÇDAŞ olarak yaklaşık 11,1 milyar TL ciroya sahip, 
geniş bir yelpazeye yayılan çevre dostu teknolojilerle, 
işveren, yüklenici, yatırımcı ve yenilikçi teknoloji 
çözümleri sağlayıcısı olan lider konumdaki çelik, enerji 
ve gemi üreticisiyiz. İhracatımızla ülkemize her yıl önemli 
miktarlarda döviz girdisi sağlarken, yaklaşık 5 bin doğrudan 
ve bir o kadar da yarattığımız dolaylı istihdamla toplamda 
yaklaşık 10 bin kişilik bir ekonomi ailesi oluşturuyoruz. 

İÇDAŞ, paydaşları (çalışanlar, 
hissedarlar, tedarikçiler, yerel 
toplum, kamu kurumları) için 

önemli oranda ekonomik 
değer yaratmaktadır.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%88’i diyor ki...
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Çelik Üretimi

Kapasite olarak çelikte en büyük özel sektör yatırımcısıyız. 
Çelikte dünyanın 8. ham çelik üreticisi olan Türkiye’nin toplam 
ham çelik üretiminin yaklaşık %10,5’i İÇDAŞ tesislerinde 
gerçekleşiyor. 2017 yılında çelik satışlarımız geçtiğimiz yıla 
oranla %13 oranında artış gösterdi ve Türkiye’den en çok 
çelik ihracatı yapan 2. şirket olduk.

Enerji Üretimi

2017’de Türkiye’de üretilen enerjinin %3,9’unu; 8,68 
milyar kilovatsaati Bekirli’de, 2,69 milyar kilovatsaati 
Değirmencik’de olmak üzere, İÇDAŞ üretti. 

Demiryolu Taşımacılığı

176 vagon ile Türkiye’nin altıncı büyük demiryolu filosuna 
sahip özel sektör kuruluşuyuz. Mevcut demiryolu altyapısı 
ile yıllık taşıma kapasitemiz yılda 214 bin tondur ve 
Anadolu’nun birçok noktasından toplanan çelik hurdalarını 
demiryoluyla taşıyoruz. İÇDAŞ olarak ürün ve hammadde 
nakliyesini demiryoluna kaydırarak hem maliyetlerimizi 
düşürmeyi hem de karayoluna göre daha az emisyonla 
çevreyi korumayı hedefliyoruz. Demiryolu ağını etkin 
kullanabilmek adına, Türkiye’nin beş noktasında (Ankara, 
Konya, Gölcük, Sakarya, Bursa) çelik merkezleri kurduk. 2017 
yılında demiryolu ile çelik mamul ve hurdası içeren toplam 
151.150 ton yük taşıdık. 

Tersane Faaliyetleri ve Denizyolu Taşımacılığı

Gemi yanaşma ve yükleme/boşaltma kapasitesi açılarından 
yüksek kapasiteye sahip limanımızdaki faaliyetlerle 
de önemli bir ekonomik katkı oluşturuyoruz. Yatırım 
planlarımız arasında vagon taşıyan gemi üretimi de yer 
alıyor. Bu yatırımla hedefimiz, fabrikadan doğrudan 
vagonlara yükleme yaparak, gemiyle Bandırma 
Limanı’ndaki demiryolu bağlantısına doğrudan gitmek ve 
indirme bindirme manipülasyonunu önlemektir. Ayrıca 
bu yöntemle, Tekirdağ’dan doğrudan Avrupa’ya ihracat 
mümkün olabilecektir.
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Demiryolu Lojistik Faaliyetlerimiz
Kalite Yönetim Belgelerini Aldı!

Demiryolu lojistik mevzuatında meydana gelen değişiklikle 
beraber, 2016’da demiryolu lojistik faaliyetlerimizin kalite, 
çevre ve iş güvenliği standartlarını artırmayı hedefledik. 
Demiryolu Lojistik Müdürlüğümüz şirketimize ait üç 
istasyonda (Ankara, Konya, Bandırma) yönetim sistemleri 
denetimi ve belgelendirmesine temel olacak iyileştirme 
çalışmaları yaptı. Böylece, demiryolu lojistik faaliyetlerimizi 
kalite yönetim sistemlerine dahil ederek ISO 9001, 14001 
ve 18001 belgelerini aldık. 

2017 yılında entegre yönetim sistemi kapsamında çevre 
düzenlemeleri yaptık, atık geri kazanım sistemleri ve 
hizmet-bakım takip raporları hazırladık. Beş yıllık periyodik 
revizyon süreleri dolan 72 adet vagonumuzun bakım ve 
muayenelerini gerçekleştirdik.

Türk Yıldızı Projesi’ne 5. Gemi için Hedef 2018!

Akdeniz çanağında ve Karadeniz’de yakın sahil yük 
taşımacılığında kullanılan Türk Deniz Ticaret Koster 
Filosunun yenilenmesini öngören 100 Kosterlik Türk Yıldızı 
Projesi 2012 yılında başladı. Projeye beş adet koster ile katkı 
sağlayacak olan İÇDAŞ, 2012 sonrasında tüm dünyada 
canlanması öngörülen deniz ticaretinde ülkemizin 
küresel rekabet gücünü geliştirmek hedefiyle inşa etmeye 

başladığı ve 30 milyon dolara mal olan ilk dört kosterini 
Çanakkale Biga’daki tesislerinde tamamladı. Proje, toplam 
37,5 milyon dolara mal olacak. Nehir taşımacılığına da 
uygun dizayn edilen kosterler, çevreci özellikleri ve yakıt 
tasarrufu ile öne çıkıyor. Türk mühendisler tarafından 
dizayn edilen İÇDAŞ’ın kosterleri, kuru yük, özel yük ve 
konteynır taşımacılığında hizmet verecek. 

Sonuçlar ve Kazanımlar

Ekonomik

Sosyal

Çevresel

Kurumsal

Yönetim sistemlerine tam uyumlu hale gelen demiryolu lojistik faaliyetlerinde ölçme 
ve izlemelerimiz daha sistematik hale geldi. Sorunların çözümü hızlandı, verimlilik 
arttı, maliyetlerimiz düştü.

İş güvenliği standartlarında artış çalışanların daha emniyetli ve güvenli ortamlarda 
çalışmasına katkı sağladı.

Çevresel etkilerin daha fazla kontrol edilmesi, faaliyetten kaynaklı çevresel etkilerin 
azalmasına neden oldu.

Yönetim sistemleri belgelendirmesi şirketimizin kurumsal itibarını artırdı.

Net Satışların Dağılımı
   
Çelik %66,2
Enerji %30,4
Diğer  %3,4 %66,2

%30,4

%3,4
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Entegre Çelik Üretim Tesisi

Haddehane 2 (Vasıflı Çelik Çubuk 
Haddehanesi)

Besi Çiftliği Kapasite Artışı

Tohum Bankası

Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama 
ve Gazlaştırma Tesisi

Vasıflı Çelik Üretim Tesisi 

Helvacı TES

Yapay Agrega Tesisi

Güneş Enerji Santrali

Çimento Sıfır Atık ve Klinker Tesisleri

Demiryolu Taşımacılığı - Lokomotif 
Yatırımı

Paslanmaz Çelik Kimyasal Tanker /  
7.500 DWT

Türk Hilali Kosteri 16.000 DWT

Kılavuz - Pilot Bot

Römorkör (65 ton çekme güçlü)

Değirmencik-2 Düzenli Kül Depolama 
Sahası

Bekirli-2 Düzenli Kül Depolama Sahası

Mendirek İçi Rıhtım Yapımı 

Scheuerle Transporter

E-crane Hurda Transfer Vinçi

Gotwald Liman Vinci

Bursa Hurda Stok Sahası

Uçak Gemisi İnşa Havuzu

Filmaşin Işıl İşlemler Fırını

Ar - Ge çalışmaları yapıldı

2017 yılında 
inşaatına başlandı

2017 yılında 
inşaatına başlandı

2017 yılında
inşaatına başlandı

İzin süreci devam ediyor.
ÇED ve Ar - Ge projeleri yapıldı

Ar - Ge çalışmaları yapıldı

Kış aylarında bölge hava 
kalitesinin sınır değerlerin 
üzerine çıkması ve Halkın 

Katılımı Toplantısı’nda 
halkın yatırımı istemediğini 

bildirmesi nedeni ile yaptırım 
iptal edildi

2016’da devreye alındı

İzin süreci devam ediyor

İnşa ve Ar - Ge çalışmaları yapıldı

Kamu tarafından Lokomotif 
İhalesi yapılmadığı için 

2017’de yatırım yapılamadı

Devam ediyor

Devam ediyor

2017 yılında tamamlandı

Devam ediyor

Devam ediyor

2017 yılında tamamlandı

2017 yılında inşatına başlandı 

Devam ediyor

Devam ediyor

Devam ediyor

2017 yılında tamamlandı

Devam ediyor

2017 yılında inşatına başlandı 

Değirmencik - Biga

Değirmencik - Biga

Değirmencik - Biga

Değirmencik - Biga

Biga / ÇANAKKALE

Değirmencik - Biga

Biga / ÇANAKKALE

Biga / ÇANAKKALE

Biga / ÇANAKKALE

Biga - Bekirli ve
Biga - Karahamzalar

Yurt içi

Değirmencik - Biga

Değirmencik - Biga

Değirmencik - Biga

Değirmencik - Biga

Değirmencik - Biga

Bekirli - Biga

Değirmencik - Biga

Biga / ÇANAKKALE

Biga / ÇANAKKALE

Biga / ÇANAKKALE

Bursa

Biga / ÇANAKKALE

Biga / ÇANAKKALE

800.000.000 $

–

–

–

800.000.000 €

300.000.000 $

200.000.000 $

500.000 €

2.500.000 TL

250.000.000 $

11.000.000 €

17.000.000 €

14.000.000 $

900.000 €

4.750.000 €

6.500.000 $

6.500.000 $

15.750.000 $

1.800.000 €

2.500.000 €

6.500.000 €

–

195.000.000 

3.700.000 $

120.000 $

10.440.523 $

91.829 $

112.390 $

150.000 $ 

60.000 $

İptal edildi

263.113 $

658.623 $

100.000 $

0 $

14.160.624 $

2.830.967 $

53.033 $

639.814 $

2.514.331 $

1.310.526 $

422.169 $

2.179.799 $

4.460 $

4.137.658 $

373.254 $

253.733 $

277.462 $

Yatırım YeriYatırım Adı
Yatırım

Açıklama
Toplam 
Bütçesi

2017
Yatırım 
Miktarı

2017’de Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlarımız
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Çanakkale topraklarına bugüne dek yaptığımız doğrudan 
yatırım, yaklaşık 153,6 milyon TL’si 2017 yılında olmak üzere 
5,5 milyar doların üzerindedir. Bu yatırımların bölge halkına 
ve ekonomisine dolaylı etkileri çok daha yüksek ve uzun 
vadelidir. Bu etkiyi güçlendiren yaklaşımımız, istihdam 
önceliğini bölge insanından yana kullanmamızdır.

Sosyal ve çevresel yatırımlar, eğitim, spor ve kültürel destek 
projelerimize yönelik detaylı bilgiler ve yarattığımız dolaylı 
ekonomik etkiler raporumuzun ‘Sosyal Performansımız’ 
bölümünde yer alıyor.

Çelikte Yerli Kaynaklarla Üretim Hedefi

Dünya ve Türkiye çelik sektöründeki daralma sebebiyle, 
hurdaya alternatif olabilecek ve daha verimli üretim 
prosesleri üzerinde çalışıyoruz. Yerli cevherlerin ekonomik 
olarak uygunluğunu analiz edip yerli kaynaklar kullanarak 
üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede yerli kaynaklarla 

daha kaliteli ve daha az maliyetli üretim yapmayı planlıyoruz. 
Çevresel olarak da yüksek enerji kullandığımız elektrik ark 
ocağı ve hadde tav fırınları proseslerinden kaynaklı atık 
ısıdan elektrik üretme yönündeki çalışmalarımız devam 
ediyor.



39

Enerji Yatırımlarımız

Enerjide arz güvenliğini sağlamak tüm dünya için olduğu 
kadar Türkiye’nin sürdürülebilirliği için de kritik öneme 
sahip zira enerjide dışa bağımlılık oranı %70 seviyesinde 
olan Türkiye’de dış ticaret açığında da en büyük kalemi 
enerji ithalatı oluşturuyor. Nüfus artışı, sanayileşme ve 
kentleşme enerjiye olan talebi her gün biraz daha artırıyor.

Tüm bu gelişmeler ve İÇDAŞ’ın faaliyetlerini yürütmesi için 
de kaliteli ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyması sebebiyle, 
enerji arzında dışa bağımlılığı azaltma ve enerjide arz 
güvenliğini sağlama konusunda duyarlılığımız artıyor. 
Doğalgazda çok yüksek olan dışa bağımlılık sebebiyle, 
kömür kaynaklı ve çevre dostu termik santrallere de 
yatırım yapmaya devam ediyoruz.

İÇDAŞ, güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi ve hidroelektrik 

santrali gibi yenilenebilir 
enerji yatırımlarına devam 

etmelidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%95’i diyor ki...
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İÇDAŞ Biga RES (Rüzgâr Enerji Santrali) Projesi

TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 12 Mayıs 2011 
tarihinde rüzgâr santralleri için düzenlemiş olduğu ihale 
sonucunda Çanakkale ili, Biga ilçesinde 60 megavatlık 
İÇDAŞ Biga RES projesini hayata geçirdik. Çanakkale İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün proje için “ÇED gerekli 
değildir” kararı sonrasında 2014 yılı içerisinde inşaatlara 
başladık. 

2015 yılı içerisinde ilk 12 türbini faaliyete geçirdik. 2016 
yılında 100 milyon dolar yatırımla 3,2 MW’lık 7 türbini 
daha devreye aldık. Burada 192.895.200 kWh enerji 

üretimi yapmayı hedefliyoruz. İÇDAŞ Biga RES projesinin 
lisansta öngörülen üretim miktarı yıllık 210 milyon kilovat 
saattir. Bu üretim miktarı ile yıllık 113.530 ton karbon salım 
azalımı sağlanabilecektir. 

İÇDAŞ Biga RES projesi ile ekolojik dengenin korunmasının 
yanı sıra, enerji üretiminde portföy çeşitliliği yaratmayı 
ve karbon ticareti gerçekleştirmeyi amaçladık. Biga 
RES’in Gold Standart Sertifikası alarak Gönüllü Karbon 
Piyasası’nda yer alması için gerekli onay sürecini 
tamamladık.

İÇDAŞ Biga GES (Güneş Enerji Santrali) Projesi

Tesislerimizde, temiz enerji üretim teknolojilerini 
kullanarak, karbon salınımı yaratmadan elektrik enerjisi 
üretmek amacıyla Biga Değirmencik Tesisi Haddehane 
5 bölümünün çatısını, Eylül - Aralık 2017 döneminde, 
fotovoltaik panellerle kapladık. Yaklaşık 2,5 milyon TL 
yatırımla başlayan proje ile yıllık 98 bin dolar tasarruf 
yapmayı hedefliyoruz.

Projeye işletmemize ait tüm çatıların güneş panelleri ile 
kaplanmasını planlayarak başladık ancak bürokratik ve 

kamuya ait trafo güçlerine bağlı teknik engeller nedeni ile 
projeyi çok dar bir kapsamda gerçekleştirebildik. 

Yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik üretiminde fosil 
kaynaklı üretimin alternatifi olduğu için projemiz, yakın 
çevredeki tüm ekosistemi ve tesis çevresindeki yaklaşık 
50.000 kişilik nüfusu olumlu etkileyecektir. Trafo bağlantı 
izinleri verildikçe uygulamanın tüm çelik tesisleri ve 
tersane çatılarına yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 
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Yerel Tedarik Uygulamalarımız

Hammaddeler ağırlıklı olmak üzere şirketimizin 
ihtiyaçlarını dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
temin ediyoruz. Tedarik söz konusu olduğunda İÇDAŞ için 
‘yerel’ kelimesi Türkiye sınırlarının içi anlamına geliyor. 
Yerel tedarik politikamızı ve seçim kriterlerimizi tedarikçi 
listesi belirleme ve satın alma prosedürlerimizde tarif ettik.

Satın alma taleplerinde kalite / fiyat olarak uygun olması 
halinde yurt içinden temin alternatiflerine öncelik 

veririz. Yurtdışından en fazla alınan malzemeler hurda 
ve kömür, yurtiçinden en fazla tedarik edilen ürünler 
akaryakıt, makina ve teçhizattır. Yerel tedarikçilerimizin 
toplam tedarikçilerimiz içindeki oranı yaklaşık %93 
olmasına rağmen satın alınan ürünlerin maliyeti açısından 
harcamalarımızın %43,5’ini yurt içindeki tedarikçilerimize 
aktarıyoruz.

   
İthalat %56,5
Yurt İçi Satın Alma %43,5

%56,5

%43,5

İÇDAŞ Tedarik Zinciri Yapısı

Tedarikçilerin toplam sayısı

Tedarikçilerin ülke veya bölgelere göre 
konumları 

Tedarikçi türleri

Tedarikçilere yapılan ödemelerin 
yaklaşık değeri

Yerli

3.070

Hurda Dışı
Marmara: 2.342

Ege: 157
Diğer: 482

Hurda
Marmara: 72

Ege: 5
Diğer: 12

Ana üreticiler, lisans sahipleri, 
denetçiler, danışmanlar, aracılar, 
toptancılar, taşeron yükleniciler, 
nakliyeciler, hurda tedarikçileri

3,78 Milyar TL

Yabancı

237

Rusya, Bosna Hersek, Belçika, 
Bulgaristan, Ukrayna, İsviçre, Lübnan, 

Litvanya, Romanya, ABD, İsrail, 
Danimarka, İsveç, İngiltere, Hindistan, 

Çin, Almanya, İrlanda, Kolombiya, 
İngiltere, Pakistan, Meksika

Hurda, kömür, pig, kütük demir,
yedek parça tedarikçileri ve 

süpervizörlük firmaları

4,91 Milyar TL

Çelik Satın Alma Oranları
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Sosyal Performansımız
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%76
Yerel İstihdam 

Oranımız

ÖNE
ÇIKANLAR

%49,3
Sendikalı 

Çalışanlarımızın Oranı

İÇDAŞ’ın öncelikli sosyal paydaşları, çalışanları ve çalışanların 

ailelerini de içeren yerel halktır.

İÇDAŞ’ta faaliyet süreçlerimizdeki en önemli sosyal 
etkilerimizi, çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği, gelişimi 
ve tesislerimizin bulunduğu bölgedeki yerel halka karşı 
sorumluluklarımız oluşturuyor. Tüm çelik ve enerji üretimi 
operasyonlarımızı sıfır kaza hedefiyle yürütüyoruz.

İÇDAŞ’ın öncelikli sosyal paydaşları, çalışanları ve 
çalışanların ailelerini de içeren yerel halktır. Çalışanlarımızla 
ilişkilerimizi İnsan Kaynakları Politikamız çerçevesinde 
yürütürken, sosyal ve çevresel yatırımlarımızı planlarken 
‘komşularımız’ olarak tanımladığımız yöre halkının 
önceliklerini dikkate alarak hareket ediyoruz.
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İş Sağlığı ve Güvenliği

Çelik endüstrisi, ana metal sanayi içinde ‘ağır’ kabul edilen 
endüstrilerden biridir. Ağır ve son derece büyük malzeme 
ve makinaların bir yerden diğerine sürekli taşınması, 
sıcaklığı 1.800 dereceye kadar çıkan erimiş metaller, toksik 
ve aşındırıcı maddeler, koku, duman ve gürültü, iş sağlığı 
ve güvenliği açısından önemli riskler oluşturabilir.

İÇDAŞ’ta çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği stratejik 
önceliklerimizin başında geliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Politikamız ve İSG yönetim sistemi uygulamalarımız 
çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda azami özen gösteriyoruz. İSG Politikamızın 
detayları İÇDAŞ Yönetim Politikaları Kitabı’nda yer alıyor.

