
DAHA
İYİ BİR
YAŞAM 
İÇİN...

İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015



İ ÇDA Ş SÜRDÜRÜL EBİL İR L İK R A P ORU 2015   3  

www.icdas.com.tr

İÇİNDEKİLER
04 RAPORUMUZ HAKKINDA   
06 PAYDAŞLARIMIZA MESAJIMIZ   
08 KURUMSAL PROFİLİMİZ  
12 2015’TE RAKAMLARLA İÇDAŞ 
14 GRUP ŞİRKETLERİMİZ VE FAALİYET ALANLARI 
14 MÜŞTERİ PROFİLİMİZ 14
15 RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER  
16 KURUMSAL ÜYELİKLERİMİZ  
18 STRATEJİ VE YÖNETİM 
19   Kurumsal Yönetim 
20   Sürdürülebilirlik Yönetimi  
21 STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UNSURLARIMIZ  
23 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİMİZ  
24 PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM 
26 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ 
33 STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ 
36 EKONOMİK PERFORMANSIMIZ  
38   Sürdürülebilir Büyüme ve Ekonomiye Katkılarımız 
42   Enerji Yatırımlarımız  
45   Yerel Tedarik Uygulamalarımız 
46 SOSYAL PERFORMANSIMIZ 
47   İş Sağlığı ve Güvenliği 
50   Çalışanlarımızla İlişkilerimiz 
53   Yerel Toplumla İlişkilerimiz 
56   Toplumsal Yatırımlarımız 
74 ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZ 
75   Çevre Yönetimi 
76   Atık Yönetimi 
77   Su Yönetimi 
80   Emisyon Yönetimi 
83   Enerji Yönetimi 
85   Biyoçeşitliliğin Korunması 
89 PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ 
89   Ekonomik Performans Göstergelerimiz 
90   Sosyal Performans Göstergelerimiz 
96   Çevresel Performans Göstergelerimiz 
101 EKLER 
101  Yayınlarımız 
101  Ödüllerimiz 
102  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Prensipleri 



4    İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015 İÇDA Ş SÜRDÜRÜL EBİL İR L İK R A P ORU 2015   5  

RAPORUMUZ 
HAKKINDA

Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı 
yönlendiren çalışmalarımızın ve sürdürülebilirlik 

vizyonumuzun aktarımını amaçlayan 
2015 yılına ait dördüncü sürdürülebilirlik 
raporunu ve sonuçlarını paydaşlarımıza 

sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Raporumuzun Kapsamı ve Kısıtlamalar
Yöneticilerimizle yaptığımız çalışmalarda 
stratejik konuların tespitinde İÇDAŞ’ın ana iş 
alanları olan çelik ve enerji üretimini dikkate 
aldık. Bu raporda yer alan bilgiler, aksi be-
lirtilmediği takdirde 1 Ocak 2015- 31 Aralık 
2015 tarihleri arasında, İÇDAŞ’ın tüm tesis-
lerine ait faaliyetlerini kapsıyor. 

Raporumuzun İlkeleri 
Raporumuzu, küresel düzeyde kabul görmüş 
olan GRI Küresel Raporlama Girişimi (Global 
Reporting Initiative, Bkz: www.globalreport-
ing.org) G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Reh-
beri’ni temel alarak ve Kasım 2015’te belirlenen 
GRI-G4 seviyesine uygun olarak hazırladık. 

GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı, sürdürüle-
bilirlik bağlamı ve bütünlük prensiplerine 
ek olarak, özellikle stratejik sürdürülebil-

Sürdürülebilirlik raporumuzla birlikte paydaşlarımıza, 
faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi 

yönetme konusunda yürüttüğümüz ölçme, 
izleme ve iyileştirme çalışmalarını değerlendirme 

fırsatı veriyoruz.  

irlik konularımızı belirlerken, Dünya Çe-
lik Birliği’nin (World Steel Association) 
Sürdürülebilir Çelik Üretimi Performans 
Göstergelerini dikkate aldık.

2012 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşme-
si’ni imzalayarak kurumsal sorumluluklarımı-
za yönelik taahhütlerimizi uluslararası boyuta 
taşıdık, 2015 yılında BM Küresel Ağı tarafın-
dan belirlenen “Sürdürülebilir Gelişim Hede-
fleri”(SDGs) konusundaki farkındalığımızı art-
tırarak raporumuzda BM prensiplerine uyumla 
ilgili uygulamalarımıza detaylı yer verdik. 

Gelecek Raporumuz 
2016 yılı sürdürülebilirlik performansımızı ak-
tarmayı hedeflediğimiz gelecek raporumuzu, 
2017 yılının ilk yarısında yayınlamayı plan-
lıyoruz.
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PAYDAŞLARIMIZA 
MESAJIMIZ

Bülend Engin 
Genel Müdür

Değerli Paydaşlarımız,

İÇDAŞ’ın 2015 yılındaki ekonomik, sosyal ve çevresel per-
formansını içeren dördüncü raporumuzda, sürdürülebilir 
kalkınma doğrultusundaki etki alanımızı nasıl yönettiğimi-
ze ve geliştirdiğimize dair uygulamalarımız ile hedefleri-
mizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında ve güçlü bir 
ekonomik yapıyı geleceğe taşımasında kritik öneme sahip 
olan çelik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. İÇDAŞ, 
çevre dostu ve yenilikçi teknolojileri ile işveren, yüklenici ve 
yatırımcı özelliklerine sahip çelik, enerji ve gemi üreticisidir. 
2015 yılı, ülkemizin çelik sektörü açısından negatif  bir 
görünümle sonuçlandı. Ülkemizin ham çelik üretimi 
% 7,4 oranında gerilerken, söz konusu gerileme en büyük 
15 çelik üreticisi ülke arasında, Ukrayna ve ABD’nin 
ardından en yüksek üçüncü gerileme olmuştur.  Ülkemiz 
dünya çelik sektöründeki durgunluktan etkilenmesine 
rağmen 2015’te 16,76 milyon ton ile dünyanın en büyük 
onuncu çelik ihracatçısı konumundadır. 2015 yılında, 
çelik sektörünün 2014 yılına göre negatif performans 
göstermesinde, Çin ve Rusya başta olmak üzere büyük 
üreticilerin dünya genelinde artan arz fazlalığını dampingli 
fiyatlardan dünya piyasalarına sürmeleri etkili oldu. 
Uluslararası rekabetin kıyasıya gerçekleştiği bir dönemde 
ülkemizin çelik üretiminin %9,3’ü Çanakkale Biga’da yer 
alan Değirmencik Entegre Tesisimizde gerçekleştirdik. 
Bununla birlikte, 34 ülkeye çelik ihracatımızı sürdürerek 
ülkemizin en çok ihracat yapan 17. şirketi konumundayız. 

İÇDAŞ enerji üretimiyle 2015’te 8,13 milyar kwh ile 
Türkiye’de özel sektör tarafından üretilen elektriğin yaklaşık 
%4’ünü sağlamıştır. İÇDAŞ olarak ürettiğimiz 11,9 milyon 
kwh elektrik üretimimizi 2015 yılında devreye aldığımız 
RES’ler aracılığıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağladık. .