İÇDAŞ’ta, özellikle ülkemizin AB müktesebatına 
uyumlandırılması sürecinde değişen iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatına uyum sağlamak amacıyla, risk yönetimi 
stratejilerimizin bir parçası olarak, OHSAS 18001 - İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemini uyguluyoruz. Bu sistem, 
şirketimizin tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini 
değerlendirmesine, kaza risklerini azaltmasına ve genel 
performansını artırmasına olanak sağlıyor. 

2017 yılında çalışanlarımıza, ortalaması 22 saat olmak 
üzere ve geçtiğimiz yıla oranla %95 artışla toplam 45.269 
saat İSG eğitimi sağladık. İSG performansımıza yönelik 
veriler raporumuzun ‘Sosyal Performans Göstergelerimiz’ 
bölümünde yer alıyor.

Kişi Başı İSG 
Eğitim Saati
( Tüm Çalışanlar)
   
        2014  15,78
        2015  18,22
        2016  12,88
        2017  22,22

Birim 
(Saat / Çalışan)

İÇDAŞ’ın iş güvenliği sağlama 
ve çalışan sağlığını gözetme 
konusuna verdiği önem ve 
aldığı koruyucu önlemler 

yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%75’i diyor ki...

2014 2015 2016 2017

15,78
18,22

12,88

22,22
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Radyasyon Güvenliği

İÇDAŞ radyasyon güvenliği konusunda yapmış olduğu 
yatırımlar ve sahip olduğu ölçüm sistemleri ile sektöründe 
öncü bir kuruluştur. Tesislerimize düzenli olarak dünyanın 
birçok noktasından çelik hurdası girişi olur. Hurdaların 
çevre ve işçi güvenliği açısından risk yaratmadan geri 
kazanılması için titiz ve sistemli bir kontrol sistemine 
sahibiz.

İçeriğinde patlayıcı madde, kimyasal atıklar ya da 
radyoaktif atık ve kontaminasyon olma olasılığı yüksek 
olan ülkelerden hurda tedarik etmediğimiz gibi, satın 
almadan hurdanın tesise kabulü ve işlenmesine kadar her 
aşamada kontroller yaparız.

Yurt dışından gelen çelik hurdalarını lisanslı hurda işleme 
tesislerinden temin ederiz. İÇDAŞ Hurda Eksperleri, 
tedarikçi firmanın hurdayı işlemek için yeterli teknik 
şartlara sahip olup olmadığını kontrol amaçlı tedarikçileri 
düzenli ziyaret eder ve uygunluk verirler. Hurdalar, 
bağımsız uluslararası gözetim firmaları gözetiminde 
radyasyon ve kimyasal madde kontrolü yapılarak gemiye 
yüklenir.

Dördü liman girişinde ve dördü karayolu girişinde olmak 
üzere kapılarımızda sekiz adet Sabit Radyasyon Ölçüm 
Cihazı bulunur. Giriş kontrolünden sonra hurdalığa alınan 
çelik hurdaları, burada tekrar eksperlerin kontrolünden 
geçer.

İnsan ya da ekipman hatalarından kaynaklı olası sorunların 
önüne geçmek amacıyla, çelik hurdaları ergitme 
işleminden hemen sonra da radyasyon kontrolüne tabi 
tutulur. Bu aşamada radyasyonu tespit edebilmek üzere 
duman emme ve toz toplama tesisinde radyasyon ölçüm 
cihazı mevcuttur. Üç duman emme tesisinin her birinde 
yer alan cihazlarla ergitme işlemleri sürekli olarak izlenir.

Tüm bu aşamalardan sonra radyoaktif kaynağın tespit 
edilememesi olasılığı çok düşüktür. Ancak çelik ürünler 
yine de tesisimizden çıkmadan önce son kez kontrol edilir. 
Tüm ürünler, tesis dışına çıkarken hassas kapı tipi Sabit 
Radyasyon Ölçüm Cihazlarından geçirilir.

MESS Altın Eldiven İyi Uygulama Ödülleri

Uygulamalar

Sonuç ve 
Kazanımlar

Amaçlar

1-Çelikhane sürekli döküm bölümü HCRT makinalarına ekstra soğutma sağlayan 
torch önü soğutma kollektörlerinin revizyonu 
2-Hurdalık vinçleri kablo tambur revizyonu
3-Mavi yakalı EBT silindiri revizyonu
4-Mavi yakalı kapak kaldırma silindir revizyonu
5-Çelikhane duman emme ters hava sisteminin otomatikleştirilmesi

2017 yılına ait iş kazası sıklık oranı %20,7 iken revizyon ve iyileştirme yapılan 
bölümlerde iş kazası vakası yaşamadık. Çalışanların kendini güvende ve emniyet 
içinde, tehlikelerden uzak hissetmesi sonucunda motivasyonlarının arttığını 
gözlemledik. Revizyonların ve sistemlerin hayata geçirilmesiyle iş gücü ve zaman 
kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Duruşlarda harcanan 
zamandan tasarruf sağladık.

İş kazası risklerinin yüksek olduğu alanlarda çalışma sürelerinin azaltılması, çalışan 
önerileri ile iyileştirmelerin yapılması ve bakım-onarım çalışmalarının daha az 
riskli alanlara alınması, personelin sıcak, dar, yüksek ve hareketli ekipmanların 
bulunduğu tehlikeli alanlarda çalışma yapmasının engellenmesi



46

Çalışanlarımızla İlişkilerimiz

Şirketimizin en değerli sermayesi çalışanlarımızın emeğidir. 
Çalışanlarımız sürdürülebilirlik kapsamında öncelikli 
paydaşlarımızın başında yer alırlar. Misyonumuzun 
çalışanlarımızla ilgili bölümünü ‘çalışma ortamımızın 
güvenli ve verimli olmasını sağlayarak, adil tutum, ekip 
çalışması, açık iletişim, kişisel güvenilirlik ve gelişme 
olanakları tanımak’ olarak tarif ediyoruz.

Bugün, İÇDAŞ’ın üretimi, kapasitesi ve teknolojileriyle bir 
dünya şirketi olabilmesindeki en önemli unsurların başında 
sahip olduğu insan kaynağının, bilgi, beceri, deneyim 
ve çalışkanlığı gelir. Gerek sağlık ve güvenlikleri gerekse 
kişisel gelişimlerinin sağlanması yoluyla oluşturulan 
mutlu ve katılımcı bir insan kaynağı ile faaliyetlerimizi 
geliştirmeyi ve ilerlemeyi hedefliyoruz.

Tam zamanlı çalışanlara sağlanan maaş dışındaki 
yardımlar; yakacak, evlenme, doğum, ölüm, askerlik, 
çocuk, öğrenim, yemek, ulaşım, ayakkabı, doğal afet, 
erzak, temizlik malzemesi yardımları, ikramiye, bayram ve 
yıllık ücretli izinleridir. 

Çalışanlara sunulan hizmetler ve yan haklar; istirahatli 
çalışana ücret ve özel sağlık kuruluşlarında tedavi 
giderlerinin karşılanması, yılda bir kez faizsiz kredi 
uygulaması, avans çekme hakkı, işçi servisleri, sağlık 
merkezi, lojman ve kaza sigortasıdır. Çalışan çocukları için 
İçdaş Spor Kulübü faaliyetlerine ücretsiz katılma olanağı 
mevcuttur.

İÇDAŞ’ın çalışanlarına 
sağladığı

bireysel gelişimi destekleyecek 
eğitimler ve programlar 

yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%59’u diyor ki...
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Yönetim Kurulu’nun çalışanların fikir ve önerilerini aldığı 
en önemli iletişim kanalı İÇÖS Öneri Sistemidir. İÇÖS 2008 
yılında, çalışanların fikir ve önerilerinden faydalanmak ve 
çalışanların yönetimle iletişimini artırmak amacıyla İÇDAŞ 
Yönetim Kurulu’nun inisiyatifi ile başladı. Sistemin amacını, 
kapsamını, işleyişini, şirkete ve çalışanlara getireceği 
faydaları detaylarıyla bir el kitabı ile duyurduk.

Çalışanlar verimlilik, İSG, çevre, kalite vb. konularındaki her 
türlü iyileştirme önerilerini yazdıkları İÇÖS öneri formlarını 
yemekhanelerde bulunan İÇÖS öneri kutularına atarlar. Bu 
öneriler periyodik olarak toplanır ve İÇÖS çalışma birimi 

toplantılarında incelenir. Bu incelemede uygulanabilir 
olan öneriler İÇÖS yürütme kuruluna sunulur. Kurul uygun 
olan önerileri onaylar ve yürürlüğe girmesi için çalışmaları 
başlatır.

İÇÖS, çalışma birimi ve yürütme kurulundan oluşan 20 kişilik 
bir komite tarafından yürütülür. Sistemin başlangıcından 
2017 yılı sonuna kadar toplam 846 öneri geldi ve İSG 
iyileştirme ve işçilik verimliliği amaçlı bu önerilerden 307’si 
hayata geçirildi. Üretim süreçlerinde maliyetlerden de 
tasarruf sağlandı.

İÇDAŞ Öneri Sistemi (İÇÖS)

Çalışan Devri
   
        2015 %12,80
        2016    %9,04
        2017 %11,60

Birim 

2015 2016 2017

12,80
9,04 11,60
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Eğitim ve Gelişim
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Değirmencik Entegre tesisi için işe alım yaparken, 
şirketimizin tercihi istihdamın yerel insan kaynağından 
yapılmasıdır. Bu yaklaşım, çalışanlar arasında uyumu 
kolaylaştırırken, bölgedeki yaşam kalitesinin artırılmasında 
da önemli rol oynuyor. 

Bugün İÇDAŞ bünyesinde üç binden fazla bölge insanı 
doğrudan istihdam edilirken, bölgeden alınan hizmetlerle 

şirketimizin yarattığı bölgesel istihdam altı bin kişiye 
ulaşıyor.

2017 sonu itibarıyla, yerel halktan istihdam edilen 
toplam üst düzey yöneticilerin tüm yöneticilere oranı %6 
yükselerek %40 oldu. Değirmencik entegre tesisimizde ve 
Bekirli enerji santralimizde çalışanlarımızın %76’sını yerel 
halktan istihdam ettik.

Üst Düzey Yöneticiler

Değirmencik Tesisi

Bekirli Tesisi

Toplam

Çanakkale’de
Yerel İstihdam 2015

Yerel

Diğer

Yerel

Diğer

Yerel

Diğer

Yerel

Diğer

21

%36

37

%64

2.851

%83

583

%17

443

%72

171

%28

3.315

%81

791

%19

20

%34

38

%66

2.913

%82

657

%18

436

%71

181

%29

3.369

%79

876

%21

21

%40

32

%60

3.070

%76

954

%24

584

%76

182

%24

3.675

%76

1.168

%24

Statü 2016 2017

İş Sağlığı ve Güvenliği
Oryantasyon
Mesleki 
Tek Nokta
Bilgi Güvenliği
Kalite
Kişisel Gelişim
Enerji Yönetim Sistemi 
Çevre ve diğer

Toplam

45.269
31.112
51.122
11.011
6.129

10.336
1.896

10.368
5.450

172.693

SaatKonularına Göre Eğitimler
2017 yılında İÇDAŞ personeline, sağlık, güvenlik ve kişisel 
gelişim eğitimleri de dahil olmak üzere 9 ana başlıkta 172 
bin 963 saat eğitim sağladık. 

Geçtiğimiz yıla oranla tüm eğitimlerimizde toplamda 
%125 artış olurken, en yüksek artışlar, enerji, çevre, kalite 
ve İSG eğitim saatlerinde gerçekleşti.

Çalışan kategorilerine göre ortalama eğitim saatleri ve 
diğer eğitim verilerimiz raporumuzun ‘Sosyal Performans 
Göstergelerimiz’ bölümünde yer alıyor.

Yerel İstihdam
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Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları
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İÇDAŞ’ta İnsan Kaynakları Politikamızda belirtildiği gibi 
eşit işe eşit ücret ilkesini benimsiyoruz. Tüm çalışanlarımıza 
işe girişten itibaren cinsiyetinden bağımsız olarak eşit 
fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Ücretleri her yıl çalışanın 
performansına göre artırıyoruz.

Grubumuzdaki kadın istihdamı toplam istihdamın %2,7’sini 
oluşturuyor. Kadın çalışan oranımızın düşük olması, çelik 
ve enerji sektörlerinin doğasından kaynaklanıyor. Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektörlerde kadın 
istihdamı düşük orandadır. 

Grubumuzda çocuk ve zorla işçi çalıştırma ile ilgili olarak 
önemli risk taşıyabilen operasyonlarımız yoktur. İnsan 
hakları ve çalışma koşulları ile ilgili kurallarımız İÇDAŞ 
Yönetim Politikaları Kitabı’nda hem şirketimiz hem de 
tedarikçilerimiz için detaylarıyla tarif edilmiştir. 

Sektörün büyük ölçekli ve emek yoğun olması nedeniyle 
sendikalı işçi oranı fazladır. Sendika temsilcilerinin ve işçi 
temsilcilerinin de katıldığı aylık değerlendirme toplantıları, 
çalışanların karar alma süreçlerine katılımını destekleyen 
etkin platformlardır.

                               Sayı  Oran
   
 2014 2.123 %44,4
 2015 2.178 %47,1
 2016 2.231 %47,1
 2017 2.648 %49,3

Toplu İş Sözleşmeleri 
Kapsamındaki 
Çalışanlarımız 

(GRI 102-41)

2014 2015 2016 2017

%44,4
%47,1 %47,1 %49,3
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Yerel Toplumla İlişkilerimiz

İÇDAŞ olarak yatırımlarımıza başladığımız ilk günden 
itibaren yerel halkın menfaatlerini ve değerlerini korumayı 
hedefledik. Yöneticilerimizin ağırlıklı olarak bölge insanı 
olması bu hedefimizi desteklemekte önemli rol oynuyor. 
Yatırımlarımızda ve yürüttüğümüz tüm kurumsal sorumluluk 
çalışmalarında öncelikli olarak bu yörenin insanına ulaşmayı 
hedefliyor ve yörenin kültürüne, tarihine ve geleneklerine 
saygı gösteriyoruz.

Tesis Tanıtım Gezileri
Kamuoyundan şirketimizi ve tesislerimizi yerinde görme ve 
bilgilenme taleplerinin gelmesi ve kamuoyunun şirketimizin 
üretim ve çevresel uygulamaları hakkında yeterli bilgisinin 
olmadığını görmemiz sonucunda, 2010 yılından bu yana 
her yıl mart ve ekim ayları arasında, İÇDAŞ Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü desteğiyle fabrika tanıtım gezileri 
organize etmeye başladık.

Hedefimiz, İÇDAŞ çevre ve su yönetim sistemi, sosyal 
sorumluluk uygulamaları, çalışma ortamı, yenilikçi üretim 
teknolojileri gibi konularda yakın çevreden başlamak üzere 
bölgemizdeki bütün dış paydaşları doğrudan gözleme 
dayalı şekilde bilgilendirerek, bölge halkıyla her yıl gelişen 
bir dayanışma içinde olmak ve toplumun farklı sosyal 
katmanlarında müşterek olumlu bir algı oluşturmaktır.

Son yedi yılda bu amaçla Çanakkale bölgesindeki üniversite, 
yüksekokul, lise ve ilköğretim öğrencileri, esnaf odaları 
üyeleri, STK ve dernek temsilcileri, yerel ve merkezi yönetim 
temsilcileri, milletvekilleri ve medya temsilcilerinden 8.106 
kişi tesislerimize inceleme ziyareti yaptılar. 2017 yılında 
tesislerimizi 1.206 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin yaklaşık 
%90’ını 27 farklı okuldan gelen öğrenciler, kalan %10’unu 
ise STK temsilcileri oluşturdu.

Yapılan ziyaretlere yönelik görüş ve düşüncelerin yazılı ve 
görsel basında yer alması ile uygulamanın toplumun geniş 
kesimlerine aktarılmasını sağlıyoruz. 10 yıl içinde tesis ve 
uygulamalarımızı doğrudan gören 15 bin kişiye ulaşarak, 
bölgemiz nüfusunun %10’luk kesiminde doğrudan gözlem 
yoluyla saygın bir kurumsal algı sağlamayı hedefliyoruz. 
Uygulamayı ayda dört - altı ziyaretçi grubuyla yılda sekiz ay 
ve önümüzdeki beş yıl boyunca sürdürmeyi planlıyoruz.

İÇDAŞ, tesislerinin bulunduğu 
yörelerde yaşayan yerel 

halkın gözünde kendilerinin 
haklarına saygı gösteren,

halk sağlığını / güvenliğini 
gözeten ve faaliyetleriyle 

yörede olumlu etkiler
yaratan bir

şirkettir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%82’si diyor ki...



Sonuçlar ve Kazanımlar

Ekonomik

Çevresel

Kurumsal

Sosyal

Uygulama uzun vadede tesislerimizin bölgede yeterli sayıda ve vasıfta istihdam 
sağlamasına yardımcı olacaktır.

Uygulamanın en önemli kazanımı tesislerimizin çevresel değerlere olan duyarlılığının 
kamuoyunca algılanmasına katkısıdır. Bu duyarlılığa tanık olan her ziyaretçi 
şirketimizin elçisi oldu.

Dış paydaşlardan yoğun takdir alan uygulama, çalışanlarımızın kurumsal aidiyet 
duygusunu ve çalışma motivasyonlarını geliştirdi. İÇDAŞ paylaşımcı yaklaşımıyla 
paydaşlar nezdinde büyük bir güven duygusu yaratırken, şirketimizin kurumsal 
performansı ve birçok dalda aldığı ödüllerin anlamı kamuoyu tarafından çok daha 
anlaşılır hale geldi.

Uygulama dış paydaşlar ile tesis yetkilileri arasında daha yakın iletişim kurulmasını 
ve dış paydaşların gerçekleştirdiği birçok etkinlikte iç paydaşlarımızın da yer almasını 
sağladı. Uygulamaya katılmak için bölge dışı paydaş talepleri de aldık.
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İÇDAŞ olarak kurulduğumuz günden bu yana, eğitim 
olanaklarının artırılması ve sosyal hayatın iyileştirilmesi 
ile toplumun yaşam kalitesinin artırılması ve bunlara ek 
olarak toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik birçok 
çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Toplumsal 
yatırımlarımızı da Sağlıklı - Eğitimli - Sosyal Gençlik; Sağlam 
Toplum’ sloganımız ile eğitim, spor, kültür ana başlıklarında 
gerçekleştiriyoruz.

Eğitimli, sağlıklı, enerjik, binlerce yıllık kültürel mirası ile 
kendine güveni tam ve refah seviyesi yüksek bir toplum 
hedefi ile bölgemizdeki genç nüfusu kucaklayan eğitim 
- spor yatırımlarımızı ve toplumun bütününe hitap eden 
kültürel mirasımızın korunmasına yönelik desteklerimizi 
bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyoruz.

2004 - 2016 yılları arasında ekonomik değeri toplam 
64 milyon TL’ye ulaşan yatırımlar gerçekleştirdik. 2017 
yılında toplumsal yatırımlarımız önceki yıla göre 3 kat 
artarak 14,83 milyon TL’ye ulaştı. Sosyal ve çevresel altyapı 
destekleri; yol, köprü, cami, park, isale hattı vb. yapıların 
yapılması ve onarılması için yaptığımız maddi ve malzeme 
yardımlarından oluşuyor.

Toplumsal Yatırımlarımız
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Yerel Halka ve Yerel Ekonomiye Verdiğimiz Destek 2016 2017

Sosyal ve Çevresel Altyapı

Spor

Eğitim

Kültürel

Toplam

889.527 TL

193.777 TL

808.911 TL

1.972.458 TL

3.864.673 TL

4.239.714 TL

746.206 TL

8.376.634 TL

1.410.492 TL

14.827.046 TL

İÇDAŞ’ın tesislerinin 
bulunduğu yörelerdeki 

yerel halka yönelik yaptığı 
toplumsal gelişim yatırımları 

yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%92’si diyor ki...
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Eğitime Destek

Eğitim yatırımlarımızın altında yatan temel sebep 
bölgedeki kalifiye personel eksikliğidir. %58’i eğitim 
başlığı altında yer alan yatırımlarımız, okul ve yurt, inşaat 
ve altyapı destekleri, öğrenci bursları, meslek edindirme 

ve benzeri projeleri içeriyor. 2017 yılında, %45’i kız 
öğrencilerden oluşan 438 öğrenciye, 793 bin TL burs 
sağladık. Böylece son yedi yılda 3.109 öğrenciye toplam 
5,8 milyon TL burs sağlamış olduk. 

Spora Destek

Çalışanlarımızın ve onların çocuklarının da dahil olduğu 
bölgemiz gençlerinin sağlıklı, özgüveni yüksek, ekip 
ruhuna sahip, rekabetçi, sportif bir yapıyla gelişmelerine 

destek olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İÇDAŞ Spor 
Kulübü’nün temellerini atmanın yanı sıra, bölgemizdeki 
diğer spor dallarını ve kulüplerini de destekliyoruz.

Kültürel Gelişime Destek

Ülkemizin evrensel değerlerini gün ışığına çıkarmak ve 
bölgemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya 
tanıtabilmek amacıyla Parion, Smintheion, Troia ve 

Assos Kazılarına destek vererek, Anadolu Kültür Tarihinin 
gelişmesine katkıda bulunma görevini üstleniyoruz.
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Faaliyet Faaliyet Yeri 
(Çanakkale) İlgili Paydaşımız Türü 2017 Bütçesi 

(TL)
Ulaşılan
Kişi Sayısı

Biga Meslek Lisesi
Eğitim Gereçleri Temini Biga Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim 33.293 100

Lapseki Meslek Lisesi
Halı Saha Yapımı Biga Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim 80.500 100

Lapseki Meslek Lisesi
Basket Sahası Yapımı Lapseki Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim 58.470 100

Biga Anaokulu Yapımı Biga Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim 1.546.472 300

Turmepa 2017 Karabiga
Yaz Kampı Karabiga Turmepa (Deniz Temiz Derneği) Eğitim 25.000 40

İÇDAŞ Kongre Merkezi Kültür Sanat Evi 
Düzenlemeleri Merkez Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim 758.773 2.000

İÇDAŞ Fen Lisesi Yapımı Biga Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim 5.874.126 500

15 Temmuz Dayanışma
Kampanyası Etkinlikleri Merkez Çanakkale Valiliği Kültürel 44.350 100

Parion Kazı Alanı Bekirli Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel 825.600 200

Assos Kazı Alanı Ayvacık Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel 275.292 2.500

Troia Kazı Alanı Tevfikiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel 154.315 5.000

Apollon Kazı Alanı Gürpınar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel 55.935 500

Suriyeli Ailelere Erzak Yardımı Merkez Çanakkale Valiliği Kültürel 55.000 100

Ayvacık Depremzedelerine Yapılan 
Yardımlar Ayvacık Çanakkale Valiliği Altyapı 1.172.798 10.000

Tohum Bankası Kurulması Çalışmaları Biga Gıda Tarım ve Hayvacılık İl 
Müdürlüğü Altyapı 400.000 50

Besi Çiftliği Kapasite Artışı Çalışması Biga Gıda Tarım ve Hayvacılık İl 
Müdürlüğü Altyapı 254.000 200

Tacettin Aslan Camisi Cuma Yemekleri Merkez Çanakkale Valiliği Altyapı 405.957 5.200

Ramazan Ayı Erzak Yardımları Çanakkale 
Geneli Çanakkale Valiliği Altyapı 220.830 1.700

Biga Belediyesi Hibe                                           Biga Biga Belediyesi Altyapı 400.525 100

İnşaat Çeliği Yardımları Ülke Geneli Çanakkale Valiliği Altyapı 350.100 500

Ezine Gıda OSB Zemin Etüdü Çalışması Ezine Çanakkale Valiliği Altyapı 75.000 100

Turmepa Deniz Aşıkları Projesi
Sponsorluğu 

Çanakkale
Boğaz İlçeleri Çanakkale Valiliği Altyapı 110.000 3.100

Çanakkale Emniyet Md.
Çevre Düzenlemeleri Merkez Çanakkale Valiliği Altyapı 485.000 50

23 Nisan Etkinliği (Oyuncak Alımı) Merkez Milli Eğitim Müdürlüğü Altyapı 64.000 50

Biga İlçe Jandarma Girişi
Düzenlemesi Biga Biga Kaymakamlığı Altyapı 21.750 200

Çanakkale 116 Jandarma
Sundurma Yapımı Merkez Çanakkale Valiliği Altyapı 125.000 500

Eceebat Polis Evi Projelendirmesi Merkez Çanakkale Valiliği Altyapı 105.500 50

Balıklıçeşme Jandarma
Karakolu Tadilatı Biga Biga Kaymakamlığı Altyapı 41.974 50

Çardak Ticaret Merkezi
Projelendirmesi Çardak Çardak Belidiyesi Altyapı 59.410 500

Kemer Köyü Şebeke Suyu
Pompası Kemer Kemer Muhtarlığı Altyapı 1.870 500

Kulüpler ve Sportif Sponsorluk Genel Çanakkale Valiliği Spor 687.841 300

İÇDAŞ Karabiga Kapalı
Spor Salonu Branda Kaplaması Biga Karabiga Belediyesi Spor 33.500 200

İÇDAŞ Yelken Kulübü Çatı Yalıtımı Merkez Karabiga Belediyesi Spor 9.900 50

Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Merkez Çanakkale Valiliği Spor 14.965 100
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Öğrenci Sayısı ve Burs Miktarları

Yıl 2014 2015 2016 2017

Meslek Liseleri

Kız 16 11 15 17

Erkek 10 11 16 15

Toplam 26 22 31 32

Üniversite

Kız 150 145 152 157

Erkek 194 186 182 193

Toplam 344 331 334 350

Diğer

Kız 28 42 29 27

Erkek 40 44 45 29

Toplam 68 86 74 56

Toplam Öğrenci 438 439 439 438

Toplam Burs Miktarı 865.980 TL 888.120 TL 884.727 TL 793.264 TL

Biga Fen Lisesi

İçdaş’tan Askerlik Şartı Olmaksızın Mezunlara İş Fırsatı!

Biga Kaymakamlığı’nın talebi ile 90 bin kişinin yaşadığı 
Biga ilçesinin fen lisesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2016 
yılının eylül ayında Biga Belediyesi’nin tahsis ettiği arsada, 
İÇDAŞ’ın katkılarıyla ve 5,87 milyon TL bütçe ile 19 derslikli 
okul inşaatına başlandı. Eylül 2018’de açılması hedeflenen 
lisenin inşaatı 2017 sonunda çatı aşamasına geldi.

5.590 metrekare alanda kurulacak lisede dersliklere ek 
olarak 3 laboratuvar, resim ve müzik odası, kütüphane, 
beden eğitimi salonu, çok amaçlı uygulama alanı, sığınak 
ve engelli asansörü yer alacak.

İÇDAŞ olarak meslek liselerine verdiğimiz önemi, istihdam 
avantajı yaratarak da ortaya koyuyoruz. Özellikle İÇDAŞ 
Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına askerlik 
şartı aramaksızın istihdam önceliği tanıyoruz. 

Metal sektörünün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü sağlamak 
amacıyla İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

ile İÇDAŞ A.Ş. ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
Eğitim Vakfı (MEV) iş birliğinde protokol imzalanmıştı. Bu 
kapsamda İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
metal sektöründeki alanlardan (makine teknolojisi, metal 
teknolojisi, elektrik - elektronik teknolojisi) mezun olan 
öğrenciler İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. 
tarafından askerlik şartı aranmaksızın istihdam ediliyorlar. 
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İÇDAŞ Çalışanlarından ÇOMÜ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ve Biga Meslek Yüksek Okulu’nda Eğitimler

Bölgemizde yüksek öğrenim kurumlarında, gelişen 
yatırımlar ve sektörler gözetilmeden açılan bölümlerden 
mezun olan gençlerimizin istihdamında büyük sorun 
yaşandığı gibi, özel sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflarda 
personel bulunmasında da sorunlar yaşanmaktaydı.

2011 - 2012 Öğretim yılının sonunda İÇDAŞ Genel 
Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörlüğü arasında yapılan görüşme sonucunda, Biga 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Elektrik Enerjisi Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı” ve “Metalurji” programlarının açılması 
konusunda bir mutabakata varıldı. Takip eden öğretim 
yılından itibaren her yıl programların kontenjanları doldu.

İÇDAŞ yetkilileri ile Biga Meslek Yüksekokulu yetkilileri 
arasında oluşturulan bir komisyonla ders planları 

piyasadaki pratiğe uygun hale getirilerek, 2013 – 2014 
öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlandı. İÇDAŞ’ta 
müdür, şef ve şef yardımcısı olarak görev yapan, 
mesleklerinde başarılı 12 kişilik bir grup mühendis 11 farklı 
meslek dersini veriyor. Bazı dersler fabrikada uygulamalı 
olarak da yapılıyor. 2017’de 40 öğrenci branş derslerine 
katıldı.

Çanakkale ve civarındaki tek büyük ağır sanayi kuruluşu 
olma özelliği taşıyan İÇDAŞ olarak, demir - çelik ve elektrik 
sanayindeki proseslere yönelik hazırlanan ders içerikleri 
ile ağır sanayi şartlarında çalışma koşulları, kalite kontrol, 
iş güvenliği ve çevre konularında da öğrencilere kapsamlı 
eğitim verilmesini sağlıyoruz.

Sonuçlar ve Kazanımlar

Sosyal Uygulamanın gençlerimizin geleceğine güvenle bakabildikleri bir eğitim yaşamları 
olmasına önemli katkı sunmasını bekliyoruz.

Ekonomik Uygulama ve pratik tecrübelerle desteklenmiş bir eğitim sunulması sonucunda 
öğrencilerin iş hayatına ve görevlerine daha hızlı adaptasyon sağlaması ile 
verimliliklerinin artacağına inanıyoruz.

Çevresel Uygulama ile konusunda uzman vasıflı çalışanlar tarafından işletilen tesislerin çevresel 
değerlerin korunmasında daha verimli bir işleyiş içinde olacağını düşünüyoruz.

Kurumsal Uygulamanın tesislerimizin her kademesinde vasıflı ve uzman personel istihdamıyla 
verimli, rekabet gücü yüksek bir kurumsal yapının oluşmasına katkı sunacağına 
inanıyoruz.
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Ülkemizin en uzun ikinci sahiline sahip Çanakkale’de, 
yüzme, yelken ve diğer su sporlarının geniş kitleler 
tarafından, dünya standartlarında ve tamamen ücretsiz 
olarak yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla 2004 
yılında Karabiga Beldesi’nde Yelken Okulu kurduk.

2008 yılında Çanakkale’de yüzme dalında sponsorluk 
desteği vermeye başladık ve 2010 yılında Çanakkale Yelken 
Okulu’nu açtık. 2011 yılında bütün sportif çalışmaları İÇDAŞ 
Spor Kulübü bünyesine topladık. 2012 yılında yelken ve 
yüzme dallarından oluşan eğitim faaliyetlerimize 2013 
yılında rüzgâr sörfü faaliyetini ekledik. 2014’de faaliyetlere 
satranç ve basketbol dallarını da ekledik. 

Projenin öncelikli amacını, bölgedeki coğrafi avantajdan 
yararlanarak, bölge gençlerinin, sağlıklı, özgüveni yerinde, 
ekip ruhuna sahip, rekabetçi, sportif bireyler olarak 
yetişmelerine katkı sunmak olarak belirledik. Bu sayede 
kurumsal imajımızı güçlendirmeyi, marka farkındalığımızı 

artırmayı, bölge ekonomisinin ve turizmin gelişmesine 
katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Spor Kulübü faaliyetleri kapsamında, yer temini, bölgesel 
ve ulusal yarış organizasyonları ve lojistik konularında 
Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu, 
Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Yelken 
İl Temsilciliği, Çanakkale Yüzme İl Temsilciği, Çanakkale 
Valiliği, Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Belediyesi ve 
Karabiga Belediyesi’nden destek alıyoruz. Ayrıca yetenekli 
ve fiziksel potansiyeli yüksek çocuklarımızı yüzme sporuna 
kazandırmak için kent merkezindeki bütün ilköğretim 
okullarında, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliği ile her yıl tarama yapıyoruz.

Dünya standartlarında alt yapıya sahip olan İÇDAŞ Spor 
Kulübümüz bünyesinde beş farklı branşta 235’i lisanslı 
olmak üzere toplamda 513 öğrencimiz mevcuttur.

İÇDAŞ Spor Kulübü
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Sonuçlar ve Kazanımlar

Sosyal İÇDAŞ Spor Kulübü bünyesinde binlerce gencimiz yelken ve yüzme sporu ile tanıştı. 
Bu öğrencilerin bazıları milli takıma seçilerek ülkemizi uluslararası müsabakalarda 
temsil etme başarısı gösterdi. Bölgemizin bütün sahil kentleri, yelken turnuvaları, yarış 
ve gösterilere ev sahipliği yaparken, sporcularımız ülkemizde ve yurt dışında yapılan 
yarışlarda yelken açmaya ve önemli dereceler elde etmeye başladılar. Kazanılan 
başarılar çocukların özgüvenlerini artırdı ve daha önemli başarıların önünü açtı.

Ekonomik Çanakkale yelken, yüzme, sörf gibi branşlarda adı duyuldukça ülkemizde sportif 
turizm için tercih edilen bir il olmaya ve ekonomik olarak daha da canlanmaya 
başladı. Bugün yüzme sporunda yetenekli gençlerimiz çalışmalarını İÇDAŞ Spor 
Kulübü bünyesinde sürdürebilmek için Çanakkale’ye yerleşiyor, eğitim ve hayatlarını 
bölgemizde sürdürmeyi tercih ediyorlar.

Kurumsal Bölgemizde artık yelken ve yüzme sporunda ilk akla gelen kurum İÇDAŞ Spor 
Kulübü’dür. Sporcularımız sportif yaşamları, takım ruhu ve katıldıkları yarışmalardaki 
başarıları ile firmamızın gurur kaynağıdır.

Branşlar
Lisanslı Amatör *

Öğrenci Sayıları
Toplam

44
84
78
21
8

235

Yelken - Rüzgâr Sörfü
Yüzme
Basketbol
Satranç
Okçuluk
Toplam

* Amatör öğrenciler, yıl içinde birkaç ay gibi kısa süreliğine eğitim almış ya da sezonluk olarak eğitim alan öğrencilerdir.

36
132
92
12
6

278

80
216
170
33
14

513
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Ulusal Zafer Günümüzde Taçlanan Başarılar!

18 Mart Deniz Zaferi Kupası yüzme yarışlarında İÇDAŞ 
Spor’un genç yüzücüleri havuzdan 63 altın, 59 gümüş, 
33 bronz olmak üzere toplam 155 madalya çıkardı. Altı 
kulübün katıldığı yarışların şampiyonu İÇDAŞ Spor Kulübü 
oldu.

5
BRANŞTA

23
ULUSAL

84
İKİNCİLİK

4
ULUSLARARASI

YARIŞMADA 78
ÜÇÜNCÜLÜK

28
YEREL

138
BİRİNCİLİK

Branşlar Ödüller Yarışmalar

5 Yerel
11 Ulusal
2 Uluslararası

36 Altın Madalya
22 Gümüş Madalya
25 Bronz Madalya

Yüzme

9 Yerel
7 Ulusal

65 Altın Madalya
36 Gümüş Madalya
41 Bronz Madalya

Yelken

8 Yerel
4 Ulusal
2 Uluslararası

30 Altın Madalya
19 Gümüş Madalya
8 Bronz Madalya

Sörf

4 Yerel5 Altın Madalya
6 Gümüş Madalya
4 Bronz Madalya

Satranç

2 Yerel
1 Ulusal

2 Altın Madalya
1 Bronz Madalya

Basketbol
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İÇDAŞ’ın Kültür ve Tarihimize Sponsorluk Desteği Yolculuğu

Neolitik Dönem Anadolu halklarının 
Avrupa dünyasına göçü sırasında 
kullandıkları rotalardan birisi olan 
Troas Bölgesi, coğrafi olarak batıda 
Ege Denizi, güneyde Edremit Körfezi 
ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrili 
olan Biga Yarımadası’na karşılık 
geliyor. İçdaş olarak geçmişi M.Ö. 
7000 yılına kadar uzanan bu bölgede 
devam eden arkeolojik kazıların ana 
sponsorluğunu üstlenerek kültürel 
mirasımıza sahip çıkıyor ve tarihe ışık 
tutuyoruz.

İÇDAŞ’ın bölgemizde bulunan 
antik kentlerin kazı alanlarına 

maddi destek vermesi 
şirketimizin itibarını arttırmak 

açısından çok etkilidir ve 
çalışanlar için de gurur 

vericidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%90’ı diyor ki...

2008’den bugüne...

Parion
Antik Kenti
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2015’ten bugüne...

Troia
Antik Kenti

2011’den bugüne...

Apollon
Smitheion

Kutsal Alanı 
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2017
2018

Alexandria 
Troas

Antik Kenti

2016’dan bugüne...

Assos
Antik Kenti
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Kazı Sponsorluğu 2018 Hedefleri

• Troia Antik Kenti’nde engellilerin tarihi alanı gezebilmeleri için özel bir yol yapacağız.

• Parion Antik Kenti faaliyetleri içinde Kemer Köyü’ndeki yıkılmış ilkokul binasını 
   “Kültür Evi” olarak restore edeceğiz.

• Apollon Smintheion’da Gülpınar beldesindeki eski zeytinyağı fabrikasını “Zeytinyağı    
   Müzesi” olarak bölge turizmine kazandıracağız.

• Belgesel filmler hazırlayıp kültür hayatımıza kazandırmaya devam edeceğiz.

• Küçük Arkeologlar Projesine devam edeceğiz.

Assos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Caner Bakan

Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş

Apollon Smintheion Kutsal Alanı Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanı Köksal Özköklü

Troia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan

Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe

İÇDAŞ Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat Karataş



Paydaş Görüşü
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Ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan 
İÇDAŞ’ın Parion Kazılarının ana sponsorluğunu üstlenmesi 
sadece Parion kazılarını ülkemizin ilk 10 kazısından 
biri yapmakla kalmamış, Anadolu arkeolojisi ve bölge 
arkeolojisine de ciddi katkılar sağlamıştır. 

Bu destek beraberinde başlangıçta arkeolojik kazılara 
mesafeli duran halk üzerinde olumlu etkiler yapmıştır. 
Arkeolojik kazılarda bölge insanının İÇDAŞ’ın destekleri ile 
çalışması hem bölge insanına ekonomik kazanç sağlamış, 
hem de antik kente sahip çıkılması noktasında çok olumlu 
etkiler yaparak, başlangıçtaki mesafeli ve bazen de olumsuz 
yaklaşımın neredeyse tamamen yıkılmasına neden 
olmuştur. 

Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’da en çok önem verdiği 
kentlerden bir olan Parion Antik Kenti’nin sahip olduğu 
kültürel hazineleri ortaya çıkarmak, ülke ve bölge insanına 
kazandırmak, ülkemizin kültür bakiyesine yenilerini 
kazandırmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi 
son derece değerli bir sorumluluğu üstlenen ve sürdüren 
İÇDAŞ sadece ülkemizde değil dünyada da oldukça önemli 
bir örnek teşkil etmektedir.

İÇDAŞ’ın desteğiyle şu ana kadar bir antik kentte 
gerçekleştirilen en kapsamlı “arkeojeoradar” çalışmaları 
ile birçoğu heykel ve friz kuşağı gibi heykeltıraşlık eserleri 
ile süslü olan, toprak altında tapınaktan kiliselere, sivil 
yapılardan caddelere ve silolara; çok çok önemli ve zengin 
arkeolojik bulguların ortaya çıkacağı şüphesizdir. 

Parion bölgedeki Roma desteği almış en önemli koloni 
kentlerinden biridir. Bu kültürel zenginliklerin İÇDAŞ’ın 
destekleri ile ortaya çıkarılması Çanakkale turizmine büyük 
ivme kazandıracaktır. 

Bunun sürdürülebilir olması noktasında da umut verici 
veriler mevcuttur. Çünkü başlangıçta oldukça az olan 
ziyaretçi sayısı bugün İÇDAŞ’ın destekleri ile yapılan tanıtım 
çalışmaları sonucu belirgin bir biçimde artış göstermiştir. 