Sektörlerimizin ülke ve toplum üzerindeki ekonomik etki-
lerinin yanı sıra faaliyetlerimizden kaynaklanan sosyal ve 
çevresel etkilerimizin de farkındayız. Kurulduğumuz gün-
den bu yana gerçekleştirdiğimiz önemli ekonomik yatırım-
larımızı, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızla bir bütün 
olarak yönettik ve bu anlayışımızı sürdürmek için de gerekli 
sistemleri ve altyapıyı oluşturduk. Bu altyapıyı oluştururken 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin iş dünyası 
için, insan haklarının korunması, çalışma şartlarının iyi-
leştirilmesi, çevrenin korunması ve yolsuzluğun önlenmesi 
hedefiyle belirlediği 10 temel prensibini dikkate aldık ve 
2012 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) 
imzaladık. 2015’te dünya liderlerinin öncülüğünde, aşı-
rı yoksulluğu sona erdirmek, adaletsizlik ile mücadele ve 
iklim değişikliğini düzeltmek amacıyla belirlenen 2030 
Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ni(SDGs) yakından takip 
etmekte ve sürdürülebilir kalkınma için yürüttüğümüz faali-
yetleri UNGC Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri doğrultusun-
da planlamaktayız.   

Bu raporda sürdürülebilirlik etkilerimizi yönetirken yürüttü-
ğümüz uygulamaları ve bunların sonuçlarını değerlendirme 
fırsatı bulacaksınız. Sürdürülebilirlikle ilgili yöneteceğimiz 
etki alanlarımızı belirlerken, biyoçeşitlilik ve doğal kaynak-
ların azalmasının yanı sıra enerji arz güvenliği ve yeni-
lenebilir enerji kaynakları gibi tüm insanlık için yaşamsal 
öneme sahip konuları dikkate alarak yola çıktık. Bu yıl da 
yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla yaptığımız toplantılarla 
odaklandığımız konuları gözden geçirdik. Kamusal pay-
daşlarımızla birlikte İÇDAŞ’ın bölgesel kalkınmaya olan 
katkısını ve kamusal paydaşlarımızın İÇDAŞ’tan beklenti-
lerini odak olarak aldığımız çeşitli mülakatlar gerçekleşti-
rerek sürdürülebilirlik vizyonumuzu güçlendirdik. Raporu-
muzda kamusal paydaşlarımızın değerli fikir ve görüşlerini 
aktardığımız önemli bir bölüm bulunmaktadır.

EKONOMİYE KATKIMIZ

Ekonomik etkilerimizi incelediğimizde büyüme yatırımları-
mız, yerel ve ulusal ekonomik katkılarımız bu yıl da öne çı-
kan konular oldu. İşimize yaptığımız tüm yatırımların, ülke 
ekonomisine ve toplumumuza da dolaylı katkıları oluyor. 
Çevresel ve toplumsal yatırımlarımızın temeli de güçlü fi-

nansal yapımıza dayanıyor. 
2012 yılında başlayan Türk Deniz Ticaret Koster Filosu’nun 
yenilenmesini öngören 100 Kosterlik Türk Yıldızı Projesi’ne 
İÇDAŞ olarak destek vermeye devam ediyoruz. Bu yıl, Türk 
Yıldızı – 3, 5000 DWT genel kargo gemisini suya indirdik. 
Türk Yıldızı – 4, 5000 DWT genel kargo gemisi inşasına 
başladık.  

Çanakkale topraklarına bugüne dek yaptığımız doğrudan 
yatırım, 5,5 milyar doların üzerindedir. Çalışanlarımızı, 
Değirmencik Tesisimizde %83 oranında yerel halktan is-
tihdam ediyoruz. Yerel istihdam politikamızın olumlu so-
nuçları kamusal paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz gö-
rüşmelerde sıkça dile getirilmekte, Biga bölgesinde işsizlik 
sorunun İÇDAŞ sayesinde çözülmüş olması paydaşlarımız 
tarafından önemle vurgulanmaktadır.

ÇALIŞANLARIMIZA VE TOPLUMA 
VERDİĞIMİZ DEĞER

Tüm faaliyet ve yatırımlarımızda iş sağlığı ve güvenliği, ça-
lışanlarımızla ve yerel halkla ilişkilerimiz öncelikli sosyal 
etkilerimizi oluşturuyor. Çalışma ortamımızın güvenli ve 
verimli olmasını sağlayarak, çalışanlarımıza adil çalışma 
ortamı sağlamak, onlarla açık iletişim kurmak, kişisel gü-
venilirlik ve gelişme olanakları tanımak misyonumuzdur. 
Her yıl uyguladığımız anketten elde ettiğimiz verilere göre 
çalışanlarımızın memnuniyeti ve refahı sürekli olarak art-
maktadır.  
 
Sosyal ve çevresel yatırımlarımızı planlarken ‘komşuları-
mız’ olarak tanımladığımız tesislerimizin bulunduğu yöre 
halkının önceliklerini göz önünde bulundurarak hareket 
ediyoruz. İÇDAŞ olarak kurulduğumuz günden bu yana, 
toplumun yaşam kalitesinin arttırılması, eğitim olanakları 
ile sosyal hayatın iyileştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik birçok çalışma yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz.

Bölgemizdeki genç nüfusu kucaklayan eğitim (UMEM Uz-
manlaşmış Meslek Edindirme Projesi, okullar, burslar) ve 
spor (İÇDAŞ Spor Kulübü) yatırımlarımızı ve toplumun bütü-
nüne hitap eden kültürel mirasımızın korunmasına yönelik 
yatırımlarımızı (Troya, Kemer Parion ve Apollon Sminthei-
on Kazıları Sponsorluğu) bütüncül bir yaklaşımla sürdürü-
yoruz.

ÇEVREYE KARŞI DUYARLILIĞIMIZ
 
Yüksek çevresel etkilere sahip sektörlerde faaliyet gösteri-
yoruz. İklim değişikliğine karşı sürdürdüğümüz emisyon yö-
netimi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz 
atık yönetimi ve doğal kaynakların korunması hedefiyle 
başlattığımız su yönetim çerçevesindeki uygulamalarımız 
işimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

2015 yılında çevre koruma amaçlı geliştirdiğimiz projele-

re ayırdığımız toplam bütçe tutarı 290 milyon TL’nin üze-
rindedir. Bu bütçenin %32’sini çevresel yatırımların işletme 
giderleri oluşturuyor.

Yapay Resif ve Biyoçeşitliliği Destekleme Projemiz ile fa-
aliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki canlı çeşitliliğini koru-
mak amacıyla başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. 
Verimlilik çalışmaları ile yenilenebilir enerji üst-başlığında 
önemli bir yatırım olarak bu yıl 12 adet rüzgâr enerjisi 
santralini devreye aldık. 

Atık yönetiminde öncelikli amacımız atıkların geri kaza-
nılmasıdır. Limanımıza gelen gemilerden alınan atıklar da 
dahil tüm atıkları çevre mevzuatına uygun olarak ayrı top-
luyor ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndererek geri 
kazanıyor ya da bertaraf ediyoruz. 2015 yılında Değir-
mencik Tesisimizde atıklarımızın %78’ini, Bekirli Tesisimiz-
deki atıkların ise %88’inin geri kazanılmasını sağladık. 
Hedefimiz 2020 yılına kadar düzenli depolamaya giden 
atık miktarını sıfıra indirmektir.