İÇDAŞ’ın Çanakkale gibi önemli bir kültür kentinde 
insanlığın ortak değerleri olarak kabul edilen kültürel 
değerlerimizin açığa çıkarılması, korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması noktasında üstlendiği misyon her 
türlü takdiri hak etmektedir. Sadece Parion değil, Apollon 
Smintheion, Assos ve Troia gibi diğer önemli ören yerlerine 
yapılan muazzam destek örnek gösterilecek bir katkı olarak 
karşımızda durmaktadır. İnsanlığın ortak değerlerine 
saldırıların yoğun olduğu günümüzde İÇDAŞ’ın bu konuda 
vermiş olduğu destek oldukça anlamlı ve önemlidir. 

İÇDAŞ’ın insanlığın ortak değerlerine verdiği destek ağır 
sanayi olarak gelişirken ve büyürken de kültürel değerlerin 

korunabileceğini tüm dünyaya göstermesi açısından da 
oldukça önemli ve anlamlıdır. Parion Antik Kenti bunun en 
somut örneğidir.

Gelecek dönemde gerçekleştirmek istediğimiz projeler 
arasında; Parion Kültür Evi Projesi, Parion Tiyatrosu’na ait 
mimari parçaların 3D tarama ile modellenmesi, bu  parçaların 
birleştirilmesi ve tiyatroda gerekli yerlere konularak 
sergilenmesi projesi, “Küçük Arkeologlar” projesinin 
geliştirilmesi, Parion antik kentini içeren bilimsel yayınların 
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanarak  tanıtılması, Kültür 
Evinde Parion malzemelerinin imitasyonlarını sergileyerek 
Parion Özel Müzesi’nin temellerini atılması gibi çalışmalar 
yer alıyor.

22 yıldır üzerinde çalıştığım ve üç yıldır da kazı başkanlığını 
yaptığım Parion Antik Kenti’ne 2008 yılından bu yana ana 
sponsorluk yapan İÇDAŞ’ın tüm yöneticilerine şahsım ve 
ekibim adına bir kere daha sonsuz teşekkür eder ve İÇDAŞ 
ışığının tarihi aydınlatmaya devam ederek daha güzel kalıcı 
eserler bırakılmasına destek olmasını temenni ederim. 

Prof. Dr. Vedat KELEŞ
Parion Kazı Başkanı

20.07.2017

Sahip olduğumuz kültürel değerleri ortaya 
çıkarmak, korumak ve gelecek kuşaklara 

aktarmakla uğraşan biz arkeologların arkamızda 
İÇDAŞ A.Ş. gibi bir sponsorun varlığını 

hissetmemiz bizlere hem güven hem de daha çok 
çalışma azmi ve motivasyonu vermektedir.
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Sürdürülebilirlik 
Değerlendirme Anketine 

katılan çalışanlarımızın %60’ı 
Parion Antik Kenti’ni ailesiyle 

ziyaret ettiğini belirtti.

İÇDAŞ’ın bölgeye yatırım kararı almasını takiben Kemer 
Köyü İlköğretim Okulu’nun yenilenmesi için Kemer 
Köy Muhtarlığı’ndan gelen istek üzerine başlattığımız 
ilköğretim okulu inşaatının temel kazılarında, o güne kadar 
bilinmeyen Parion Güney Nekropolüne ait buluntular 
ortaya çıktı. Okul inşaatına farklı bir bölgede devam 
ederken Çanakkale Müzesi tarafından yapılan kurtarma 
kazılarına destek vermeye başladık.

İÇDAŞ olarak, 2008 yılında başlayan Parion kazılarına 
ana sponsor olarak 10 yıl devam etmeyi, Parion’un 
turizm destinasyonunda yer alan bir ören yeri olarak 
düzenlenmesi ve ortaya çıkan eserlerin Kemer Köyü’nde 
İÇDAŞ tarafından yapılacak Parion - İÇDAŞ Müzesi’nde 
daimî olarak sergilenmesini hedefliyor ve bunu toplam beş 
milyon TL’lik bir sponsorluk desteği ile gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz.

Parion Antik Kenti Kazıları Ana Sponsorluğu 
Kemer Köyü / Biga / Çanakkale
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Sürdürülebilirlik 
Değerlendirme anketine 

katılan çalışanlarımızın %21’i 
Apollon Smintheion Antik 

Kenti’ni ailesiyle ziyaret 
ettiğini belirtti.

1980 yılında başlayan Apollon Smintheion kazıları, Prof. 
Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında, ortalama 30 kişilik 
bir grup tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı destek ve 
gözetiminde gerçekleşiyor. Kazıların ana sponsorluğunu 
ise 2011 yılından itibaren sürdürüyoruz. 

Apollon Smintheion kazılarının 10 yıl boyunca 
sürdürülmesi, ortaya çıkan eserlerin daha nitelikli bir müze 
donanımında ziyaretçilere sunulması, ören yerinin mutlaka 
görülmesi gereken bir turizm lokasyonu olacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi ve Apollon Tapınağı’nın restore 
edilerek kültür dünyasına kazandırılmasını hedefliyoruz. 
Tüm bu hedefleri 10 yılda toplam dört milyon TL değerinde 
bir sponsorluk desteği ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Apollon Smintheion Kazıları Ana Sponsorluğu 
Gülpınar Beldesi / Ayvacık / Çanakkale
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Sürdürülebilirlik 
Değerlendirme anketine 

katılan çalışanlarımızın %66’sı 
Troia Antik Kenti’ni ailesiyle 

ziyaret ettiğini belirtti.

Dünya tarihinin en kıymetli miraslarından biri olan 
Troia şüphesiz Çanakkale bölgesinin de en önemli 
değerlerinden biridir. Apollon Smintheion ise Troia’da 
kutsal bir alandır ve burada ortaya çıkan buluntular 
Troia’nın varlığını destekleyen ve güçlendiren çok büyük 
öneme sahiptirler. 

Homeros’un İlyada destanının öznesi olan ve bölgemizin 
dünyada tanınırlığı en yüksek turizm markası olan Troia’da 
35 yıldır zorluklarla devam eden kazılarda 2014 yılında kazı 
sponsoru bulunmayışı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları 
sonlandırmak ve yapılmakta olan Troia Müzesi’yle birlikte 
bu benzersiz kültür hazinesini layık olduğu donanımla 
dünya turizmine sunmak amacıyla İÇDAŞ olarak 1 milyon 
TL bütçe ile 5 yıl boyunca kazılara sponsor olma kararı 
aldık.

Troia kazı çalışmaları arkeoloji dünyasından birçok 
farklı üniversiteden öğretim üyesi ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşiyor. Böylece bilim insanlarımız 
kazı çalışmalarında ortaya çıkardıkları eserler ve ilgili 
makalelerle hem ülkemiz arkeoloji biliminin gelişimine 
hem de dünya arkeolojisinde yer alarak ülkemizin 
saygınlığını artırmaya katkı sağlayacaklardır. Ayrıca kazı 
çalışmalarının dinamik bir süreç olması sebebiyle kazı 
boyunca yaşanan gelişmeleri geniş kitlelerle paylaşıp, yıl 
boyunca uluslararası arenada birçok seminer, konferans, 
sergi vb. etkinlikle kentimizin tanıtımını yapıyoruz.

Troia Antik Kenti’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası 
listesine alınışının 20’nci yılı nedeniyle, 2018 Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia Yılı ilan edildi. Bu 
kapsamda bölge ve ülke turizmine güç verecek çok 
sayıda alt ve üst yapı yatırımları, ülke genelinde tüm 
yıla yayılacak uluslararası etki alanı güçlü, kültür, sanat, 
spor, bilim ve eğitimalanında sürdürülebilir etkinlikler ve 
projeler hazırlanıyor. 2018’de ören yerinin tüm dünyadan 
ve ülkemizin hemen her bölgesinden turistlerin akınına 
uğramasını bekliyoruz.

Troia Kazıları Ana Sponsorluğu 
Tevfikiye Köyü / Merkez / Çanakkale
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Sürdürülebilirlik 
Değerlendirme anketine 

katılan çalışanlarımızın %65’i 
Assos Antik Kenti’ni ailesiyle 

ziyaret ettiğini belirtti.

2008 yılından bu yana Biga Yarımadası Troas coğrafyasında 
sponsoru olduğumuz diğer antik kent kazılarında 
gerçekleştirilen başarılı kazı çalışmaları ve bu çalışmalarla 
ilgili iç ve dış paydaşlardan gelen olumlu geri dönüşler 
sonucunda, 2020 yılı sonuna kadar devam edecek Assos 
Antik Kenti kazıları sponsorluğuna 2016 Haziran ayından 
bu yana devam ediyoruz. 

Assos Antik Kenti kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
denetiminde bilimsel kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 
çıkarılan kültür varlıklarının değerlendirilmesi, envanter 
oluşturulması, koruma altına alınması ve restore edilmesi 
çalışmalarına yıllık 200.000 TL nakdi destek sunacağız.

Assos Antik Kenti Kazıları Ana Sponsorluğu 
Behramkale Köyü / Ayvacık / Çanakkale
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Alexandria Troas Antik Kent kazılarının kapsamlı ve 
nitelikli olarak yürütülmesi, kazılar sonunda gün ışığına 
çıkacak antik kentin ören yeri olarak ülkemiz turizmine 
kazandırılması hedefiyle 2018’den itibaren 10 yıl sürmesi 
planlanan sponsorluk anlaşması için görüşmelerimiz 
2017’de devam etti.

Tahmini yıllık 600.000 TL bütçe ile 2018 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar; arkeolojik 
araştırma, jeofizik çalışma, sondaj, kazı, temizlik, rölöve, 
restütisyon, restorasyon, konservasyon, belgeleme, 
fotoğraf, envarterleme, teşhir, tanzim işleridir. 

Bütün çalışmaların yasa ve mevzuatlara uygun şekilde 
sürdürülmesi için bütün paydaşlarla doğru ve hızlı iletişim 
gerekmektedir. Ayrıca kazı dönemleri dışında geniş bir 
alanda yer alan ve savunmasız kalan antik kentin kaçak 
kazı ve define avcılarına karşı korunması büyük önem arz 
etmektedir.

Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Sponsorluğu 
Dalyan Köyü / Ezine / Çanakkale
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Sonuçlar ve Hedeflenen Kazanımlar

Sosyal Kazılarda ülkemizin hemen bütün üniversitelerinden arkeoloji bölümleri öğrencileri 
gönüllü olarak çalışıyor ve kazı evlerinde ve köylerde düzenledikleri etkinliklerle 
bölgenin sosyal yaşamına renk katıyorlar.

Çevrede bulunan birçok okul, sivil toplum kuruluşu ve kamu görevlisi kazı alanlarını 
toplu olarak ziyaret ediyor, kendilerine kazı başkanlığı tarafından yerinde bilgi verilerek 
toplumun kültürel değerlerimiz konusunda bilincinin gelişmesi sağlanıyor.

Kazılar bilimsel verileriyle arkeoloji dünyasına antik çağ yaşamına dair kültürel katkı 
sağlarken, turizm sektöründe her yıl artan sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan 
birer ören yeri olarak bölge ve ülke ekonomisine sürekli artan bir katkı sunacaklar. 
Kazıların tanıtımına bağlı olarak her yıl artmak üzere çalışmalardan olumlu etkilenecek 
iç ve dış paydaşların sayısı yüzbinleri buluyor.

Ekonomik Kazılarda ortaya çıkan eserler kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Parion’a yılda 
bin, Smintheion ören yerine ise 30 bin kişinin üzerinde ziyaretçi geliyor ve bölgeye 
ekonomik katkı sunuyor. 2018’de dünyaya kapılarını açacak Troia Müzesi’nin de 
hizmete alınmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının yılda 200 bin kişi artmasını ve hem ören 
yeri gelirine hem de Çanakkale turizm sektörünün konaklama ve diğer gelirlerine artı 
bir katkı sağlamasını bekliyoruz.

Çevresel Bir sanayi kuruluşu olarak çevresel değerlere ve kültürel mirasımıza önem vererek rol 
model olmayı amaçlıyoruz. 

Kurumsal Kültür varlıklarını topluma kazandırıp bölgemiz topraklarında yaşanan geçmişi bilimin 
ışığında aydınlatarak, bütün çevresel değerlere saygılı ve katkı veren bir kurum 
olup kazıları destekleyerek toplum nezdinde kurumsal imajımızı güçlendiriyoruz. 
Gelecek sezonlarda da kazı sponsorluğu sözleşmesine uygun olarak Parion, Apollon 
Smintheion, Troia ve Assos kazılarına desteğimizi sürdüreceğiz.
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İÇDAŞ olarak, sadece kazılarla tarihi değerlerin ortaya 
çıkmasına destek olmakla kalmayıp, genç neslin bu 
eserlerle ilgili bilinçlenmesini de sağlıyoruz. Kültürel 
mirasımızla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2014 
yılında Çanakkale’de çocuklar için “Minik Arkeologlar” 
projesini başlattık. 

Her yıl yaşları 7 ile 17 arasında değişen öğrenciler 
Çanakkale’deki Parion Antik Kenti, Apollon Smintheion 
Kutsal Alanı, Assos Antik Kenti tarihi alanında kazılara 
katılarak, uygulama yapıyorlar. Küçük arkeologlar bir 
yandan tarihi mekanlar hakkında bilgi sahibi olurlarken 
bir yandan da kendileri için hazırlanan ‘simülasyon kazı 
alanında’ tarihi eser arıyor ve çıkarıyorlar.

Arkeologlar eşliğinde tarihi alanda çocuklara nasıl kazı 
yapıldığı, çıkarıldıktan sonra nasıl yıkandığı ve muhafaza 

edildiği anlatılıyor. Bu faaliyetlerin sonunda çocuklara 
Minik Arkeolog Sertifikası veriliyor. 

Dört gün süren proje uygulamasına 2017 sonuna kadar 
toplam 500 çocuk katıldı. Minik Arkeologlar Projesi 
2016’da TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Etkililik 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Küçük Arkeologlar Projesi’ne ek olarak, 2017’de ilk 
kez yaptığımız İÇDAŞ Antik Dönem Seramik ve Çocuk 
Etkinliği 100 çocuğun katılımıyla, Parion Antik Kent’inde 
düzenlendi. Bu projede ise tarihi kentteki çukur alandan 
toprak alan çocuklar, bu toprağın nasıl seramiğe 
dönüştüğünü uygulamalı olarak öğrendiler. Tarihi kenti 
gezerek bilgi aldılar ve buradaki seramikleri incelediler.

Minik Arkeologlar Projesi
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Çanakkale İli Ayvacık İlçesindeki Assos Antik Kenti, doğal 
çevresi, dünyaca ünlü mavi bayraklı denizi, organik tarım 
ürünleri ve otantik köy kültürü ile ülkemizin önemli bir 
turizm merkezidir. Antik surlar içerisinde modern yaşamın 
devam ettiği Behramkale ve Assos Antik Kenti varlıklarını 
uyum içinde sürdürmektedir. Köy halkının doğrudan 
turizmden pay alması, kültürel mirası koruma bilincinin 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Antik kentteki arkeolojik 
araştırmaların sürdürülmesi, Assos’ta yeni yapıların gün 
yüzüne çıkartılması ve dolayısı ile Behramkale’ye daha 
fazla ziyaretçinin gelmesi hem yöre halkı hem de ülke 
ekonomisine olumlu etki yapacaktır.

Ülkemizin önemli kuruluşlarının başında gelen İÇDAŞ, 
Çanakkale’nin kültürel zenginliklerinin ortaya çıkarılması, 
restore edilmesi, turizme katkı sağlaması ve kültürel mirasın 
gelecek kuşaklara aktarılması konularında büyük çaba 
harcamaktadır. Çanakkale ilinde Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile yürütülen kazılardan 
Assos, Troia, Parion ve Apollon Smintheion İÇDAŞ’ın 
ana sponsorluğunda sürdürülmektedir. Kazıların tüm 
ihtiyaç ve giderlerini karşılayan İÇDAŞ, aynı zamanda kazı 
merkezlerindeki binaların bakım ve onarımlarını yaparak, 
bünyesindeki donanımlı teknik kadro ile sorunları hızlı 
bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Ülkemiz ve dünya 
ölçeğinde böylesi bir sponsorluk anlayışı İÇDAŞ’a özgüdür.
Arkeolojik kazılarda görev alan araştırmacı ve yöneticilerin 
üniversitelerdeki yükümlülükleri ve mali kaynakların kısıtlı 
olmasından dolayı yaz aylarındaki kazı çalışmaları kısa süreli 
olmaktadır. Kazı başkanları, bu kısıtlı süre içerisinde işçi 
alımı, konaklama, kazı araç ve gereçlerinin bakım ve onarımı 
gibi pek çok sorumlulukları yerine getirmek durumunda 
kalmaktadır. İÇDAŞ’ın sponsorluk anlayışındaki farklılığı 
sayesinde sorunlar ve ihtiyaçlar ilgili kuruluş tarafından hızlı 
bir şeklide giderilerek, araştırmacıların bilimsel sorunlara 
odaklanmaları sağlanmakta ve kazı programları daha 
sağlıklı yürütülebilmektedir.

Assos’ta İÇDAŞ’ın sponsorluğu sonrası arkeolojik kazı 
ve onarım çalışmaları daha uzun sürelerde yapılabilmiş, 
ziyaretçiler için broşürler, yönlendirme ve bilgi panoları 
tasarlanarak kentin birçok noktasına yerleştirilmiştir. Söz 
konusu faaliyetlerin ziyaretçiler üzerindeki olumlu etkileri 
çok kısa sürede görülmeye başlanmıştır. 2017 yılı sonunda 
ihale aşaması tamamlanan Assos ören yeri düzenleme 
projesinin hayata geçirilmesiyle ziyaretçilerin antik kenti 
gezme ve anlamaları çok daha keyifli bir hale gelecektir. 

2017 yılında UNESCO Geçici Miras Listesine girmesini 
sağladığımız Assos’un kalıcı listeye girmesi için gerekli 
bürokratik hazırlıkları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ile birlikte yürütmek, kentin dini, kamusal ve 
konut bölgelerinde yapılacak kazılarla Assos’un kentsel 
gelişim süreci, yaşam koşullarının tespiti ve sosyal etkinlikler

için tiyatronun restore edilmesi uzun vadeli hedeflerimizden 
bazılarıdır. Beş bin kişilik tiyatronun festival ve konserler 
için yeni bir destinasyon merkezi haline getirilmesi bölge 
için önem arz etmektedir. Antik kentlerde ortaya çıkarılan 
kalıntıların korunması oldukça zor ve zahmetli bir süreçtir. 
Kazı başkanlığı olarak yapıların bakım ve onarımında 
görev alacak yerel ustaların yetiştirilmesi konusundaki 
çabalarımız İÇDAŞ’ın değerli destekleri ile uygulamaya 
konularak kentteki birçok kalıntının basit onarımları 
gerçekleştirilmiştir.  

Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan 
İÇDAŞ, ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıları yanında, 
bacasız sanayi olarak kabul edilen turizmin gelişmesi, kültür 
varlıklarının araştırılması, ortaya çıkarılması, korunması, 
restore edilmesi, bilimsel yayınlarla bilim dünyası ve 
kamuoyu ile paylaşılmasında büyük çaba ve sorumluluk 
üstlenmektedir. Sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik 
faaliyetleri sadece yukarıda özetlenen alanlarla sınırlı 
olmayan İÇDAŞ’ın, Çanakkale merkez ve köylerinde faklı 
alanlardaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiğine 
tanık olmaktayız. İÇDAŞ ülkemizin daha refah bir seviyeye 
ulaşmasında, sanayi ve kültürel zenginliklerimizi verimli 
ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek ülke insanı 
ile paylaşma konusunda liderlik yapan kuruluşlarımızın 
başında gelmektedir. 

Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölüm Başkanı
Assos Kazı Başkanı

08.08.2017

2017 yılında UNESCO Geçici Miras Listesine 
girmesini sağladığımız Assos’un kalıcı listeye 

girmesi için gerekli bürokratik hazırlıkları Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile birlikte 

yürütüyoruz.
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Çevresel Performansımız
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Tüm süreçlerde çevreyi ve insan sağlığını koruma amaçlı 

yatırımlarımıza devam ediyoruz.