İÇDAŞ Değirmencik Entegre Tesisi’nde su yönetimini 2007 
yılından bu yana, ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi’ altında 
yapıyoruz. Tesislerimizdeki su ihtiyacımızı tamamen deniz-
den karşılarken,İÇDAŞ olarak sürekli hedefimiz sürdürülebi-
lir kalkınmayı ve büyümeyi gerçekleştirirken, paydaşlarımız 
için yarattığımız çevresel ve toplumsal değerleri de artırmak-
tır. Bu raporda yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı ve diğer 
fikir ve önerinizi bizimle paylaşmanız, sizler için daha fazla 
değer yaratmamıza yardımcı olacaktır.

Bülend Engin
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KURUMSAL 
PROFİLİMİZ

Üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük özel 
sektör çelik üreticisi olan ve ülkemizin en fazla 

ihracat yapan kuruluşları arasında yer alan 
İÇDAŞ olarak, 1970’den bu yana 

çelik üretimi yapıyoruz.

Üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük özel 
sektör çelik üreticisi olan ve ülkemizin en faz-
la ihracat yapan kuruluşları 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.

Çanakkale’nin Biga İlçesine bağlı Değirmencik 
Entegre Tesisimizde beş buçuk milyon ton/yıl ka-
pasiteli üç çelikhane ve üç milyon ton/yıl kapasi-
teli üç haddehane, üç üniteli 405 Megawatt ter-
mik santral, tersane, iki iskele, bir rıhtım, günde 
30 bin ton yükleme, 60 bin ton boşaltma kapasi-
teli Türkiye’nin en büyük özel sektör liman tesisleri 
ve bu ünitelerin yardımcı tesisleri bulunuyor.

Çanakkale’de bulunan İÇDAŞ Bekirli 
Termik Santrali; 1.236 MW kurulu gücü 

ile 2,6 milyondan fazla kişinin tüm 
elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaktadır.
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ÜRÜNLERİMİZ
Çelik tesislerimizde ürettiğimiz kütük, inşaat çeliği, 

filmaşin ve santrallerimizde ürettiğimiz elektrik enerjisi 
uluslararası standartları olan ürünlerdir. 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 dâhil ediyoruz.

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.

Biga bölgesinde yürüttüğümüz RES projesinin lisansımızda öngörülen elektrik üretim miktarı 
yıllık 192.895.200 kilovatsaattir. Bu üretim miktarı ile 120 bin ton karbon salım azaltımı 
sağlanabilecektir. 2015 yılı içerisinde toplamda 60 milyon kilovatsaat üretim kapasiteli ilk 
RES türbinleri (12 adet) faaliyete geçirilmiş ve 11,9 milyon kilovatsaat elektrik üretimi sağ-
lanmıştır. RES türbinlerimiz ile ekolojik dengenin korunmasının yanı sıra, enerji üretiminde 
portföy çeşitliliği yaratmayı ve karbon ticareti gerçekleştirmeyi amaçlanmaktayız.

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

Bugüne kadar tersanemizde aralarında kimyasal tankerlerinin ve kuru yük gemi-
sinin de yer aldığı 13 gemi ve bir römorkör ürettik. 2014 yılında inşasına baş-
ladığımız Türk Yıldızı-3 kargo gemisi Eylül 2015’te suya indirilmiş ve Haziran 
2015’te Türk Yıldızı-4 kargo gemisinin inşasına başlanmıştır.

Kütük, inşaat çeliği, düz çubuk, ticari 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 yapılarda kullanılan, düz yüzeyli inşaat çeliğine al-
ternatif olarak üretilmiş ve zamanla onun yerini almış, yüzeyinde çıkıntılar 
(nervürler) olan çelik türüdür.
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2015’TE RAKAMLARLA 
İÇDAŞ

• E K O N O M İ K •

KURUMSAL PROFİL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROFİLİ

6,88  Milyar TL
Konsolide Net Satış

%55,29
%39,75
%4,96

Net Satışların Dağılımı

Çelik

Enerji
Diğer

%55,29%39,75

%4,96

675 Milyon USD
Türkiye’nin en çok ihracat yapan 
17. Şirketi

34
İhracat Yaptığımız Ülke Sayısı 
(2015)

1.236 MW
405 MW

51,2 MW

1.692 MW 8.136.463.288 kWh
Toplam Kurulu Güç-Termik Santraller ve RES Elektrik Üretimi

Bekirli - %73
Değirmencik - %24

RES - %3 (Türkiye’de 2015’te özel sektör tarafından 
üretilen toplam elektriğin %3,98’i)

%67,45

%32,40

%0.15

İÇDAŞ Elektrik

İÇDAŞ Çelik

RES
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2015’TE RAKAMLARLA 
İÇDAŞ

•SOSYAL•

KURUMSAL PROFİL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROFİLİ

4624
Grup Çalışan Sayısı

% 83
Değirmencik Tesisi 
Yerel Halktan İstihdam Oranı

7.828.235 TL
Toplumsal 
Yatırımlarımız

•ÇEVRESEL•

290.103.150 TL
Çevresel Yatırım ve 
İşletme Giderlerimiz

2,94 milyon ton
Ham Çelik Üretimi
(Türkiye toplam ham çelik üretiminin % 9,3’ü)

15.000 ton
1 Günde Geri Kazandığımız 
Çelik Hurdası Kapasitesi
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• GRUP ŞİRKETLERİMİZ VE FAALİYET ALANLARI •

• MÜŞTERİ PROFİLİMİZ •

ŞİRKETLERİMİZ
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. Çelik, Elektrik ve Gemi Üretimi 

Elektrik Üretimi

Elektrik Satışı

Haddeleme

Havayolu

Kara Nakliyat

Tarım ve Hayvancılık

Sigortacılık

İnşaat

İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 

İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş.

DEMİR SANAYİ Demir Çelik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

BİGAİR Havacılık  ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ERAS Taşımacılık  Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş.

İÇDAŞ Dış Ticaret A.Ş.

İÇDAŞ Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

İÇYAPI İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

FAALİYET ALANI

GRUP ŞİRKETLERİMİZ VE FAALİYET ALANLARI

Çelik İhracat Pazarımız

Nihai kullanıcılar: İnşaat şirketleri, tel-çivi-cıvata, çelik hasır ve elektrod üreticileri
Tüccarlar: Distribütörler, aracı firmalar

Yurt Dışı Çelik Müşterilerimiz Yurt İçi Çelik Müşterilerimiz

%82

%18

%65

%35

TÜCCARLAR

NİHAİ
KULLANICILAR

%45

%34.5

%12

%7
%1.5

ASYA

AVRUPA

G. AMERİKA

K. AMERİKA

AFRİKA

2.496 Adet Elektrik Abonemizin Dağılımı

%38.30
%21.23

%13,98

%
7,

53

%
4,

65

%
2,

96

%
1,

48

%
1,

40%
2

%6,45

BANKA VE FİNANS %38,30

DİğER  %21,23

SANAYİ  %13,98

LOjİSTİK  %7,53

OTELLER  %6,45

GIDA  %4,65

TEKSTİL  %2,96

SAğLIK  %2

AVM  %1,48

AKARYAKIT %1,40

• RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER •

Türk Yıldızı-3 kargo gemisini Eylül 2015’te denize indirdik. 

Türk Yıldızı-4 kargo gemisinin inşasına Haziran 2015’te 
başladık.
 
Toplam kapasitesi 60 MW ve 19 adet olarak belirlenen 

RES’lerin 51,2 MW’lık güçteki 12 adedini devreye aldık. 
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KURUMSAL ÜYELİKLERİMİZ

DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR VE BİRLİKLER YÖNETİMDEKİ İÇDAŞ TEMSİLCİSİ GÖREVİ 

Armatörler Birliği Bayram Yusuf ASLAN Üye

BİSİAD - Biga Sanayici ve İş Adamları Derneği Bülend ENGİN Üye
BİSİAD - Biga Sanayici ve İş Adamları Derneği Şerif MUTLU Üye
BSTP - Biga Sivil Toplum Platformu Şerif MUTLU Üye
BSTP - Biga Sivil Toplum Platformu H. Agah AYHAN Üye
CARES Sürdürülebilirlik Komitesi Mustafa BALCI Üye
CARES Yıllık  Teknik Komite Toplantıları Enver ÖZGÜN, Mustafa BALCI Komite üyesi
Çanakkalespor Futbol Kulübü Derneği Tuncay TAVUS Yönetim Kurulu Üyesi
ÇİB - Çelik İhracatçıları Birliği Adnan ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi
ÇİB – Çelik İhracatçıları Birliği / Teknik Komite Çalışması Enver ÖZGÜN, Mustafa BALCI, Ediz ÖKSÜZ, 

Nilgün AKSOY
Kayıt Dışı Ekonomi Önleme/Ürün Takip Sistemi – 
Komite üyesi 

ÇTSO - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Bülend ENGİN Yönetim Kurulu Başkanı

ÇTSO - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Şerif MUTLU Meclis ve Hesap İnceleme Kurulu Üyesi
Demiryolu Taşımacılığı Derneği ( DTD ) Ali Zeki ERCAN Üye 
Deniz Ticaret Odası ( DTO ) Naci ASLAN Meclis Üyesi
ENSAR Vakfı Şerif MUTLU Yönetim Kurulu Üyesi
EUROFER - Eurofer The European Steel Association Kurumsal Üye
EÜD - Elektrik Üreticileri Derneği Bülend ENGİN Yönetim Kurulu Üyesi
GAN TÜRKİYE - Küresel İşbaşında Eğitim Ağı H. Agah AYHAN Üye
GİSBİR - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Kurumsal Üye
IREPAS - Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları 
Derneği

Murat Cebecioğlu Başkan

İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı Kurumsal Vakıf Destekçisi
İMMİB - İstanbul Maden ve Metal ihracatçı Birlikleri Kurumsal Üye
İSO - İstanbul Sanayi Odası Ayhan ASLAN Meslek Komitesi Üye
İSO - İstanbul Sanayi Odası Enver ÖZGÜN Çevre İhtisas Kurulu (ÇİK) Üyesi
İTO - İstanbul Ticaret Odası Kurumsal Üye
KİSAD - Kireç Sanayicileri Derneği Kurumsal Üye
KOSDER - Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Hakan BASA Üye
MESS - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Kurumsal Üye
MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şerif MUTLU, Ömer Faruk ÖZDEMİR, İsmail 

YAMAN, Mustafa BALCI, Murat ÖZTÜRK, 
Eyüp TAN

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi

TÇÜD – Teknik Kalite Komitesi Enver ÖZGÜN, Mustafa BALCI TSE 708 – İnşaat Çelik Çubuğu Standardının 
güncellenmesi Çalışmaları. 

TÇÜD - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Bayram Yusuf ASLAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare 
Konseyi Üyesi

TÇÜD - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Tacettin ASLAN Yüksek İstişare Konseyi Üyesi
TÇÜD Çelik Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi Bülend ENGİN Üye
TMD - Türkiye Madenciler Derneği Naci ASLAN Temsilci
TSE – Türk Standartlar Enstitüsü Enver ÖZGÜN, Mustafa BALCI Ayna Komite Üyesi (Çelik sektörü ile ilgili 

Standart Hazırlama, Görüş bildirilmesi)
TURMEPA - Deniz Temiz Derneği Özge ÖZENSOY Üye
TÜRK TRADE - Türkiye Dış Ticaret Derneği Kurumsal Üye
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STRATEJİ ve YÖNETİM
Faaliyetlerimizi, çelik ve enerji sektörlerinde evrensel kalite 

ve standartlarda ürün ve hizmet sunma vizyonumuzla, 
topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine 

getirmedeki liderliğimiz ile sürdürüyoruz. Hedefimiz İÇDAŞ 
olarak İstanbul Sanayi Odası sıralamalarında her zaman ilk 
10 firma içinde yükselerek yer almak ve sorumluluk sahibi 

sanayici anlayışımızı korumak ve geliştirmektir. 

Çalışanlarımızla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik anketine 
göre ‘İÇDAŞ tüm iş süreçlerini şeffaflık, adillik, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk (kurumsal yönetim) ilkelerine bağlı 
şekilde yönetir.’  İfadesine katılım oranı geçen yıla göre %4 

oranında artmıştır.

Bir aile şirketi olan İÇDAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyeleri, şir-
ketin ekonomik, çevresel ve sosyal performansına paralel 
uygulamalarından eşit oranda sorumludur. Başta şirketin 
kurucuları olmak üzere üyelerin her biri sektörde lider-
lik yapan, Türk iş hayatının tecrübeli isimleridir. Yönetim 
kurulumuzun öz-değerlendirme açısından anahtar yak-
laşımı şirketin büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşılmasıdır.

Tüm şirketlerimizde farklı görevlere sahip olabilen yöne-
tim kurulu üyelerimizin hepsinin bu şirketlerde icra görev-
leri de vardır. Şirketlerin yönetim kurulları aile üyelerin-
den oluşur ve bağımsız üyeler 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, 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 potan-
siyel risklerini tanımlamış ve bu risklere yönelik politika-
ları belirlemiştir. Sürdürülebilirlikle ilgili riskleri yönetmek 
üzere belirlenen politikalarımız İÇDAŞ Yönetim Politika-
ları Kitabı’nda yer alıyor.

İşçi sağlığı, iş güvenliği, bilgi güvenliği ve iş disiplinine 
aykırı fiil ve hareketler için işyerinde uygulanacak kural-
ların yer aldığı Disiplin Yönetmeliği tüm çalışanlarımızın 
uyması gereken prensiplerden oluşur. İlgili şikayet vaka-
ları, Disiplin Kurulu kapsamında olan hususlarda; disiplin 
kurulunca, bunun dışında kalan diğer hususlarda ise de-
partman müdürleri ve direktörleri tarafından yürütülür. 

Yönetim Kurulu’nun çalışanların fikir ve önerilerini aldığı 
en önemli iletişim kanalı İÇÖS Öneri Sistemidir. Sisteme 
2015 yılında çalışanlarımızdan 10 öneri ulaştı ve yöne-
timimiz tarafından uygulanabilir bulunan 5 öneri hayata 
geçirilmiştir. Hayata geçirilen öneriler işçilik ile malzeme 
verimliliğinin arttırılmasına ve iş güvenliği risklerinin 
azaltılmasına yöneliktir.