İÇDAŞ’ta tüm faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı çevre 
politikamız çerçevesinde, çevre kirliliğinin önlenmesi, 
atıkların azaltılması, enerjinin verimli kullanılması, 
emisyonların kontrol altına alınması ve doğal kaynakların 
sorumlu tüketimini sağlayan bir sürdürülebilir büyüme 
hedefi ile yönetiyoruz.

Hem çelik üretim tesislerimizde hem de elektrik 
santrallerimizde hammadde seçiminden ürünlerimizin 
müşterilere gönderilmesine kadarki tüm süreçlerde çevreyi 
ve insan sağlığını koruma amaçlı yatırımlarımıza devam 
ediyoruz.

%67
Geri Dönüşüme Giren 

Atık Oranımız
Değirmencik Tesisi

ÖNE
ÇIKANLAR

%72
Geri Dönüşüme Giren 

Atık Oranımız
Bekirli Tesisi

380milyon m³
Yeniden Kullanılan

Su Miktarı / Yıl
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Çevre Yönetimi

Değirmencik ülkemizdeki en büyük kapasiteli ark ocaklı 
çelik tesisidir. Her gün binlerce ton çelik hurdasını en 
ileri teknolojilerle ergiterek geri kazanıyor ve çelik 
ürünleri haline getiriyoruz. Hammadde, yardımcı 
madde ve malzeme seçiminden ve tedariğinden tesise 
kabulü ve işlenmesine kadarki her aşamada hurdaları 
detaylı kontrollerden geçiriyoruz. (Radyasyon Güvenliği 
Yönetimi’ne yönelik bilgiler raporumuzun ‘İş Sağlığı ve 
Güvenliği’ bölümünde yer alıyor.)

Hammaddelerimizi, birim ürün başına karbon salınımını 
daha düşük tutmak amacıyla deniz ve demiryolunu 
tercih ederek taşıyoruz. Tesislerimizde kullanılan üretim 
teknikleri ve tüm yatırımlarımız, Avrupa Birliği tarafından 
yayınlanan Uygulanabilir En İyi Teknikler Referans 
Dokümanlarıyla uyumludur. Dünyada kullanılan en temiz 
ve çevreci üretim teknikleri benimsiyor ve bu teknikleri 
sürekli iyileştiriyoruz. 

Doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve enerji 
tasarrufu ile ilgili çalışmaları ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi ilkelerine uygun olarak yapıyoruz. Çelik tesisleri, 
enerji santralleri, kireç tesisi, tersane ve limanımızdaki 
çevresel etkilerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile 
yönetiyoruz.

2017 yılında çevre koruma amaçlı yaptığımız işletme 
harcamaları ve yatırımların toplam tutarı, yaklaşık 108 
milyon TL’si Değirmencik, kalanı Bekirli tesisinde olmak 
üzere 144,8 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

İÇDAŞ tesislerinin bulunduğu 
bölge / yörelerde yaşayan 

yerel halkın gözünde çevreyi / 
doğal kaynakları koruyan ve

çevre kirliliğini
önleyen bir şirkettir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%78’i diyor ki...
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Atık Yönetimi

İşletmemizde çıkan atıklara düzenli olarak analizler 
yapıyor, cüruf ve baca tozundaki metal oranlarını izliyor 
ve kayıt altına alıyoruz. Birim ürün başına meydana 
gelen atıklarımızı AB Uygulanabilir En İyi Teknikler 
Referans Dokümanlarındaki değerle karşılaştırarak her yıl 
iyileştirmeler yapıyoruz.

Atık yönetiminin en önemli konusu proses kaynaklı 
atıklardır. Tesislerimizden çıkan proses atıkları; çelikhane 
cürufu, çelikhane baca tozu, haddehane tufalı ve termik 
santral külüdür. Proses atıkları dışında tesislerimizden atık 
yağlar, ÖTL, ambalaj atıkları, organik atıklar çıkıyor.

Atık yönetiminde öncelikli amacımız atıkların geri 
kazanılmasıdır. Limanımıza gelean gemilerden alınan 
atıklar da dahil tüm atıkları mevzuata uygun olarak ayrı 
topluyor ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndererek 
geri kazanıyor ya da bertaraf ediyoruz. 2017 yılında 
Değirmencik tesisimizden çıkan atıklarımızın %67’sini 
geri kazanırken, %33’ünü kanunlara uygun yöntemlerle 
bertaraf ettik. 

Değirmencik tesisimiz, ülkemizdeki en büyük kapasiteli 
geri kazanım tesisidir zira üretim esnasında günde 15 bin 
tonun üzerinde çelik hurdasını geri kazanıyoruz.

2017 yılında Bekirli tesisimizden çıkan atıklarımızın 
%72’sini geri kazanırken, %28’ini kanunlara uygun şekilde 
bertaraf ettik.

İÇDAŞ’ın atık su dahil
atık yönetimi ve çevre 
kirliliğinin önlenmesi 

konusunda yaptığı çalışmalar 
yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%77’si diyor ki...

%77

%12

%5

%3
%3

Çevre Faaliyetleri İşletme ve Yatırım Harcamaları 

Emisyon ve İklim Koruma

Atık Su Yönetimi

Toprak ve Yeraltı Sularının Korunması

Atık Yönetimi

Biyoçeştlilik, Radyasyon Güvenliği, Temiz Enerji ve Diğer

Toplam

111.268.865 TL 

7.225.937 TL 

3.663.235 TL 

18.078.574 TL 

4.558.245 TL 

144.794.856 TL

%77

%5

%3

%12

%3

%100
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Yapay Agrega Tesisi Yatırımı ve
Cürufun Karayollarında Kullanılması Projesi

İÇDAŞ ark ocağı cüruflarından AT standartlarına uygun 
yapay agrega üreten ülkemizdeki ilk ve tek çelik üreticisidir. 
Cürufun düzenli depolama alanlarında biriken bir atık 
olmasının ve çevresel kirlilik yaratmasının önüne geçmek 
amacıyla, tesisimizde oluşan cüruflar 2012’de Değirmencik 
Tesisimizde kurulan yapay agrega tesisimizde işlenerek AT 
Uygunluk belgesine (CE Belgesine) sahip yapay agrega 
haline getiriliyor. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) üyeleri, İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
(KGM) ile birlikte 4,6 milyon TL bütçe ile yürütülen projede 
ise hedef, cüruftan üretilen yapay agregaların KGM Teknik 
şartnamesine eklenmesi ve karayollarında kullanımının 
zorunlu hale getirilmesidir. TÇÜD Üyeleri ise çalışmaların 
mali desteğini sağlıyor.

Bu süreçte İTÜ cürufların karayollarında kullanımı ile 
ilgili tüm bilimsel çalışmaları yürütüp çelik cüruflarında 
laboratuvar analizleri yaparak KGM teknik şartnamesine 

uygunluğu inceledi ve çeşitli raporlar hazırladı. KGM bu 
sonuçları kendi laboratuvarlarında teyit ederek teknik 
şartnameyi 2017 yılında yayınladı. 

2018 yılında Karayolları Teknik Şartnamesine yapay 
agregalar dahil edilecek ve cüruftan üretilen yapay 
agregalar yan ürün olarak karayolların kullanılabilecek.
Bu proje ile ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarının 
en büyük atık sorunu için kalıcı ve etkin bir çözüm yolu 
bulunmuş oldu.

2017 yılında, daha çeşitli ve karayolları standartlarına 
uygun agrega üretmek amacıyla tesis yenilendi. Böylelikle 
çıkan agregalar daha önce iki fraksiyon halinde alınırken 
(0-25 mm ve 25-300 mm), revizyonun ardından dört 
fraksiyon agrega üretilmeye başlandı. (0-4 mm, 4-12 mm, 
12-40 mm, 40-300 mm). Çıkan 4 çeşit agrega içerisindeki 
demir ve demir oksit miktarı minimum seviyeye indirildi. 
Atık miktarı azalırken, satılan yapay agrega miktarı arttı.

Sonuçlar ve Kazanımlar

Sosyal Çevresel kirliliğin azalması toplum üzerinde olumlu etki yaratacaktır.

Ekonomik Cüruflar doğal agrega yerine kullanılabilecek, cüruf depolama alanları ortadan 
kalkacaktır. Bu da depolama maliyetlerini ortadan kaldıracak cürufu satılabilir bir 
ürün haline getirecektir. Doğal agrega elde edilirken harcanan iş gücü ve makine 
maliyetleri azalacaktır.

Çevresel Atık bertarafı için doğal alanların tahrip edilmesi önlenmiş olacak ve karayolları 
inşaatlarında kullanılan taş ocaklarının doğaya verdiği zarar da azaltılmış olacaktır. 
Hem atık depolama ortadan kalkmış hem de bu atıkların yerine kullanılan doğal 
agreganın kullanımı azalmış olacaktır.

Kurumsal İÇDAŞ ülke ekonomisine değer katan bir çalışmanın önemli bir aktörü olarak kurumsal 
itibarını güçlendirmeye devam ediyor.
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Su Yönetimi

İÇDAŞ Değirmencik Entegre Tesisi’nde su konusunu 2007 
yılından bu yana bütünsel bir yaklaşımla, ‘Sürdürülebilir Su 
Yönetimi Projesi’ altında yönetiyoruz.

Projemiz 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (TBCSD) tarafından 
Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi 
alanında en iyi 24 uygulamasından biri seçildi ve ülkemizi 
Brezilya’da gerçekleşen Rio+20 Zirvesi’nde temsil etme 
gururunu yaşadık.

Tesisimizde kullandığımız tüm proses ve kullanım suyunu 
denizden temin ettiğimiz için, su çekimi sebebiyle 
faaliyetlerimizden etkilenen bir su kaynağı mevcut değildir. 
Çelik tesislerimizde su ihtiyacımızın %99’unu, enerji 
tesislerimizde ise %98’ini deniz suyundan karşılıyoruz.

Denizden 2017 yılında denizden çektiğimiz suyu ortalama 
60 kez yeniden kullandık.

2015
2016
2017

355.195.309
375.332.842
380.179.856

Geri Kazanılarak Yeniden
Kullanılan Su (m3/yıl)

Çelik Tesisleri, Tersane ve Yardımcı Tesisler, Enerji Santralleri (Değirmencik ve Bekirli)

İÇDAŞ’ın su kaynaklarını 
yönetme ve verimli kullanma 
konusunda yaptığı çalışmalar

yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%81’i diyor ki...

2015 2016 2017
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Tesislerimizde kullanılan en önemli doğal kaynaklardan 
birisi ‘su’dur. Çelik üretiminde, çeliğin soğutulması ve 
istenen kalite standartlarına getirilmesinde su kullanılırken 
işletmedeki makine ve ekipmanların soğutulmasında da 
suyun önemli bir yeri vardır. Enerji üretiminde ise su en 
temel kaynaklardan biridir. Yanma sonucu açığa çıkan 
enerji, kazan suyunu kızgın buhar haline getirir ve buharın 
türbin ve onun aracılığıyla da jeneratöre hareket vermesi 
ile elektrik enerjisi üretilir.

Tüm tesislerin tam kapasite ile çalışması durumunda 
Değirmencik Entegre Tesisinin günlük tatlı su ihtiyacı 
yaklaşık 8.000 m³‘tür. Üretim proseslerimizde suyun bu 
yoğunlukta kullanılması gerek su kaynaklarının korunması 
gerekse enerji yönetimi açısından suya önemli bir çevresel 
boyut kazandırıyor. Bu amaçla 2007 yılında İÇDAŞ 
‘Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi’ni hayata geçirdik. 
Projenin etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve 
sonuçlarının değerlendirilebilmesi aşamalarında teknik ve 
mali birçok parametreyi izlenme altına aldık.

Proje kapsamında; sınırlı bir kaynak olan yer altı suyu 
kullanımına tamamen son vererek, işletmenin tüm tatlı su 
ihtiyacının sınırsız bir kaynak olan denizden karşılamayı, 
denize deşarj edilen soğutma suyundan elektrik enerjisi 
elde etmeyi ve deşarj suyunda balık çiftliği kurmayı 
hedefledik.

Denizden Tatlı Su Elde Etme Tesisi
Üç aşamalı uygulamanın ilk aşaması deniz suyundan ters 
ozmoz yöntemi ile tatlı su elde edilmesidir. Bu tesis ile 
2006 yılında 3.500 m³/gün olan, ancak üretime paralel 
olarak 7.000 m³/gün olacak tatlı su ihtiyacının tamamını 
denizden karşılamayı ve 32 adet kuyunun kapatılarak yer 
altı suyu kullanımına tamamen son vermeyi hedefledik. 
Tesisin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 3 milyon 650 bin 
dolardır. Birim tatlı su maliyetinin kuyu suyuna oranla daha 
yüksek olmasına rağmen bu yatırım kararını aldık. Tesiste 

günde 12 bin m³ tatlı su üretiyoruz. Değirmencik   Tesisinde 
başarı ile uyguladığımız bu sistemin bir benzerini Bekirli 
Tesisimizde de hayata geçirdik. Burada da günde 12.000 
m³ tatlı su üretiyoruz. Böylece Biga’daki tesislerimizin 
toplam kapasitesi 24.000 m³/güne ulaştı. 2018 yılında 
Değirmencik Tesisimize 6.000 m³/gün kapasiteli ilave bir 
tesis kurarak Biga’daki toplam kapasitemizi 30.000 m³/
güne çıkarmayı planlıyoruz. Bu faaliyetle yer altı sularının 
korunması sağladığımız gibi aynı kaynakların tarımsal 
alanda daha verimli kullanılmasını da sağlamış olduk. 
Dolaylı diğer bir olumlu etki ise, tuzlu su kamasının tatlı 
suyun içlerine doğru ilerleme riskinin azaltılmış olmasıdır.

Soğutma Suyu Deşarjında Balık 
Üretimi
Uygulamanın ikinci bölümü balık üretim tesisidir. 
Soğutma suyu deşarjında balık üretimi yaparak yılda 100 
bin adet çipura ve levrek balığı üretimi gerçekleştirmeyi  
hedefledik. Proje ile ülkemizde ilk kez soğutma suyu 
deşarjında balık üretim faaliyeti gerçekleştirmenin yanı 
sıra, tesisin 180 m³/saat olan su ihtiyacını tamamen 
soğutma suyundan karşılıyoruz. Projenin önemli bir amacı 
da soğutma suyunun ekosisteme etkisinin sürdürülebilir 
olduğunun göstermektir. Soğutma suyundan balık 
üretimini avantajlı kılan, soğutma suyu sıcaklığının her 
mevsim balık gelişimine uygun aralıklarda olması ve su 
temini için hiçbir yatırım gerektirmemesidir.

Tesisin ilk yatırım maliyeti 150 bin dolardır. Proje ile 2011 
yılından bu yana tesiste 248.000 adet çipura ve 213.000 
adet levrek ürettik. 

Soğutma Suyu Deşarjından Elektrik 
Enerjisi Üretimi
Uygulamanın üçüncü bölümü deniz suyu HES 
(Hidroelektrik Santral) projesidir. (Bu projenin detayları 
raporumuzun ‘Enerji Yönetimi’ bölümünde yer alıyor.)

Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi



80

Çelik üretiminde kullandığımız suların tamamını 
arıttıktan sonra geri kazanıyor ve tekrar kullanıyoruz. 
Enerji üretiminde kullandığımız buharı da yoğuşturarak 
geri kazanıyoruz. Tesislerimizde üretim prosesi kaynaklı 
kabul edilebilecek tek atık suyumuz soğutma sularıdır. 
Denizden çekilen soğutma suları proses sularını 
temassız olarak soğuttuğundan ve kimyasal bir kirlilik 
gerçekleşmediğinden bu suyu tekrar denize deşarj 
edebiliyoruz.

Soğutma suyu dışında Değirmencik tesisimizde 14 farklı 
nokta evsel atık su ve 1 noktada araç yıkama atık su 
deşarjı, Bekirli tesisimizde 3 farklı noktada evsel atık su, 
1 adet fiziksel ve 1 adet kimyasal arıtmamız bulunuyor. 
Tüm deşarj noktalarımız Çevre İzin ve Lisans Sisteminde 
ve Belgemizde tanımlıdır. Evsel atık su çamurunu Belediye 
vidanjörü ile uzaklaştırırken, araç yıkama kaynaklı atık  

suları fiziksel bir arıtma tesisinden geçirdikten sonra alıcı 
ortama deşarj ediyoruz.

Soğutma suyu deşarjında sıcaklık parametresinin sürekli 
izlenmesi gerektiğinden Bekirli tesislerimizde bir adet 
noktada ve Değirmencik tesislerimizde 2 adet deşarj 
noktamıza ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS)’ kuruludur. 
İstasyonlarda sıcaklığın yanı sıra; pH, çözünmüş oksijen, 
iletkenlik ve debi değerlerini sürekli izliyor ve sonuçları her 
beş dakikada bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletiyoruz.

Tesisimiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
yeterliliği olan ve Türkak tarafından akredite edilmiş bir 
atık su laboratuvarımız bulunuyor. İÇDAŞ Çevre Kontrol 
Laboratuvarı yetkili olduğu tüm analiz parametrelerinin 
gerçekleştirilebilmesi için dünya standartlarında teknik 
donanıma sahiptir.

Sonuçlar ve Kazanımlar

Sosyal Çevre ve ekosistem herkesi etkileyecek bir konudur. Bu sistemle olası olumsuz etkileri 
bertaraf ediyoruz.

Ekonomik Standartlara uygun deşarj edilen soğutma suyu ile denizdeki biyoçeşitliliğin 
etkilenmemesi sonucunda hem ekosistemde hem de balıkçılıkla ilgilenen yerel halk 
üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyoruz.

Çevresel Sürekli Atık Su İzleme İstasyonu projesi çevreye yapılan yatırımlardan biridir. Denizden 
alınan soğutma amaçlı suyun standartlara uygun verildiğinden ekosisteme olumsuz 
etkisi yoktur. Sürdürülebilir bir kaynak olan deniz suyunun kullanılması sınırlı tatlı su 
kaynaklarının kullanılmasından daha çevreci bir yöntemdir.

Kurumsal İÇDAŞ Sürekli Atık Su İzleme İstasyonlarının Türkiye’deki ilk kurucularındandır. 
Kurumsal bilincimiz çevreye olan duyarlılığımızdır. Bu yüzden çevresel etkilere ve 
çevre yatırımlarına büyük bütçeler ayırıyor ve gerekli uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Atık Su Yönetimi ve 
Su Kalitesinin İzlenmesi
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Enerji Yönetimi

Yoğun enerjiyi ihtiyacı duyan çelik sektörünün, Türkiye’nin 
toplam enerji tüketimi içerisindeki payı ortalama %6, 
tüm sanayinin enerji tüketimi içerisindeki payı ise %15 
civarındadır. Bu oranlar dikkate alındığında, enerji 
üretiminde ve tüketiminde sağlanacak verimliliğin çevresel 
önemi çok yüksektir. Enerji verimliliği enerji güvenliğini 
artırıcı tedbirlerle uyumlu olduğu gibi enerji verimliliği 
sonucu emisyonların azalması doğrudan iklim korumaya da 
etki eder.

Çelik üretiminde tüm ark ocaklı tesislerde olduğu gibi 
İÇDAŞ’ta da ark ocağının toplam enerji ihtiyacının yaklaşık 
%65’i elektrik enerjisidir. Türkiye’de elektrik üretiminde 
büyük ölçüde fosil yakıtlar kullanılıyor. İÇDAŞ’ın tüm 
tesislerinin toplam enerji ihityacının % 87’si kömür, % 10’u 
elektrik ve %3’ü ise doğal gazdan karşılanıyor.

İÇDAŞ tesislerinde, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
çalışmaları çerçevesinde, enerjinin ve doğal kaynakların 
korunmasına ve tesislerde elektrik ve doğal gaz tüketimini 
azaltıcı tedbirlerle, maksimum performansı sağlayabilmeye 
yönelik iyileştirme aksiyon planlarımızı uyguluyor ve 
performansımızı izliyoruz.