• KURUMSAL YÖNETİM •
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• SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ •

İÇDAŞ yönetimi olarak, yenilikçi yönetim kültürü 
ile güncel, bilimsel, verimli ve etkili çalışma yön-
temlerini kullanarak; çevre yönetimi, iş güvenliği 
ve kalite konularını ön planda tutarak, sürdürülebi-
lir çelik ve enerji üretimini artırmayı hedefliyoruz. 
Tüm faaliyet alanlarımız ve lokasyonlarımızda, ge-
rek çalışanlarımızın ve gerekse bölge halkının sağ-
lıklı ve temiz bir çevrede yaşaması sürdürülebilirlik 
stratejimizin temelini oluşturuyor.

2012 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN 
Global Compact) imzalayarak kurulduğumuz gün-
den bu yana benimsediğimiz değer ve prensipleri, 
küresel anlamda bir kurumsal sorumluluk boyutuna 
taşıdık. İnsan hakları ve çevreye saygı, sağlıklı ça-
lışma ortamının sağlanması, yolsuzlukla mücadele, 
kaliteli üretim ve sosyal sorumluluk bilincini temel 
alan bu sözleşmeyle, iyi bir ‘kurumsal vatandaş’ 
olacağımızın sözünü tüm dünyaya iletiyoruz.

Tüm süreçlerimizle paydaşlarımız için değer yarat-
mak, sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluştu-
ruyor. Sürdürülebilirlik bakış açımızı tüm paydaşla-
rımız tarafından daha net ve anlaşılır kılmak için 
belirlediğimiz ilkeler, şirketimizin tüm çalışmaların-
da ve yatırımlarında sürdürülebilirlik etkilerimizi 
yönetmek adına sürekli taahhütlerimizi de temsil 
ediyor.

• STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UNSURLARIMIZ •
Üst düzey yöneticilerimiz katılımıyla gerçekleştirdiğimiz strateji anketi, strateji çalıştayı ve çalışanlarımızın katıldığı 
sürdürülebilirlik değerlendirme anketi sonuçları, üçlü etkilerimizi çalışanlarımızın bakış açısından değerlendirmemize 
ve daha iyi anlayabilmemize yardımcı oldu.

Strateji çalıştayında yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda şirketimiz için stratejik öneme sahip 
konuları ekonomik, çevresel ve toplumsal olarak ayrı ayrı inceledik, önceliklendirme çalışması gerçekleştirerek ve 
İÇDAŞ Stratejik Sürdürülebilirlik Matrisi’ni oluşturduk.

Tablonun sağ üst bölümünde, hem paydaşlarımız hem de şirketimiz açısından daha yüksek öneme sahip ve şirketi-
mizin itibari, yasal, finansal ve operasyonel performansını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen konular yer aldı. Bu 
konular raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını oluşturdu ve şirketimizin ilgili performansını verilerle rapor içinde 
detaylı olarak aktardık.

Böyle bir matris oluşturmak istememizdeki temel amacımız şirketimiz kadar öncelikli paydaşlarımızın da önem verdi-
ği konuları tespit edebilmek, plan ve hedeflerimizi bu konular çerçevesinde belirleyebilmektir. Önümüzdeki dönem-
lerde daha fazla paydaşımızla fikir alışverişinde bulunmayı ve odaklanacağımız konuları ve ilgili mevcut hedefleri-
mizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI MATRİSİ YÜKSEK

DÜŞÜK İÇDAŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖNEMİ
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(İTİBARİ, YASAL, FİNANSAL, OPERASYONEL)

YEREL TOPLUMLA İLİŞKİLER

EğİTİM VE ÖğRETİM SU YÖNETİMİ

ENERjİ YÖNETİMİ

BİYOÇEŞİTLİLİğİN KORUNMASI

İSTİHDAM

EMİSYONLAR

EKONOMİK PERFORMANS

ATIK YÖNETİMİ

İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİ



İ ÇDA Ş SÜRDÜRÜL EBİL İR L İK R A P ORU 2015   23  

YÖNETİM SİSTEMLERİ STANDARTLARI BELGELERİ

AT UYGUNLUK BELGELERİMİZ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Çelik Tesisleri (Üretim Dışı Birimler)

Tersane

Çevre Kontrol Laboratuvarı, Yorulma Test Laboratuvarı

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

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

Çelik Tesisleri

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

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

Çelik Tesisleri

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

Çelik Cürufu (Yapay Agrega) Tesisleri

Çelik Cürufu (Yapay Agrega) Tesisleri

İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.

Havdan Kalker Agrega Tesisleri

Çelik Cürufu (Yapay Agrega) Tesisleri

Bekirli Hazır Beton Tesisi

Bekirli Hazır Beton Tesisi

2014

2014

2012

2012

2011

2011

2005

2005

1998

1994

2015

2015

2012

2012

2012

2013

2013

Tersane Tesis Güvenlik Belgesi

ISO 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14064-1:2006 Sera Gazı Emisyon Doğrulama Standartı

ISO 50001 2011 Enerji Yönetim Sistemi

CARES BS 8902:2009 Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

CARES BS EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi

Çelik Cürufu Agregası Üretimi - EN 13043:2004

Çelik Cürufu Agregası Üretimi - EN 12620:2003

Uçucu Kül Üretimi - TS EN 450-1:2006

Agrega Üretimi - EN 12620:2003 ve EN 13242:2002

Çelik Cürufu Agregası Üretimi - EN 13242:2004

G Uygunluk Belgesi Hazır Beton Üretimi - TS EN 206-1:2002/A2:2006

KGS Uygunluk Belgesi Hazır Beton Üretimi - TS EN 206-1:2002/A2:2006

GEÇERLİ OLAN TESİSLERİMİZ

GEÇERLİ OLAN TESİSLERİMİZ

TARİH

TARİH

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

• SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİMİZ •
•	 Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve iyileştirilmesi için ülke şartlarına uygun olan teknoloji belirlemek ve kullanmak, 

projeler geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, 

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

•	 Ürün ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonları azaltmak, 

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

•	 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 an-
laşmaların gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmek,

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

•	 Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde üretimlerimizde ihtiyaç duyulan doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi-
ni gözeterek kullanımını sağlamak,

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

•	 Çevresel kazaların ve iş kazalarının önüne geçmek,

•	 Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla çalışanlarımız için sürekli bir eğitim programı uygulayarak çevre 
bilincini geliştirmektir.
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Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın 
% 82’si diyor ki... ‘İÇDAŞ’ın Türkiye ekonomisi üzerindeki 

olumlu etkileri tüm paydaşlar tarafından bilinmekte 
ve takdir görmektedir.’  Çalışanlarımızın bu konudaki 

memnuniyet durumu geçen yıla göre 
%3 oranında olumlu bir artış göstermiştir.

• PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM •

Paydaşlarımız, bugün ve gelecekte faaliyetlerimizden etkilenen aynı zamanda davranış ve kararlarıyla yarat-
tığımız ekonomik, sosyal ve çevresel değerler üzerinde etkileri olan kişi ve kurumlardır. İÇDAŞ olarak tüm kilit 
paydaşlarımızla iletişim kuruyor, faaliyetlerimizle ilgili çeşitli platformlarda onları bilgilendiriyor ya da fikirlerini 
almaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik performansımıza ilişkin olarak özdeğerlendirme oluşturabilmek için tüm tesislerimizden 741 
çalışanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik anketi, önceki yıllarda olduğu gibi bu raporlama döne-
minde de uygulanmıştır.

Üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik tanımlama anketi ve bunu takiben 
gerçekleştirdiğimiz strateji çalıştayı sonucunda, şirketimizle ekonomik, sosyal ve çevresel etkileşimleri en yoğun 
olan kilit paydaşlarımızı ve stratejik önceliklerimizi yeniden gözden geçirdik.

İÇDAŞ

ÇALIŞAN 
AİLELERİ

SİVİL 
TOAPLUM

KURULUŞLARI

MEDYA
MENSUPLARI

ÇALIŞANLAR
VE

SENDİKALAR

KAMU
DÜZENLEYİCİ
KURUMLAR

YEREL 
TOPLUM VE
YÖNETİMLER

ÜNİVERSİTELER 
VE ARAŞTIRMA 

KURUMLARI

ÖĞRENCİLER 
POTANSİYEL 
ÇALIŞANLAR 
STAJYERLER

MESLEK
ODALARI

HİSSEDARLAR

TEDARİKÇİLER

MÜŞTERİLER

Her bir paydaşımızla yılda en az bir kez 
fikir ve bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz 

platformlarımız mevcuttur.

PAYDAŞLARIMIZ

SürekliİÇÖS, İntranet

AylıkİSG Toplantısı

SürekliDuyuru Panoları

HaftalıkYK Toplantısı

SürekliCall Center ve Müşteri Portalı

Yılda Birkaç KezSeminer - Kongre - Fuarlar

SürekliKarşılıklı  Ziyaretler

Yılda Birkaç KezÜrün Bilgilendirme Broşürü

Yılda Bir KezFabrika Gezisi ve Bilgilendirme Toplantısı

SüresizYüz Yüze Toplantı

Haftada Birkaç KezYüz Yüze Toplantı

AylıkÜyelikler

Yılda Birkaç KezÇevre, İSG vb. Konularda Sunumlar

AylıkÜyelikler

Yılda Bir Kez

Yılda Birkaç Kez

Piknik ve Sosyal Organizasyonlar

Kültürel Geziler

Yılda Bir KezEtik Tedarik Politikası Bilgilendirmesi

HaftalıkYüz Yüze Görüşmeler

Haftada Birkaç KezTelefon, E-posta, Sosyal Ağlar

Haftada 1-2 Kez

Sürekli

Haftada 1-2 Kez

Haftada 1-2 Kez

Fabrika Tanıtım Gezileri ve Sunumlar

Mesleki Dersler Verilmesi

Fabrika Tanıtım Gezileri ve Sunumlar

Çevre, İSG vb. Konularda Sunumlar

Çalışan ve Sendikalar

Hissedarlar

Müşteriler

Sivil Toplum Kuruluşları

Çalışan Aileleri

Tedarikçiler

Medya Mensupları

Kamu ve Düzenleyici 
Kurumlar

Yerel Toplum ve 
Yönetimler

Meslek Odaları / 
Sanayi Odaları

Üniversiteler  ve 
Araştırma Kurumları

Öğrenciler / Potansiyel 
Çalışanlar / Stajyerler

İLETİŞİM PLATFORMU İLETİŞİM SIKLIĞI
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• PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ •

KURULUŞ:   ÇANAKKALE VALİLİĞİ
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ:  HAMZA ERKAL, Çanakkale Valisi

“İÇDAŞ’IN İLİMİZDE BULUNAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE SPONSOR 
OLMASI, EĞİTİME DESTEK VERMESİ, ÜNİVERSİTEMİZE BİLİMSEL GELİŞMEYE DESTEK 

VERMESİ ÜLKEMİZ ADINA ÖNEMLİ BİR MEMNUNİYET VE ONUR KAYNAĞIDIR.”

İÇDAŞ ülkemizin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kapasiteleri açısından ülkemizin ilk 10 sanayi kuruluşu arasın-
dadır. Bu ölçekte bir şirketin Biga ilçemizde faaliyet göstermesi ilimiz ve ülkemiz adına onur ve mutluluk duyulacak 
bir husustur. Yine İÇDAŞ’ın ilimizde bulunan meslek okullarında, üniversitemizde, sosyal projelerde, tanıtım faaliyet-
lerinde katkı ve desteğini görmekten ayrı bir memnuniyet duymaktayız.

İÇDAŞ’ın üretim faaliyetleri üç ana başlık altında toplanmaktadır. Demir-çelik üretimi, enerji üretimi ve tersanecilik, 
madencilik ve taşımacılık gibi hizmet üretimi. Burada sıraladığım her üç sektör de ülkemiz açısından stratejik öneme 
sahip sektörlerdir. Yüksek istihdam sağlayan ve katma değer üreten sektörlerdir. İÇDAŞ burada dünya ölçeğinde 
üretim ve kalite standartlarına sahip bir tesisimizdir.

İÇDAŞ’ın ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıları son yıllarda Biga ve çevresinde bulunan yerleşim alanlarında 
yaşayan vatandaşlarımıza ve kamu kurumlarına vermiş olduğu katkı çok net biçimde gözlenmektedir. Biga ilçemiz-
deki eğitim kurumlarının, tedarik ve yan sanayi kollarının gelişmesi, hizmetler sektörünün gelişmesi bunun en önemli 
işaretidir. İÇDAŞ’ın bu katkısı lokomotif etkisi oluşturarak hem Biga Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine hem de 
bölgemizde demir çelik kümelenmesinin gelişimine yol açmıştır.

Bu noktada başka bir hususu daha vurgulamak gerekmektedir. İÇDAŞ’ın ülkemiz açısından en önemli özelliği çok 
büyük bir ihracat rakamına ve çok geniş bir ihracat pazarına ulaşmış olmasıdır. Devletimizin yatırım ve hizmetler 
sektörüne vermiş olduğu teşviklerinde 2023 yılına yönelik 500 Milyar Dolar ihracat ve cari işlemler açığımızın azal-
tılması hedeflerimize İÇDAŞ çok büyük katkı sağlamaktadır.

Yine burada önemle üzerinde durmamız gereken başka bir önemli husus ise: ülkemizin etrafında ateş çemberi olma-

sı ve yaklaşık 4 milyona varan bir mülteci kitlesini barındırmasına rağmen yıllık %4-5 arasında bir kalkınma hızını 
gerçekleştirmesi ve istikrarını korumasında bu tür büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının çok önemli katkısı olmaktadır. 
Bu gelişmeleri Biga’ya yapmış olduğum ziyaretlerde ve Biga Ekonomisi’ne Değer Katanlar Ödül Törenleri’nde verilen 
ödüllerde de çok yakından gözleme imkânını buldum.

İÇDAŞ’ın ilimizde bulunan sosyal sorumluluk projelerine sponsor olması, eğitime destek vermesi, üniversitemize bi-
limsel gelişmeye destek vermesi ülkemiz adına önemli bir memnuniyet ve onur kaynağıdır.

Bu vesile ile ilimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayan bu kuruluşumuzun başta ortakları ve yöneticileri olmak 
üzere, tüm çalışanlarına başarılar diliyor, ülkemiz ekonomisine olan katkılarının artarak devam etmesini temenni 
ediyorum.

• PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ •

KURULUŞ:   BİGA BELEDİYESİ 
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ:  İSMAİL IŞIK, Biga Belediye Başkanı

SORU:  İÇDAŞ’ın bölgesel kalkınmaya desteği ve yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projeleriyle bölgenin kültürel yapısına etkisi hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

“İÇDAŞ BÖLGEMİZE YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA YENİ BİR ÇEVRESEL 
PERSPEKTİF KAZANDIRMIŞTIR.”

Sadece Çanakkale’nin değil Türkiye’nin ve dünyanın önemli kuruluşlarından biri olan İÇDAŞ, bölgemize ekonomik 
faydaların da içinde olduğu bütünsel bir fayda sağlamaktadır. İÇDAŞ’la birlikte sosyal ve kültürel yaşamımıza şu 
an Biga’nın hatta Çanakkale’nin en büyük sivil toplum örgütü olan metal sendikası da katılmıştır. İÇDAŞ’ın yaklaşık 
5000 çalışana istihdam sağlamasıyla Biga’da işsizlik sorunu önemli ölçüde azaltılmıştır. İÇDAŞ, bölgesel kapsamda 
belediyemizin ihtiyaçlarına ilişkin olarak her konuda desteğini sürdürmekte, belediyemizin gerçekleştirdiği kültür-sa-
nat etkinliklerinin çoğuna katkı ve sponsorluk sağlamıştır. İÇDAŞ, gerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’yle birlikte 
gerçekleştirdiği projelerle, gerekse de Biga’nın köyleri için gerçekleştirdiği alt-yapı yardımlarıyla çok önemli bir sos-
yal paydaştır. İÇDAŞ’ın bölgemizdeki faaliyetleriyle birlikte Biga’daki ekonomik dönüşüm ve kalkınma hamlesi diğer 
ilçelerimizi şaşırtıcı boyutta büyümüştür. 

Çevre yönetimi kapsamında İÇDAŞ her yıl birçok ödüle değer görülmektedir. İÇDAŞ’ın kurduğu ve bölgemizdeki 
hava kalitesini 7/24 ölçümleyen ekran sistemini çok önemli buluyorum.  Hava kalitesini izleyen bir istasyonla sürekli 
çevresel kontrol gerçekleştiren İÇDAŞ’ın uluslararası standartlarda üretim yaptığını görmekteyiz. Enerjinin sürdürüle-
bilirliği konusu sanayinin olduğu her bölgede çok önemlidir. İÇDAŞ’ın enerji üretimine başlayan 19 adet RES ünitesi 
bölgemize yenilenebilir enerji konusunda yeni bir çevresel perspektif kazandırmıştır. Çevre yönetimi konusundaki 
hassasiyetinden ve belediyemizle gerçekleştirdiği sosyal projelerinden dolayı İÇDAŞ’a teşekkür ederiz.
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• PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ •

KURULUŞ:   ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ:  ÖMER ŞAHİN, Çanakkale İl Meclisi Başkanı

SORU:  İÇDAŞ’ın Biga ve Çanakkale’nin kalkınmasına yönelik olarak 
gerçekleştirdiği etkiler ile çevresel ve sosyal etkilerinden bahsedebilir mis-
iniz? İÇDAŞ’ın bölgesel açıdan önemi üzerine düşünceleriniz nelerdir?

“İÇDAŞ’IN EKOLOJİK KONULARA HASSASİYET GÖSTEREN VE BÖLGENİN 
KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI SUNAN VİZYONER BİR YAPISI BULUNMAKTADIR.”

İÇDAŞ, özelde Biga’nın, genelde de tüm Çanakkale bölgesinin kalkınmasındaki lokomotif kuruluşlardan birisidir. 
Biga’nın geçmişten gelen birikimine İÇDAŞ önemli katkılarda bulunarak gelişime hız kazandırmış ve bölgeye canlılık 
getirmiştir. Bugün 46000 olan bölge nüfusunun gittikçe artacağını düşünüyorum ve Biga yarımadasındaki gelişim 
diğer yatırımcıları da bölgemize çekmiştir. 25-30 yıllık bir vizyondan baktığımızda Çanakkale’nin kıyı şeridinde 
sanayi ve ticaret açısından bölgesel bir genişlemenin gerçekleşeceği kanaatindeyim. Bu projeksiyonu oluşturacak 
en büyük etkenlerden birisi de köprünün yapılması olacaktır. Diğeri de 14 yıl önce İÇDAŞ’ın bölgeye gelmesidir. 
Bununla birlikte, İÇDAŞ sadece “üretim” kaygısı güden bir kuruluş değildir. 

İÇDAŞ’ın her türlü ekolojik konuya hassasiyet gösteren ve bölgenin kültürel gelişimine de katkı sunan vizyoner bir 
yapısı bulunmaktadır. İÇDAŞ’ın Çanakkale’de desteklediği İÇDAŞ Kongre Merkezi, yürüttüğü doğa ve biyoçeşitlilik 
çalışmaları, arıcılık, meyve bahçeleri ve besi çiftliği faaliyetleri bu önemli katkılardan bazılarıdır. Bölgemizdeki jeo-
termal kaynakların hem sanayi hem de turizm açısından sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesinde gelecekte 
İÇDAŞ’ın öncü olacağına inanıyorum ve jeotermal konusundaki yatırım beklentilerinin de İÇDAŞ’ın öncülüğünde 
gerçekleşebileceğini düşünmekteyim.

• PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ •

KURULUŞ:   BİGA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ:  ERDAL ASLAN, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü

SORU:  Ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan İÇDAŞ’ın bölgeye 
sağladığı katkılar ile İÇDAŞ’ın özellikle eğitim alanında icra ettiği 
sosyal-kültürel faaliyetler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

“İÇDAŞ’IN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ SONUCUNDA BİGA, MESLEKİ EĞİTİMDE 
ÖNE ÇIKMIŞTIR.”

Sosyal paydaşlarımız içerisinde birlikte en fazla kurs açtığımız ve birlikte en fazla çalıştığımız kurum İÇDAŞ’tır. 
Biga’nın son on yıldaki nüfus artışına baktığımızda bu artışın İÇDAŞ çalışanlarının Biga’ya gelmesiyle oluştuğunu 
görüyoruz. İÇDAŞ’ın fabrika çalışanları sayesinde çarpan etkisiyle bölgede yeni ihtiyaçlar oluşuyor, toplumun tüm 
katmanlarına tesir eden bir ekonomik gelişim söz konusudur. Nüfusumuzun yaşlılık oranı artarken,  Biga dışından ge-
len genç nüfus bize yeni öğrenciler sağlamaktadır. Şu an lise düzeyinde tercihe bağlı olarak öğrencilerimizin %15’i 
ilçe dışından Biga’ya gelmektedir. İÇDAŞ Endüstri Meslek Lisesi’ne talep diğer ilçelerden çok fazladır. Biga, mesleki 
eğitim alanında İÇDAŞ’ın desteğiyle birlikte son 2-3 yılın bölgesel cazibe merkezi olmuştur. İÇDAŞ’ın bölgedeki fa-
aliyetleri sonucunda Biga, mesleki eğitim kapsamında Çanakkale’de öne çıkmıştır. Elimizdeki verilere göre Biga’nın 
eğitimi ve öğrencilerinin başarısı Çanakkale-Merkez’in arkasından ikinci sıradadır. Öğrenci başarısında son iki-üç 
yıla baktığımızda trend hep yukarı gitmektedir. 