Konusunda uzman uluslararası şirketlerle çelikhaneler ve 
haddehanelerdeki atık ısının geri dönüşümüne yönelik 
projeler üzerinde çalışıyoruz. Tesis aydınlatmalarımızda 
enerji verimli ürünleri tercih ediyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımız bize aynı kalitedeki işi /izmeti 
daha az enerji sarf ederek, daha az CO2 salınımı yaratarak ve 
dolayısıyla daha az maliyetle yapma felsefesini yerleştirdi. 
Kazandığımız enerji sayesinde ülkemizin dışa bağımlılığını 
azaltma konusunda da katkıda bulunuyoruz. Teknolojik 
gelişmeleri takip edip sürekli en iyi uygulama fırsatlarını 
araştırarak ve maliyetlerimizi azaltarak daha rekabetçi olma 
fırsatını yakalıyoruz.

Tesis Adı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilmiş ve Tesis İçinde Tüketilmiş Enerjinin Ekonomik Değeri

20162015 2017

Çelik Tesisleri (HES 4)

Enerji Santrali (HES 1-2-3)

Toplam

1.060.367 TL

3.587.844 TL

4.648.211 TL

1.268.322 TL

3.207.867 TL

4.476.189 TL

988.335 TL

3.385.703 TL

4.374.038 TL

İÇDAŞ’ın çevre duyarlılığı 
ve bilinciyle üretim yapma 

hedefine yönelik yaptığı 
enerji verimliliği yatırımları ve 

çalışmaları yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%81’i diyor ki...
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2008 yılında çelik tesisi ve termik santralin soğutma 
suları deşarj hattı üzerine hidrolik türbinler kurulması 
için çalışmalara başladık. Deniz suyundan elektrik enerjisi 
üretmek üzere 2009 yılında tesisleri devreye aldık. 2011 
yılında 15 milyon USD yatırımla, 2 numaralı çelik tesisi 
ve termik santralin soğutma suları deşarj noktalarına 
kurduğumuz 6 bin kilovatsaat kurulu güce sahip 4 adet 
hidroelektrik santrali devreye aldık. 

Çelik tesisimizde ürünlerin ve makinelerin soğutulmasında 
kullanılan suyun, termik santralimizde ise buharın 
soğutulması için, temassız deniz suyu soğutma sistemleri 
kullanıyoruz. Proses sularını soğutan deniz suyunu tekrar 
denize deşarj ediyoruz. Suyun arazi koşulları nedeni ile 30 
metre kotundaki termik santrale ve 50 metre kotundaki 
çelik tesisine basılması için yıllık harcanan enerji yaklaşık 
110 milyon kilovatsaattir.

HES sayesinde bu enerjinin %25’inin geri kazanılması 
sonucunda hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel 
kazançlar elde ediyoruz. 2017 yılında HES’lerde 
ürettiğimiz 21,3 milyon kilovatsaat elektriği çelik ve enerji 
tesislerimizde kullanarak (doğrulanmış veri) şirketimiz için 
4,37 milyon TL ekonomik değer sağladık.

Türkiye’de kişi başı yıllık ortalama elektrik tüketiminin 
3.373 kilovatsaat olduğu dikkate alındığında yılda yaklaşık 
6.300 kişinin tüketeceği kadar enerjiyi şebekeden çekmek 
yerine emisyon yaratmadan ve verimlilik şartlarını da 
sağlayarak kendi bünyemizde üretiyor ve proseslerimizde 
kullanıyoruz.

Soğutma Suyu Deşarjından
Elektrik Enerjisi Üretimi
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Enerji ve çelik üretim tesislerini barındıran işletmemizde en 
önemli çevresel parametrelerden biri emisyondur. Emisyon 
yönetimi İÇDAŞ’ta çevre yönetiminin bir parçasıdır, yerel 
mevzuata ve AB kriterlerine uyumludur. Tesislerimizdeki 
tüm emisyon noktaları, ulusal sınır değerlere ve Uluslararası 
Mevcut En İyi Tekniklere uygun olarak faaliyet gösterir.

Bacalarda yapılan emisyon ölçümlerinin yanı sıra, yasal 
mevzuata göre iki yılda bir kez ve iki noktada yapılması 
gereken toz emisyonu ölçümlerini, 2006 yılından bu yana 
tesis sınırlarında kurulan sekiz istasyonda sürekli olarak 
yapıyor ve raporluyoruz. Çelik üretiminde ve kireç tesisinde 
kullanılan duman emme ve toz toplama sistemi ve torba 
filtrelerin toz tutma verimi bir mikronun üzerindeki toz 
partikülleri için %99,99’dur.

Karbon Emisyonlarının İzlenmesi
2010 yılında çelik üretiminden kaynaklanan karbon ayak 
izini Türkiye’de hesaplayan ilk çelik tesisi olduk. Karbon 
ayak izinin hesaplanması ve sürdürülebilirlik alanında 
yürütülen çalışmalar sonucunda 2011 yılında İngiliz CARES 
kuruluşundan Sürdürülebilir Çelik Belgesi aldık.

Şirketimizin sera gazı envanterinin çıkarılması hedefiyle 
2012 yılının mayıs ayında 13 personelimiz Bureau Veritas 
tarafından ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve 
Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve 
Rapor Edilmesi Kılavuzu Tanıma konulu eğitim aldı. 

2011 yılı sera gazı miktarı Ekim 2012’de Bureau Veritas 
tarafından denetlendi ve Aralık 2012 tarihinde onaylanarak 

belgelendirildi. Sera gazı salımları hesaplama, raporlama ve 
yönetimi için karbon yönetimi altyapısını oluşturduk.
2012-2014 döneminde sera gazı hesaplamalarımızı da    
ISO 14064-1’e uygun olarak yaptık. 2015’ten itibaren 
hesaplamalarımızı yasal mevzuat kapsamında yapıyoruz. 
2017 yılında hesaplamalarımızı Türk Loydu doğruladı.

2015
2016
2017

2.299.624
2.317.311
3.054.794
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Yasal Mevzuat Kapsamında
Yapılan Hesaplamalar
Değirmencik Entegre Tesisi

Sera Gazı Miktarı (ton CO₂e)

2015
2016
2017

2.556.619
3.478.934
6.584.164
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Yasal Mevzuat Kapsamında
Yapılan Hesaplamalar
Bekirli Tesisi

Sera Gazı Miktarı (ton CO₂e)

İÇDAŞ’ın çevre duyarlılığı 
ve bilinciyle üretim yapma 

hedefine yönelik yaptığı 
emisyon azaltıcı projeler ve 

aldığı diğer azaltıcı
önlemler yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%85’i diyor ki...

Emisyon Yönetimi

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri tebliği kapsamında, 
Değirmencik ve Bekirli Tesislerinde kurduğumuz 
sistemi 2014 yılının ocak ayında 121 bin 445 TL bütçe ile 
tamamladık. Tesis bacalarından çıkan emisyonların Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilmesi amacıyla 
başlatılan sistemin alt yapısını 2007 yılında kurmuştuk. O 
dönemde bu verilerin yayını ile ilgili bir zorunluluğumuz 
olmamasına rağmen çelik tesislerimizin ve termik 

santralimizin bacalarında yer alan sürekli emisyon ölçüm 
cihazları ile emisyon değerlerini anlık olarak ölçüyor ve 
kurumsal web sayfamızdan (www.icdas.com.tr) bacanın 
kamera görüntüsü ile birlikte 24 saat canlı olarak ve 
tamamen şeffaflık esasına dayanarak yayınlıyorduk. Bu 
sistemle gönüllü olarak başlayan girişimimizi bugün yasal 
zorunluluk kapsamında yönetmeye devam ediyoruz.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) ile
Hava Kalitesinin İzlenmesi 



Biyoçeşitliliğin Korunması

Biyoçeşitliliğin izlenmesi ile ilgili sistematik saha 
çalışmalarımız biyoloğumuzun tesis içinde ve çevresindeki 
bitki ve hayvan türlerini tespit etmesi ve fotoğraflaması 
ile başladı. İlk olarak tesis çevresindeki ormanlık alandaki 
ve tatlı su ekosistemlerindeki türleri kayıt altına almaya 
başladık. 

2013 yılından beri izleme çalışmalarını tesislerimiz 
çevresindeki karasal, sucul ve denizel ekosistemlerde 
yürütüyoruz. Bu çalışma haftalık arazi gezileri ile sürekli 
devam ediyor, zira tesislerimiz hem deniz- kıyı ekosistemi 
hem de orman ekosisteminin bulunduğu bir alanda yer 
alıyor.

2017 yılı biyoçeşitlilik çalışmalarına denizel ekosistem, 
ornitolojik gözlem ve yaban hayatının izlenmesi çalışmaları 
kapsamında devam edildi. Bölgemizde endemik türlerin 
mevcut olmadığı da tespit edildi. 

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Projesi, tesislerimizin etki alanındaki  
canlı çeşitliliğini daha yakından tanımak, onları koruyucu 
projeler başlatmak, buradaki canlı çeşitliliğini arttırarak 
ekosistemin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla 
yapılıyor. Bu çalışmalar sırasında bitki ve hayvan türleri 
tespit ediliyor ve her biri fotoğraflanarak canlı envanterine 
kaydediliyor. Her yıl bu bilgiler ile İÇDAŞ Biyoçeşitlilik  
Raporu hazırlanıyor. Bu raporla sektörümüzde bir ilke imza 
atarak İSO Çevre Dostu ödülüne layık görüldük.

İstanbul Sanayi Odası
Çevre Dostu Ödülü

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ’ın faaliyet gösterdiği 
bölgelerde doğal hayatın ve 

biyoçeşitliliğin korunması 
konusunda yaptığı çalışmalar 

yeterlidir.

Sürdürülebilirlik
anketine katılan çalışanlarımızın 

%79’u diyor ki...
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Rüzgâr enerji santralleri en fazla göçmen kuşlar üzerinde 
olumsuz etki potansiyeline sahiptir. Ayrıca inşaat 
aşamasında oluşacak habitat kayıpları yaban hayatını 
etkileyebilmektedir. İÇDAŞ Biga RES (Rüzgâr Enerji Santrali) 
sahası kuş göç yolu üzerinde olduğu için Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı tarafından inşaat başlaması ile beraber 
iki yıl boyunca ornitolojik ve yaban hayatın izlenmesine 
karar verildi. 262 bin TL bütçe ile 11 Nisan 2015 - 21 Mayıs 
2017 döneminde yürütülecek proje kapsamında amaç 
santralin kuş göçleri üzerindeki etkisini gözlemlemek 
ve göç esnasında tehlike oluşturabilecek olan türbinleri 
gerektiğinde durdurmaktır. 

2016 yılında 1 Mart - 31 Mayıs ilkbahar göç dönemi ve 
15 Ağustos-15 Kasım sonbahar göç döneminde İÇDAŞ 
bünyesinde istihdam edilen biyolog tarafından ornitolojik 
gözlem yapıldı ve raporlandı.

Ornitolojik gözlemler sonucunda kuşların sonbahar göç 
dönemlerinde ilkbahar göç dönemine göre daha durağan 
olduğu tespit edildi. Yaban hayatının izlenmesi ve yarasa 
etki değerlendirme çalışmasında Biga İÇDAŞ RES sahası 
ve civarında yer alan/almayan yarasa türleri, popülasyonu, 
üreme-barınma- dolaşma bölgeleri hakkında izleme 
çalışması yapılarak projenin varsa yarasa türleri üzerine 
etkisini ve alınması gereken tedbirleri konu alan bilimsel 

bir rapor hazırlandı. Bu çalışmada 9 yeni yarasa türü 
listemize girdi. 

Ayrıca SAD-AFAG tarafından fotoğraflanan Su samuru 
listemize giren bir diğer yeni memeli türüdür. Bu 
çalışmalar neticesinde listemize toplamda 10 yeni memeli 
türü eklendi. Bu türlerin IUCN (Uluslararası Doğal Hayatı 
ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmış 
olan Avrupa Kırmızı Listesi’ne göre kategorilerine de 
biyoçeşitlilik raporumuzda yer verdik. 

Hedefimiz her yıl canlı envanter listemize 5 yeni canlı 
türü eklemek ve detaylı veri toplamak, yapılan literatür 
çalışmaları ile bölgemizde var olduğu bilinen türlerden 
her yıl 10 yeni türü fotoğraflamak ve kayıt altına almaktır.

2017 yılında Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinden 
Aziz Aslan ve Mustafa Yavuz tarafından sürdürülen izleme 
çalışmaları aynı göç dönemlerini kapsayacak şekilde 
yapıldı. Sahada göç hareketliliği fotoğraflandı, karkas (ölü) 
taraması yapıldı. Yapılan bu çalışmalar günlük gözlem 
formlarında kayıt altına alındı. Akademisyenler tarafından 
hazırlanan sonuç raporunda özellikle kuş göç yollarının 
etkilenip etkilenmediği değerlendirildi ve RES sahasının 
olumsuz bir etkisinin olmadığı raporlandı.

İÇDAŞ Biga RES Ornitolojik ve
Yaban Hayatı İzleme Projesi
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Çanakkale ili 671 kilometrelik kıyı uzunluğu ile Türkiye 
kıyılarının %8’ine sahiptir. Bünyesinde balıkçılık sahaları 
açısından zengin toplam 137 kilometre kıyı şeridine 
sahip iki ada (Gökçeada ve Bozcada), balıkların göç yolları 
açısından önemli 62 kilometre uzunluğunda Çanakkale 
Boğazı ve balıkçılık kaynakları açısından son derece 
önemli Saroz Körfezi’nin bir bölümü bulunuyor. Ayrıca, 
Ege Denizi’nde uluslararası sulara çıkış noktalarından 
birinin de Çanakkale’de olması, ili Türkiye’nin en önemli 
balıkçılık merkezlerinden biri yapıyor. 

Bölgede bini aşkın kıyısal balıkçılık yapan tekne ve on 
civarında gırgır teknesi faaliyet gösteriyor. Marmara ve 
Karadeniz’den yüz civarında trol ve bir o kadar da gırgır 
teknesi, yine bunlara ilaveten yaz aylarında yüze yakın 
tekne de dip ağı avcılığı yapmak üzere Çanakkale sularına 
geliyorlar. 

Bu bölgelerde oluşturulacak olan yapay resif ünitelerinin 
profesyonel ve amatör balıkçılara destek olacağı fikrinden 
yola çıkarak Haziran 2013’te Onsekiz Mart Üniversitesi ile 
protokol yapılarak projeye başladık. 

Projenin amacı; 
• Profesyonel, amatör, küçük ölçekli ve endüstriyel balıkçılık 
olmak üzere, yöre balıkçılığını desteklemek.
• Denizel biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine 
katkıda bulunmak.
• Bölgede deniz içerisinde bulunan canlılara uygun ortamlar 

sağlayarak canlı miktarlarının artışını desteklemek.
• Bazı türler için beslenme ve korunma alanı oluşturmak.
• Yasa dışı balıkçılık faaliyetlerine engel olmak.

Bu protokol kapsamında, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi tarafından limanımız ve çevresinde dalışlar 
yapılarak mevcut biyoçeşitlilik ile ilgili ilk su altı tespitleri 
yapıldı. Bu proje sonrasında çevre köylerin hazırladığı 
“Çanakkale’de Balıkçılık Biyoçeşitliliğin Artırılmasıyla Nefes 
Alacak” isimli proje kapsamında Çanakkale’de 17 bölgede 
dalışlar gerçekleştirildi ve yapay resif alanları belirlendi. 

Değirmencik Köyü’nde bir bölge, Bekirli Köyü’nde 
iki bölge olmak üzere toplam üç bölgede yapay resif 
çalışmasının yapılması uygun bulundu. Mart 2014’te çıkan 
fizibilite sonuç raporuna istinaden Yapay Resif projesini 
uygulamaya karar verdik. İzin süreçlerinin tamamlanması 
ile 2 bin adet resifin denize indirilmesini hedefledik ve 
Ekim 2014’te projeyi uygulamaya başladık. 2015 Temmuz 
ayında tamamlanan projeye toplam 750 bin TL bütçe 
ayırdık.

2017 yılında dalgıçlarımız sayesinde yapılan dalışlar ile 
görüntülenen yapay resif alanları projemizin olumlu 
yönde ilerlediğini gösterdi. Suyun soğuması ile balıkların 
ve diğer deniz canlılarının resiflere doğru yöneldiği ve tür 
birey sayısında artış olduğu gözlemlendi.

Yapay Resif ve Biyoçeşitliliği
Destekleme Projesi 
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Proje Çevre Yönetim Birimimizin önerisi üzerine, 2009 
yılında inşasına başlanan Termik Santralimizde çevrenin 
korunmasına yönelik aldığımız tedbirlerin etkinliğini 
izlemek ve bu konuda paydaşlara bilimsel veriler 
sunabilmek amacıyla, tesis devreye girmeden bir yıl 
öncesinden bölgedeki ekosistemi izleme altına almayı 
hedefledik. 

1 Temmuz 2010’da başlayan proje, kapsamı ve içeriği 
açısından ülkemizdeki en büyük çevresel izleme 
projelerinden biridir. Marmara Denizi’nden Edremit 
Körfezine kadar, merkezinde tesisimizin yer aldığı 40 bin 
km²’lik bir alanı ve bölgedeki tüm tesislerimizi içeriyor. 
Projenin bir kamu kurumu tarafından yapılmasının tarafsız 
ve güvenilir olacağı düşüncesi ve işin kapsamının çok 
geniş olması nedeni ile projeyi yürütmesi için TÜBİTAK 
MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Marmara Araştırma Merkezi)’ni tercih ettik. Beş yıllık 
toplam maliyeti 895 bin TL’nin üzerinde olan projeyi İÇDAŞ 
olarak finanse ediyoruz.

İlk aşamada emisyonların izlenmesi için başlatılan 
projenin kapsamını genişlettik ve TÜBİTAK MAM’ın çeşitli 
uzmanları ile yapılan görüşmelerde projeye son şeklini 
verdik. Kapsamlı bir ekosistem izlemesi sağlayabilmek için 
hava, toprak, yüzeysel tatlı su, deniz suyu, yeraltı suyu ve 

yağmur suyu kalitesinin, bitkilerin, tesisteki su ve emisyon 
deşarjlarının ve gürültünün izlenmesine başladık.

Proje kapsamında Biga Yarımadası’nın Marmara Denizi 
kıyılarından Kaz Dağı’nın eteklerine kadar olan bölgede 
izleme istasyonları bulunuyor. TÜBİTAK MAM personeli 
tarafından her ay düzenli olarak istasyonlar ziyaret edilerek 
yaklaşık 3-4 günlük sürede tüm numuneler alınıyor ve 
izleme çalışmasına devam ediliyor. Analiz sonuçları 
TÜBİTAK MAM tarafından 6 aylık periyotlarla raporlanıyor 
ve tarafımıza sunuluyor. Bu raporların bir kopyasını da 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na biz sunuyoruz.

2016’da ilk kez 6 yıl önce yapılan hava kalitesi modellemesi 
güncellendi. Bu modele göre Lâpseki ve Biga ilçesi 
sınırlarında yer alan 10 adet gözlem istasyonu kuruldu. 
Bu istasyonlarda aylık periyotlarda çevresel parametreler 
izleniyor. Proje kapsamında 60 ay boyunca izleme 
çalışmaları devam edecek ve 2021 yılında sona erecektir.

8 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2. Aşama Sözleşmesi ile 
beraber birinci ara raporu 27 Mart 2017 tarihinde teslim 
aldık. Belirli noktalardaki periyodik ölçümlere önceki yıllara 
ek olarak, 1 Nolu RES sahası, Karapürçek ve Gürecealtı 
mevkilerinde de başlandı. 2017 yılındaki raporlamaları, 
ISO 14001, CARES Sustanability denetimlerinde sunduk.

TÜBİTAK MAM Biga Yarımadası
Çevresel İzleme Projesi

Sonuçlar ve Kazanımlar

Sosyal Yaklaşık 500 bin kişilik bir nüfusun yaşam alanını kapsamlı olarak izliyor ve bölge 
sakinlerinin sanayiden kaynaklı olumsuz bir çevresel etkiye maruz kalmamalarını 
güvence altına alıyoruz.

Proje sanayi tesislerinin bulunduğu başka bölgelerde de o bölgenin özel koşullarına 
göre revize edilerek uygulanabilir niteliktedir. Proje ile birlikte gerek TÜBİTAK MAM 
gerekse projede yer alan şirketimizin teknik görevlileri birçok yeni tecrübe edinme 
imkânı buluyorlar.

Ekonomik Proje şirketimize doğrudan mali katkı sağlamıyor olsa da çevreye duyarlı, 
sürdürülebilir kalkınma modeline uygun şirket olmanın paydaşlar açısından tercih 
sebebi olacağına inanıyoruz.

Çevresel Bu proje ile ekosistemin güvence altına alınmasını sağlayacağız. Proje ile Biga 
Yarımadası’nda hava, toprak ve su kalitesi ile ilgili binlerce analizin tamamlanmasıyla 
çok önemli veriler elde edilmiş olacaktır. Bölge ekolojisindeki çevresel parametrelerin 
zamanla nasıl salınım göstereceği ve bu salınımların nedenleri üzerine tüm bölgeyi 
kapsayan geniş çaplı bir çalışma olacaktır. Bu çalışma bölge insanı kadar, bölgedeki 
ekosistemin diğer unsurları olan bitkileri, hayvanları ve abiyotik sistemi de yakından 
ilgilendiriyor.

Kurumsal Bölgedeki ekosistemin bağımsız kamu kurumlarınca izlenmesi, işletmemizin kendine 
olan güvenini göstermesinin yanı sıra, bölgedeki paydaşlarımızın tesisimize olan 
güvenini de artırıyor.
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Denizlerin temiz kalması, deniz biyoçeşitliliğin korunması 
ve farkındalığın arttırılması amacıyla Turmapa’nın (Deniz 
Temiz Derneği) Sürdürülebilir Türk Boğazlar Sistemi Projesi 
kapsamında Çanakkale Boğazında başlattığı ‘’Çanakkale 
Deniz Aşıkları – Çanakkale için Mavi Adım’’ Projesinin için 
yerel destekçi olduk. 

İÇDAŞ Çevre Müdürlüğü liderliğinde Ocak 2016’da 
başlayan projenin toplam bütçesi 700 bin TL’dir. Projeden 
olumlu etkilenecek paydaş sayısı 100.000 kişi civarındadır. 
Deniz Aşıkları Projesinin 2018’in Mart ayına kadar 
sürdürülmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Turmepa, bölgedeki balıkçılar, sivil 
toplum kuruluşları, yerel yönetimler gibi paydaşlarla 
toplantı, eğitim vb. etkinlikleri organize etti. Çanakkale 
boğazında kıyısı bulunan; Lâpseki, Gelibolu, Eceabat, 
Merkez İlçe ile Gökçeada ve Bozcaada’daki tüm 
balıkçı kooperatifleri, muhtarlar, belediye başkanları, 
kaymakamlar, Gestaş, Onsekiz Mart Üniversitesi ve STK’lar 
ile toplantılar yapıldı. Bu paydaşlara ve öğretmenlere proje 
konusunda eğitim verildi ve farkındalık için etkinlikler 
düzenlendi.

2017 yılında; Çanakkale’de balıkçı barınakları sorunu ile 
ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile toplantılar yapıldı. 
Balıkçı tezgâhı etkinliği ile dalgıçlar tarafından çıkarılan 
atıklar kurulan stantlarda sergilendi. 

Benim Sardalyam Atölyesi etkinliği ile Türkiye’de en 
çok bölgemizde avlanan ve Çanakkale’nin simgesi olan 
sardalyalar sanata dönüştü. Yaklaşık 40 kişi biyoçeşitliliğin 
korunmasına için farkındalık amacıyla seramikten kendi 
sardalyalarını yaptılar. 

Turizmciler Eğitimi etkinliğinde, 265 rehber ve kılavuz 
Deniz Aşıkları projesinde buluşarak, Çanakkale Boğazında 
biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörler, insanın çevre 
üzerindeki etkisi, mikroplastikler ve olumsuz etkileri 
başlıklarında farkındalık eğitimine katıldı. Bu eğitimlerle 
insan kaynaklı deniz kirliliği ve sonuçlarının turizmcilerin 
desteği ile yerli ve yabancı turistlere aktarılması amaçlandı.

Kumsaldaki Ayak İzlerim etkinliği ile bölge halkından 
toplamda 30 kişilik 10-14 yaşındaki çocuk öğrenci bir 
hafta boyunca İÇDAŞ Spor Kulübü Sporcu Evi’nde konuk 
oldu ve denizle yaşam etkinliklerine katıldı. Çanakkale 
ve çevresinde 30’un üzerinde ilköğretim okulu ve lisede 
verilen Denizlerimiz ve Çevre Bilinci Eğitimine 350’nin 
üzerinde öğretmen ve 600’ün üzerinde öğrenci katıldı.

Boğaz kenarındaki iskele, kordon ve plajlara farkındalık 
uyandıran esprili tabelalar dağıtıldı. Tabelalar İÇDAŞ 
tesislerinin ahşap atıklarından üretildi.

TURMEPA Deniz Aşıkları Projesi
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Sonuçlar ve Kazanımlar

Sosyal Farklı yaş ve eğitim düzeylerindeki katılımcılara göre hazırlanan proje, denizle 
doğrudan ilgili meslek gruplarının yanı sıra farklı meslek gruplardan bireyler üzerinde 
de etkili bir farkındalık yarattı.

Ekonomik Temiz ve sağlıklı bir deniz ve kıyı şeridi bilincinin turizm sektöründe olumlu ekonomik 
etkiler yaratmasını bekliyoruz.

Çevresel Ekosistemin günümüzdeki durumu hakkında toplum aydınlatıldı, yasak, yanlış ve 
aşırı avlanma sonunda insanların yaşamlarında oluşan olumsuz etkilere dikkat çekildi, 
atıkların doğru ve etkili bir şekilde ayrıştırılma yolları öğretildi.

Kurumsal Proje şirketimizin bölge halkı nezdindeki kurumsal itibarına katkı sağladı.

www.canakkaledenizasiklari.com

Çarpan etkisiyle

31.000
kişiye ulaşıldı.

Çanakkale’de
6 ilçede

3.100
kişiye

ulaşıldı.

18
okulda
eğitim

5
Etkinlik

(350 öğretmen, 
700 öğrenci, 

700 özel kurum personeli, 
240 balıkçı, 
80 muhtar, 

265 alan klavuzu ve 
rehber)

5.100
dakika
eğitim

14.000 km
kat edilen yol

131
kurumda

eğitim

1
ÜNİVERSİTE

2
DESTEKÇİ

KURUM

18
AKADEMİSYEN

6
TURMEPA

EKİBİ

Rakamlarla Deniz Aşıkları Projesi
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Değirmencik tesisimizin bulunduğu Biga söz konusu 
olduğunda akla tarım, hayvancılık ve sanayi gelir. 
Bölgedeki sanayi yatırımlarının hızla artması sebebiyle 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler sanayiye karşı 
şüpheci bir bakış açısı geliştirmişlerdi. İÇDAŞ’ın tarım ve 
hayvancılık uygulamalarına başlamasındaki tetikleyici 
unsur, doğru yapılan bir sanayi gelişiminin tarım ve 
hayvancılık üzerine olumsuz etkilerinin olmadığını bölge 
halkına uygulamalı olarak göstermektir.

Tarım ve Besicilik Şefliğimizin ziraat mühendisi ve 
teknikerleri, veteriner hekim ve uzman arıcı personel ile 
yürüttüğü faaliyetlerimizi, Besicilik (2007), Balık Çiftliği 
(2008), Arıcılık (2010), Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 
(2011) ve Tarım Uygulamaları (2007) olarak yönetiyoruz. 
Ürünlerimizi her üründe farklı oranlarda olmak üzere, 
%80’in üzerinde tesis içinde tüketiyoruz.

Ana iş alanlarımız dışında yer almasına rağmen yarattığı 
olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler sebebiyle tarım 
ve hayvancılık uygulamalarına önem veriyor ve her yıl bu 
alanlardaki yatırımlarımızı artırıyoruz. Faaliyetlerimizden 
olumlu etkilenen paydaşlarımızın başında bölgedeki 
hayvan yetiştiricileri, çiftçiler, tarımsal donanım ve kimyevi 
gübre satıcıları, tohum satıcıları ve tarımsal laboratuvarlar 
yer alıyor.

Faaliyetlerimizi geliştirmek konusundaki en önemli zorluk 
kalifiye personel tedariki oldu ve bunu iç eğitimlerle 
aşmayı başardık. Bölge insanının endişelerini, işletmemizin 
kapılarını onlara açarak ve tesislerimizi ziyaret etmelerini 
sağlayarak olumlu yönde gidermeyi başardık.

Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerimiz

Uygulamanın yeri : Değirmencik - Bekirli köyleri / Biga İlçesi
Yetiştirilen hayvanlar : Balık, arı, dana, koyun, tavuk, kaz, hindi, ördek
Ürünler : Balık, petek balı, süzme bal, polen, karkas et, yumurta 

Ulusal düzeydeki desteklerden faydalanmak ve teknik bilgi alışverişi yapmak amacıyla uygulamaya 
destek veren ya da destek alınan dış paydaşlar:
•  Gıda Tarım ve Hayvancılık Biga İlçe Müdürlüğü
•  Biga Kırmızı Et Birliği
•  Çanakkale Arıcılar Birliği

Hayvancılık Uygulamaları Yatırımlarımız (1.000 TL)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Büyükbaş Besicilik 450 750 776 1.850 806 4.200 600

Arıcılık 35 40 55 60 40 50 50

Küçükbaş 20 40 85 20 80 150 250

Besicilik, Arıcılık ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
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Uygulamanın yeri : Değirmencik - Biga
Ürünler : Biber, domates, elma, kavun, karpuz, lahana, marul, patlıcan, pekmez, üzüm, reçel, salça 

Ulusal düzeydeki desteklerden faydalanmak ve teknik bilgi alışverişi yapmak amacıyla uygulamaya destek veren 
ya da destek alınan dış paydaşlar:
•  Gıda Tarım ve Hayvancılık Biga İlçe Müdürlüğü
•  Yerel ve ulusal gübre firmaları 

Hayvancılık Uygulamaları Yatırımlarımız (1.000 TL)

2015 2016 20172011
150

2012
250

2013
300

2014
100 100 100 150

Sonuçlar ve Kazanımlar

Sosyal Bölge insanına istihdam sağladık ve bölgeye örnek tesis kazandırdık.

Ekonomik Bölge yetiştiricilerinden hammadde tedariği ile bölgeye aktarılan finansal kaynağı 
artırdık. Bölgeye örnek bahçeler kazandırdık.

Çevresel Bölgedeki biyoçeşitliliği zenginleştirdik.

Kurumsal Şirketimizin toplum ve kamu nezdinde itibarını artırdık.

Tarım Uygulamalarımız



93

Dünyadaki bitkilerin dörtte birinin gelecek 50 yıl içinde 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor ve 
tohum bankalarının önemi gün geçtikçe artıyor. İÇDAŞ 
olarak milli tohumları korumak amacıyla yüksek teknoloji 
donanımlı tohum bankası kurmak için çalışmalara başladık. 

Ankara ve İzmir’den sonra Türkiye’nin üçüncü tohum 
bankası Çanakkale’de kurulacak. Bu yatırımla, binlerce 
dönüm tarımsal arazimizi tohum bankasıyla taçlandırmayı 
ve tohumlarımızı güvence altına alarak milli tarımımızı 
yabancı ülkelere bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz.

İÇDAŞ Çanakkale’de Tohum Bankası kuruyor!

Turgut ODABAŞI
İÇDAŞ

Tarım İşletmeleri Müdürü
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Performans Göstergelerimiz
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Ekonomik Performans Göstergelerimiz

2017
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ İÇDAŞ ELEKTRİK ÜRETİM

Yaratılan Ekonomik Değer (Gelirler) 9.606.975.738 1.716.268.526

Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer   

İşletme giderleri 8.289.415.426 1.608.871.242

Çalışanlara sağlanan faydalar 299.047.791 50.763.239

Devlete sağlanan fayda 485.705.299 44.264.330

Sermaye sağlayıcılara sağlanan faydalar 0 0

Topluma sağlanan faydalar 11.062.638 3.764.408

Dağıtılmayan ekonomik değer (kâr) 521.744.583 8.605.306

Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer (1.000 TL)

Sosyal Performans Göstergelerimiz

ÇALIŞANLAR

Cinsiyete Göre Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

   Erkek
Kişi 4.008 4.495 4.672 4.676 4.502 4.608 5.230

Oran %97,12 %96,70 %96,45 %97,38 %97,36 %97,37 %97,27

   Kadın
Kişi 119 151 172 126 122 124 147

Oran %2,88 %3,30 %3,55 %2,62 %2,64 %2,63 %2,73

   TOPLAM Kişi 4.127 4.646 4.844 4.802 4.624 4.732 5.377
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ÇALIŞANLAR

İstihdam Türüne Göre Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Beyaz Yaka - Kadın Kişi 84 88 97 91 92 92 100

Beyaz Yaka - Erkek Kişi 393 452 513 526 515 522 564

Mavi Yaka - Kadın Kişi 35 63 75 35 30 32 47

Mavi Yaka - Erkek Kişi 3.615 4.043 4.159 4.150 3.987 4.086 4.666

  TOPLAM Kişi 4.127 4.646 4.844 4.802 4.624 4.732 5.377

Sözleşme Türüne Göre Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tam zamanlı Çalışan - Kadın Kişi 119 151 172 126 122 124 147

Tam zamanlı Çalışan - Erkek Kişi 4.007 4.494 4.671 4.675 4.501 4.608 5.230

Yarı zamanlı Çalışan - Kadın Kişi 0 0 0 0 0 0 0

Yarı zamanlı Çalışan - Erkek Kişi 1 1 1 1 1 0 0

   TOPLAM Kişi 4.127 4.646 4.844 4.802 4.624 4.732 5.377

Lokasyona Göre Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İstanbul (Ofis, Ambarlı Liman,                                 
İkitelli) - Kadın

Kişi 71 75 79 69 74 74 77

İstanbul (Ofis, Ambarlı Liman, 
İkitelli) - Erkek

Kişi 314 320 338 332 304 304 314

Değirmecik - Kadın Kişi 19 28 44 30 30 35 52

Değirmecik - Erkek Kişi 2.863 3.167 3.380 3.525 3.451 3.534 3.972

Bekirli - Kadın Kişi 29 48 49 27 20 15 18

Bekirli- Erkek Kişi 751 919 840 698 597 594 748

Anadolu - Kadın Kişi 0 0 0 0 0 0 0

Anadolu - Erkek Kişi 80 89 114 121 113 126 148

Gemiler - Kadın Kişi 0 0 0 0 0 0 0

Gemiler - Erkek Kişi 0 0 0 0 0 50 48

 TOPLAM Kişi 4.127 4.646 4.844 4.802 4.589 4.732 5.377
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ÇALIŞAN DEVRİ

Cinsiyete Göre Birim 2015 2016 2017

   Kadın - İşe yeni giren
Kişi 28 33 63

Oran %6,0 %5,0 %4,5

   Kadın - İşten ayrılan
Kişi 35 31 40

Oran %5,1 %5,8 %5,3

   Erkek - İşe yeni giren
Kişi 442 633 1.340

Oran %94,0 %95,0 %95,5

   Erkek - İşten ayrılan
Kişi 647 504 719

Oran %94,9 %94,2 %94,7

   TOPLAM - İşe Alınan Kişi 470 666 1.403

   TOPLAM - İşten Ayrılan Kişi 682 535 759

Lokasyona Göre Birim 2015 2016 2017

 Bekirli - İşe alınan
Kişi 26 55 159

Oran %5,5 %8,3 %11,3

 Bekirli - İşten ayrılan
Kişi 124 59 104

Oran %18,2 %11,0 %13,7

 Değirmencik - İşe alınan
Kişi 299 417 1.010

Oran %63,6 %62,6 %72,0

 Değirmencik - İşten ayrılan
Kişi 413 310 452

Oran %60,6 %57,9 %59,6

 İstanbul - İşe alınan
Kişi 42 32 48

Oran %8,9 %4,8 %3,4

 İstanbul - İşten ayrılan
Kişi 48 34 44

Oran %7,0 %6,4 %5,8

Anadolu - İşe Alınan
Kişi 3 26 50

Oran %0,6 %3,9 %3,6

Anadolu - İşten Ayrılan
Kişi 11 10 24

Oran %1,6 %1,9 %3,2

Gemiler - İşe Alınan
Kişi 100 127 136

Oran %21,3 %19,1 %9,7

Gemiler - İşten Ayrılan
Kişi 86 122 135

Oran %12,6 %22,8 %17,8

Yaşa Göre Birim 2015 2016 2017

   30 Yaş ve altı - İşe alınan
Kişi 249 328 765

Oran %52,98 %49,25 %54,53

   30 Yaş ve altı - İşten ayrılan
Kişi 166 147 274

Oran %24,3 %27,5 %36,10

   30 - 50 Yaş arası - İşe alınan
Kişi 186 288 569

Oran %39,57 %43,24 %40,56

   30 - 50 Yaş arası - İşten ayrılan
Kişi 432 312 424

Oran %63,3 %58,3 %55,86

   50 Yaş ve üstü - İşe alınan
Kişi 35 50 69

Oran %7,45 %7,51 %4,92

   50 Yaş ve üstü - İşten ayrılan
Kişi 84 76 61

Oran %12,3 %14,2 %8,04
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TÜM EĞİTİMLER

   Çalışan Gruplarına Göre Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

   Tüm Çalışanlar saat / çalışan 21,89 18,90 21,89 19,43 22,96 15,93 43,91

İSG EĞİTİMLERİ

   Tüm Çalışanlar Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

   Tüm Çalışanlar saat / çalışan 13,03 12,19 13,6 15,78 18,22 12,88 22,22

KONULARINA GÖRE EĞİTİMLER 

Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışan x saat 36.494 29.025 32.835 38.165 36.858 23.150 45.269

Oryantasyon çalışan x saat 4.336 8.955 13.576 19.264 22.216 18.968 31.112

Mesleki çalışan x saat 20.036 6.227 5.985 25.217 8.749 18.822 51.122

Tek Nokta çalışan x saat 52 633 397 376 8.312 6.167 11.011

Bilgi Güvenliği çalışan x saat 0 0 0 0 4.272 3.402 6.129

Kalite çalışan x saat 3.164 2.697 3.020 4.440 2.152 2.934 10.336

Kişisel Gelişim çalışan x saat 2.240 10.054 24.792 1.944 1.910 2.025 1.896

Enerji Yönetim Sistemi çalışan x saat 0 0 0 0 56 140 10.368

Çevre ve Diğer çalışan x saat 1.296 2.061  1.641 855  348 1.051 5.450

Toplam çalışan x saat 67.618 59.652 82.246 90.261 84.873 76.659 172.693

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

2013 2014 2015 2016 2017

Bölge: Türkiye 
(İÇDAŞ Çalışanları)

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Kaza Sıklık Oranı ** 23,90 17,08 7,79 16,96 5,85 12,33 0,00 18,15 0,00 20,68

Mesleki Hastalık Oranı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ölümle Sonuçlanan Kaza 
Sayısı

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

 Kayıp Gün Oranı 4,77 3,39 1,56 3,14 0,40 3,44 0,00 0,88 0,00 0,30

Devamsızlık Oranı 1,80 1,67 2,10 1,56 2,86 1,79 2,01 1,69 2,16 1,45

Alt işverenler ile ilgili sadece kaza sayıları takip ediliyor. Diğer veriler mevcut değildir.
**Kaza Sıklığı: Bir milyon iş saatinde gerçekleşen kaza sayısı
KS=Toplam kaza sayısı/ (Toplam Çalışan Sayısı x 300 gün x 7,5 saat) - (Toplam kayıp gün x 7,5 saat) x 1.000.000
1 ölümlü kaza=7.500 kayıp gün

İlk yardım seviyesindeki kazalar, kaza sıklık oranında dahildir. Ölümlü kazalar kaza sıklık oranında dahildir. Kayıp gün oranı takvim gününe göre hesaplanır.
Kayıp gün sayımına kazanın ertesi günü başlanır.
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Çevresel Performans Göstergelerimiz

Yenilenemez Enerji Kaynaklarından Satın Alınmış ve Tüketilmiş İkincil Enerji  - Elektrik

Tesis Adı Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Çelik Tesisleri
kWh 2.143.439.395 2.176.757.065 2.316.760.583 2.156.661.166 1.841.771.647 1.967.507.470 2.461.552.283

GJ 7.716.382 7.836.325 8.340.271 7.763.918 6.630.378 7.083.027 8.861.588

Enerji Santrali-
Değirmencik

kWh 315.244.466 313.784.489 314.889.499 320.517.321 288.378.379 291.395.896 285.763.427

GJ 1.134.880 1.129.624 1.133.593 1.153.862 1.038.162 1.049.025 1.028.748

Tersane
kWh 1.243.204 2.075.630 1.864.744 1.635.093 1.881.117 1.556.054 1.127.243

GJ 4.476 7.472 6.713 5.886 6.772 5.602 4.058

Yardımcı 
Tesisler*

kWh 185.123.411 207.669.715 206.265.104 209.881.621 203.547.047 208.638.616 203.426.280

GJ 666.444 747.611 742.548 755.568 732.769 751.099 732.335

Enerji Santrali-
Bekirli

kWh 9.949.283 217.942.309 247.531.240 303.405.988 249.676.817 397.359.342 485.717.023

GJ 35.817 784.592 891.112 1.092.262 898.837 1.430.494 1.748.581

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilmiş ve Tesis İçinde Tüketilmiş Enerji  - Elektrik

Tesis Adı Birim 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Çelik Tesisleri 
(HES4)

kWh 4.766.000 6.125.000 7.945.000 7.934.000 6.834.000 5.167.000 4.816.000

GJ 17.158 22.050 28.602 28.562 24.602 18.601 17.338

Enerji Santrali 
(HES1-2-3)

kWh 15.300.800 19.366.000 21.201.000 19.648.000 17.284.700 17.483.000 16.498.000

GJ 55.083 69.718 76.323 70.733 62.225 62.939 59.393

* Yardımcı Tesisler: Sadece Değirmencik esisi bünyesinde olan; çelik, enerji, tersane dışında kalan diğer tüm tesislerdir.

Enerji Verileri
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Yenilenemez Doğrudan Enerji Kaynakları

Tesis Adı Yıl Kömür (GJ) Doğal Gaz (GJ)

Çelik Tesisleri 

2011 3.303.058,0 3.403.887,0

2012 2.213.921,0 3.422.325,0

2013 2.993.739,0 3.401.405,0

2014 2.290.834,0 3.314.688,0

2015 2.454.380,0 3.407.085,0

2016 977.662,0 3.841.090,8

2017 2.800.752,0 4.078.038,0

Değirmencik Enerji Santrali 

2011 34.112.750,0 17.169,0

2012 30.667.457,0 10.708,0

2013 30.915.214,0 7.599,0

2014 28.121.666,0 13.398,0

2015 25.033.111,0 21.628,0

2016 27.125.106,0 25.139,6

2017 26.185.789,9 24.737,9

Değirmencik Diğer Tesisler 

2011 696.268,0 110.278,0

2012 631.904,0 110.560,0

2013 598.256,0 100.763,0

2014 604.964,0 103.784,0

2015 518.311,0 99.614,0

2016 547.269,0 107.866,9

2017 541.491,5 112.926,8

Bekirli Enerji Santrali 

2011 1.810.989,1 2.713,7

2012 37.968.954,7 118.059,8

2013 41.315.310,5 107.899,2

2014 52.410.451,9 400.932,4

2015 47.857.372,3 145.666,6

2016 76.498.358,6 128.170,0

2017 76.640.716,2 126.035,9

Yenilenemez Doğrudan Enerji Kaynakları

Tesis Adı Yıl    Mazot (GJ)    Benzin (GJ)

Tüm Tesisler

2011 382.575,0 469,0

2012 454.031,0 535,0

2013 427.368,0 463,0

2014 456.163,0 471,0

2015 480.395,0 436,0

2016 492.651,2 500,3

2017 580.354,6 634,3

100
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Tatlı Su Elde Etmek İçin Denizden 
Çekilen Su Miktarı

Yıl      m3/yıl

Çelik Tesisleri

2011 1.994.780

2012 1.821.476

2013 1.692.197

2014 2.036.897

2015 2.182.217

2016 1.728.000

2017 2.772.897

Değirmencik Enerji Santrali

2011 363.945

2012 411.461

2013 586.288

2014 376.687

2015 422.047

2016 552.530

2017 531.160

Tersane ve Yardımcı Tesisler

2011 281.735

2012 215.727

2013 349.778

2014 399.187

2015 487.076

2016 435.861

2017 350.127

Bekirli Enerji Santrali

2011 450.500

2012 3.033.077

2013 2.372.148

2014 4.114.103

2015 2.807.999

2016 2.767.294

2017 2.645.995

Su ve Atık Su Verileri

*Yeniden kullanılan su, arıtıldıktan sonra aynı ya da farkı amaçla tekrar kullanılan ya da arıtılmadan başka bir amaçla 
kullanılan toplam su miktarıdır. Çelik tesislerinde soğutma sularının arıtıldıktan sonra tekrar tekrar kullanılması ya da 
atık suların kül nemlendirme de kullanılması buna örnektir. Tekrar kullanımlarda her döngü hesaba dahil edilir.
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Geri Kazanılarak Yeniden 
Kullanılan Su Miktarı*

Yıl m3/yıl

Çelik Tesisleri

2014 355.251.280

2015 334.933.900

2016 353.714.625

2017 358.287.778

Tersane ve Yardımcı Tesisler

2014 20.592.000

2015 20.160.000

2016 21.504.000

2017 21.701.400

Değirmencik Enerji Santrali

2014 51.657

2015 51.179

2016 59.187

2017 55.363

Bekirli Enerji Santrali

2014 49.500

2015 50.230

2016 55.030

2017 135.315

*Yeniden kullanılan su, arıtıldıktan sonra aynı ya da farkı amaçla tekrar kullanılan ya da arıtılmadan başka bir amaçla 
kullanılan toplam su miktarıdır. Çelik tesislerinde soğutma sularının arıtıldıktan sonra tekrar tekrar kullanılması ya da 
atık suların kül nemlendirme de kullanılması buna örnektir. Tekrar kullanımlarda her döngü hesaba dahil edilir.

* Atık su deşarjına evsel, kimyasal ve fiziksel atık su arıtma tesisleri deşarjları toplamı dahil edilmiştir.
Atık sular dört ayrı noktadan, fiziksel arıtma yapılarak kanal aracılığıyla denize deşarj ediliyor. 
Atık su deşarj miktarları paket arıtma tesislerinin kapasitelerine bağlı olarak hesaplanmıştır. 
Arıtma sayısı değişmediği için atık su miktarımızda pratikte oluşan yıllık fark ihmal edilebilir bir orandadır.

Toplam Atık Su
Deşarjı (m3/yıl)

Yıl
Atık Su 

Deşarjı*
Soğutma Suyu Deşarjı

Değirmencik Entegre Tesisi

2011 406.975 352.261.924

2012 406.975 444.695.657

2013 406.975 442.735.730

2014 406.975 440.391.196

2015 406.975 385.245.699

2016 737.613 469.062.960

2017 689.850 434.986.560

Bekirli Enerji Santrali

2011 171.017 45.360.000

2012 189.430 569.400.000

2013 183.080 551.880.000

2014 188.383 790.020.600

2015 153.447 594.865.320

2016 132.644 1.023.027.840

2017 133.347 1.071.130.320
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* Tesis içinde geçici olarak stoklanan atıklar dahil değildir.

Atık Verileri

Tesis Adı

Değirmencik Birim Geri Kazanılan Oran
Bertaraf 

Edilen
Oran TOPLAM

   Tehlikeli Atıklar Ton 63.606 %99,9881 7 %0,0119 63.614

   Tehlikesiz Atıklar Ton 516.163 %64,51 283.938 %35,49 800.100

   Toplam Atık Ton 579.769 %67,13 283.945 %32,87 863.714

Bekirli Birim Geri Kazanılan Oran
Bertaraf 

Edilen
Oran TOPLAM

   Tehlikeli Atıklar Ton 29 %99,9929 0 %0,0071 29

   Tehlikesiz Atıklar Ton 242.631 %72,41 92.4256 %27,39 335.057

   Toplam Atık Ton 242.660 %72 92.426 %28 335.086

2017

Tesislere Kabul Edilen Gemi Atık Miktarı ve Yönetimi

Tesis Adı

Değirmencik Birim Geri Kazanılan Oran
Bertaraf 

Edilen
Oran TOPLAM

Tehlikeli Atık (Sintine suyu,    
slaç, atık yağ)

m3/yıl 333 %100 0 %0 333

Tehlikesiz Atık (Evsel katı ve       
sıvı atıklar)

m3/yıl 0 %0 1.056 %100 1.056

Bekirli Birim Geri Kazanılan Oran
Bertaraf 

Edilen
Oran TOPLAM

Tehlikeli Atık (Sintine suyu, slaç, 
atık yağ)

m3/yıl 151 %100 0 %0 151

Tehlikesiz Atık (Evsel katı ve sıvı 
atıklar)

m3/yıl 0 %0 2.032 %100 2.032

2017

Tesislerden Çıkan Atık Miktarı ve Yönetimi
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Ekler
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Türk Armatörler Birliği

BİSİAD - Biga Sanayici ve İş Adamları Derneği

BSTP - Biga Sivil Toplum Platformu

CARES Sürdürülebilirlik Komitesi

Çanakkalespor Futbol Kulübü Derneği

ÇİB - Çelik İhracatçıları Birliği

ÇTSO - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

DTD - Demiryolu Taşımacılığı Derneği

DTO - Deniz Ticaret Odası 

ENSAR Vakfı

EUROFER - Eurofer The European Steel Association

EÜD - Elektrik Üreticileri Derneği

GAN TÜRKİYE - Küresel İşbaşında Eğitim Ağı

GİSBİR - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği

IREPAS - Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği

İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı

İAV - İktisadi Araştırmalar Vakfı

İMMİB - İstanbul Maden ve Metal ihracatçı Birlikleri

İSO - İstanbul Sanayi Odası

İTO - İstanbul Ticaret Odası

KOSDER - Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

MESS - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

TÇÜD - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

TMD - Türkiye Madenciler Derneği

TSE – Türk Standartlar Enstitüsü 

TURMEPA - Deniz Temiz Derneği

Kurumsal Üyeliklerimiz

· DO
ĞRULANM

IŞ VERİ · 
DOĞRULANM

IŞ
 V

ER
İ
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Yönetim Sistemi Standartları Belgeleri Geçerli Olan Tesislerimiz Tarih

ISO 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi
Çevre Kontrol Laboratuvarı, Yorulma Test 
Laboratuvarı

2012

ISO 14064-1:2006 Sera Gazı Emisyon Doğrulama 
Standartı 

Çelik Tesisleri, Enerji Santralleri, Tersane, 
Kireç Tesisi, Liman

2012

ISO 50001 2011 Enerji Yönetim Sistemi
Çelik Tesisleri, Enerji Santralleri, Tersane, 
Kireç Tesisi, Liman

2011

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
Çelik Tesisleri, Enerji Santralleri, Tersane, 
Kireç Tesisi, Liman

2005

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi 

Çelik Tesisleri, Enerji Santralleri, Tersane, 
Kireç Tesisi, Liman

2005

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi
Çelik Tesisleri, Enerji Santralleri, Tersane, 
Kireç Tesisi, Liman

1994

CARES BS 8902:2009 Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Çelik Tesisleri 2011

CARES BS EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çelik Tesisleri 1998

CARES BRE BES 6001 İnşaat Ürünleri İçin Sorumlu 
Kaynak Sağlama

Çelik Tesisleri 2016

CARES Nükleer Uygulamalar ve Mega Projeler için 
Üretim Uygunluk Belgesi

Çelik Tesisleri 2017

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Çelik Tesisleri Üretim Dışı Birimler ve Enerji 
Santralleri

2014

Tersane Tesis Güvenlik Belgesi Tersane 2014

AT Uygunluk Belgelerimiz Geçerli Olan Tesislerimiz Tarih

Uçucu Kül Üretimi - TS EN 450-1:2006 İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 2012

Agrega Üretimi - EN 12620:2003 ve EN 13242:2002 Havdan Kalker Agrega Tesisleri 2012

Çelik Cürufu Agregası Üretimi - En 13043:2004 EN 
13242+A1:2007

Çelik Cürufu (Yapay Agrega) Tesisleri 2012

Çelik Cürufu Agregası Üretimi -TS 706 EN 
12620:2003+A1:2009

Çelik Cürufu (Yapay Agrega) Tesisleri 2015

KÇK  G Uygunluk Belgesi Hazır Beton Üretimi - TS EN 
206/TS 13515

Bekirli Hazır Beton Tesisi 2017

Entegre Yönetim Sistemleri

· DO
ĞRULANM

IŞ VERİ · 
DOĞRULANM

IŞ
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İ
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IFC Sürdürülebilirlik Standartlarına Uyum İndeksi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri

IFC Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans 
Standartları Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) tarafından bir 
projenin yatırımdan başlayarak işletme aşamasını da içeren 
tüm aşamalarda tanımlanan çevresel-sosyal risk ve etkilerinin, 
kurulacak Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi aracılığıyla 
yönetilmesini sağlamak için hazırlanmış performans 
standartlarıdır.

Raporumuzda detaylarıyla yer verdiğimiz stratejik 
konularımıza yönelik IFC Standartları Uyum İndeksimiz 
aşağıdaki tabloda yer alıyor.

İÇDAŞ Global Compact üyesidir. UN Global Compact, 
sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma 
kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir 
kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “Sürdürülebilir 
ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Global Compact’e taraf 
olmak tamamen gönüllülük esasına dayanır.

Sözleşmeye taraf olan şirketler orta vadede ekonomik 
kazançlarını artırırken, kısa vadede de toplumsal 
sorumluluklarını en bilinçli ve en yararlı şekilde yerine 
getirmenin prestij ve onurunu yaşarlar.

İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş uluslararası insan hakları prensiplerini desteklemeli ve bu hakların korunmasına saygı 
göstermelidir.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine suç ortağı olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
Çalışma Standartları
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir.
İlke 4: İş dünyası, zorla ve cebren işçi çalıştırma uygulamalarına son verilmesini desteklemelidir.
İlke 5: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmesini desteklemelidir.
İlke 6: İş dünyası, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmesini desteklemelidir.
Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.
İlke 8: İş dünyası, daha fazla çevresel sorumluluk alınmasını teşvik edecek girişimlerde bulunmalıdır.
İlke 9: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.
Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil yolsuzluğun her türlüsüne karşı çalışmalıdır.

IFC IFC Performans Standartları Raporumuzdaki Yeri Sayfa

Environmental Performance

PS 1
Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Emisyon Yönetimi 83

PS 3 Kaynak Etkinliği ve Kirlilik Önleme
Enerji Yönetimi 81

Atık Yönetimi 76

PS 6
Biyoçeşitliliğin Koruması ve
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi

Su Yönetimi 78

Biyoçeşitliliğin Korunması 84

Sosyal Performansımız

PS 2 İş ve Çalışma Koşulları İş Sağlığı & Güvenliği 44

PS 4 Halk Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti Emisyon Yönetimi 83

PS 5 Arazi İstimlakı ve Zorunlu Yeniden Yerleşim
Yerel Toplumla İlişkilerimiz 50

PS 7 Yerli Halklar

PS 8 Kültürel Miras Toplumsal Yatırımlarımız 52
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GRI İçerik İndeksi

GRI 101: TEMEL 2016

GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER 2016
Açıklamanın
Rapordaki Yeri

Kurumsal Profil
102-1 Kuruluşun adı Arka kapak

102-2 Faaliyetler, markalar, ürünler ve hizmetler Sayfa 11 ve 35

102-3 Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer Arka kapak

102-4 Kuruluşun üretim merkezlerinin bulunduğu yer/ler Çanakkale

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği Anonim Şirket

102-6 Hizmet verilen pazarlar Sayfa 15

102-7 Kuruluşun ölçeği Sayfa 12 - 13

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgi Sayfa 95 - 96

102-9 Tedarik zinciri Sayfa 41

102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen değişiklikler Sayfa 41

102-11 İhtiyatlılık ilkesi Sayfa 75 - 76

102-12 Harici girişimler BMKİS

102-13 Kurumsal üyelikler Sayfa 105

Strateji
102-14 En üst düzey karar mercii beyanı Sayfa 8 - 9

102-15 Kilit ekiler, risk ve fırsatlar Sayfa 24

Etik ve Dürüstlük
102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları Sayfa 17

102-17 Etik ile ilgili mekanizmalar Sayfa 17

Yönetişim
102-18 Yönetim yapısı Sayfa 17

Paydaş Katılımı

102-40 Paydaş gruplarının listesi Sayfa 19

102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları Sayfa 49

102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi Sayfa19

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı Sayfa 21

102-44 Kilit konular ve paydaşların öncelikleri Sayfa 21

Raporlama
102-45 Konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere dâhil edilen bütün kurumlar Arka kapak

102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması Sayfa 24 - 25

102-47 Öncelikli konuların listesi Sayfa 24

102-48 Tekrar eden bilgiler Devam eden projeler

102-49 Raporlamadaki değişiklikler Mevcut değildir.

102-50 Raporlama dönemi Sayfa 2

102-51 Önceki raporun tarihi 2016

102-52 Raporlama döngüsü Sayfa 2

102-53 Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri Arka kapak

102-54 GRI Standartlarına göre seçilen uyumluluk seçeneği Sayfa 2

102-55 GRI içerik indeksi Sayfa 108

102-56 Dış güvence Mevcut değildir.
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GRI 103 YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 2016
Açıklamanın 
Rapordaki Yeri

GRI 200

GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ

GRI 201 Ekonomik Performans, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 32

GRI 300

GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ

GRI 302 Enerji, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 81

GRI 303 Su, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 78

GRI 304 Biyoçeşitlilik, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 84

GRI 305 Emisyonlar, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 83

GRI 306 Atıklar, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 76

 
GRI 400

GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ

GRI 401 İstihdam, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 46

GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 44

GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 48

GRI 413 Yerel Toplumlar, 2016

103-1 Öncelikli konular ve sınırları Sayfa 25 - 27

103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri Sayfa 50
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GRI 200-300-400 KONU SPESİFİK STANDARTLAR 2016
Açıklamanın 
Rapordaki Yeri

 GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ  

 GRI 201 Ekonomik Performans, 2016  

201-1 Yaratılan ve dağıtılan ekonomik değer Sayfa 95

201-4 Devletten alınan finansal destekler Sayfa 95

GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ

GRI 302 Enerji, 2016

302-1 Kurum içinde tüketilen enerji Sayfa 99 - 100

 GRI 303 Su, 2016  

303-1 Kaynak bazında toplam su çekimi Sayfa 101

303-3 Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan su miktarı Sayfa 102

 GRI 304 Biyoçeşitlilik, 2016  

304-1 Biyolojik çeşitlilik değeri yüksek bölgelerdeki faaliyet sahaları Sayfa 84 - 90

 GRI 305 Emisyonlar, 2016  

305-1 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1) Sayfa 83

 GRI 306 Atıklar, 2016  

306-2 Türüne ve bertaraf yöntemine göre atık Sayfa 103

GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ

GRI 401 İstihdam, 2016

401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan devri Sayfa 97

401-2
Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan ve
tam zamanlı çalışanlara sağlanan yan haklar

Sayfa 46

 GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016  

403-2
Yaralanma türleri ve oranları, meslek hastalıkları, kayıp günler,
devamsızlık ve işle bağlantılı ölüm sayısı

Sayfa 98

 GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016  

404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati Sayfa 98

 GRI 413 Yerel Toplumlar, 2016  

413-1
Yerel toplum katılımı, etki analizi ve gelişim programlarının yer aldığı 
operasyonlar 

Sayfa 52 - 53
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