Ayrıca, İÇDAŞ’ın desteğiyle öğrencilerimiz spor kültürünün ışığında Karabiga’da yetişmektedir. Karabiga’daki okul-
larımızdan biri basketbol alanında Türkiye Şampiyonu olduktan sonra İÇDAŞ bölgeye spor salonu inşa edilmesine 
sponsor olmuştur. İÇDAŞ’ın bu desteğiyle birlikte öğrencilerimiz ilkokul 2. sınıftan itibaren basketbol sporu yapa-
bilmektedir. Bununla birlikte, İÇDAŞ çalışanlarının sosyal ve kültürel donanımı kuvvetlidir. İÇDAŞ’ın sosyal-kültürel 
alanda bölgemizdeki öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimizle birlikte gerçekleştirilecek projeleri koordine etmesi, öğ-
renci velisi olan İÇDAŞ çalışanlarının bu alanda diğer firmalara öncülük etmesi, alttan gelen neslin eğitimsel alanda  
İÇDAŞ’ın değerleriyle birlikte büyümesi toplumsal açıdan çok değerlidir.
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• PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ •

KURULUŞ:   BİGA SANAYİ VE TİCARET ODASI
GÖRÜŞÜLEN KİŞİ:  ŞADAN DOĞAN, Biga Sanayi ve Ticaret 
   Odası Başkanı

SORU:  İÇDAŞ’ın Biga’ya çevresel, ekonomik ve sosyal katkıları konusun-
da düşünceleriniz nelerdir? İÇDAŞ’ın sanayi faaliyetlerinin yarattığı 
ekonomik değerin boyutları nelerdir?

“İÇDAŞ EĞİTİMDEN İSTİHDAMA UZANAN KAPSAMLI İNSAN KAYNAKLARI STRATE-
JİSİYLE BÖLGEDEKİ İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZMÜŞTÜR.”

İÇDAŞ’ın Çanakkale ve Biga’daki varlığı bölgemizdeki sanayi kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için büyük bir 
kazançtır. İstihdam imkânları boyutuyla değerlendirdiğimizde, İÇDAŞ, Biga başta olmak üzere Çanakkale’nin diğer 
ilçelerinden personel istihdam ederek Biga’nın bölgesel ekonomisine olumlu katkı sağlamaktadır. İÇDAŞ’ın Biga’da-
ki endüstri meslek liselerinde gerçekleştirdiği eğitim projeleri, bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu ara-işgücünün geliş-
tirilmesi kapsamında önemli bir katma değer yaratmaktadır ve İÇDAŞ eğitimden istihdama uzanan kapsamlı insan 
kaynakları stratejisiyle bölgedeki işsizlik sorununu çözmüştür. İÇDAŞ, devreye soktuğu 19 adet RES’le yenilenebilir 
enerji alanında da bölgemizde çok başarılıdır.

Enerji, ülkemizin çözülmesi gereken sorunlarından biridir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının İÇDAŞ tarafından 
bölgemizde kuruluyor olması Biga sanayisinin sürdürülebilirlik vizyonu açısından bizi sevindirmektedir. Biga Sanayi 
ve Ticaret Odası olarak “çevre duyarlılığı” konusunda çeşitli değerlendirmeler gerçekleştiriyor ve tüm üyelerimize 
çevre yönetiminin öneminden bahsediyoruz. Bu kapsamda, Biga Sanayi ve Ticaret Odası’na İÇDAŞ’la ilgili hiçbir 
olumsuz konu yansımamıştır. Uyguladığı ve öncü olduğu çevre duyarlığı için İÇDAŞ’ın başta yönetim kurulunu ve 
tüm çalışanlarını tebrik ediyoruz.
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KONULAR ÇALIŞANLAR VE 
SENDİKALAR

HİSSEDARLAR MÜŞTERİLER TEDARİKÇİLER MEDYA YEREL HALK VE 
YÖNETİMLER

KAMU

Ekonomik 
performans

İstihdam

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Eğitim ve 
Öğretim 
Yerel 
Toplumlar

Emisyonlar

Biyoçeşitlilik

Enerji

Su 
Atıksu ve 
Diğer Atıklar

Paydaşlarımız Gözünde Stratejik Konularımız:

Paydaşlarımızla İşbirliklerimiz ve 
Kamu Politikası Geliştirme Faaliyetlerimiz:
Üyesi olduğumuz Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından organize edilen çevre toplantılarında; sektöre 
ilişkin çevresel konularda bilgi ve tecrübe alışverişi yaparak, ortak sorunlar hakkında birlikte hareket etme olanağı 
yaratıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımızın, yine Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı TÇÜD kanalıyla, mevzuatların 
hazırlanmasında kamu kurumları ile iş birliği yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucu birçok mevzuatın hazırlanmasına 
katkı sağladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen ve ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Mevzuatına uyum çalışma-
ları konusunda yürütülen çalışmalar içerisinde şirketimiz de yer alıyor. Şirketimiz sekiz yıldır Tübitak MAM Endüstriyel 
Hizmetler İşbirliği Programı (EHİP) üyesidir. Bilişim, sanayi, çevre gibi birçok alandaki gelişmeleri EHİP aracılığı ile 
takip ediyoruz.

Şirketimiz, Marmara Bölgesinde faaliyette bulunan sektör üyesi şirketlerle birlikte, çinko içeriği yüksek olan baca 
tozlarının işlenebileceği geri kazanım tesisi olan Marzinc Marmara Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.’nin eşit hisseli 
beş ortağından biridir.

Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz:

STRATEjİK
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KONULARIMIZ

HEDEFLER TAMAMLAMA HEDEFİ 
TAMAMLANMA 

DURUMU
TAMAMLANAN HEDEFLER

EKONOMİK PERFORMANS

Ulusal ve Yerel Ekonomik Katkılar

Çelik üretiminde yerli cevherleri 
analiz etmek ve kullanmak

2019 Devam ediyor
Yerli cevherlerin kullanılması ile ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Türk Yıldızı Projesi dahilinde 
koster üretimine devam etmek

Sürekli Sürekli

Türk Yıldızı-3 kargo gemisini Eylül 
2015’te suya indirdik. Türk Yıldızı-4 
kargo gemisinin inşasına Haziran 
2015’te başladık. 

Yerli yatırımlarımızda istihdam 
rakamlarımızı artırmak

Sürekli Sürekli
2015 yılında gemi imalatları nedeni 
ile tersane personel sayısında artış 
gerçekleştirdik.

Demiryolu taşımacılığı - Vagon 
yatırımlarına devam etmek

2020 Devam ediyor
2015 yılında mevcut 176 vagona ek 
yeni vagon alımı olmadı.

Denizyolu taşımacılığı - Vagon 
taşıyan gemi üretimi yatırımı

2020

Küresel ekonomik 
daralma nedeniyle 
mevcut hedef 2020 

yılı olarak revize 
edilmiştir.

Türk Yıldızı-3 kargo gemisini Eylül 
2015’te suya indirdik. Türk Yıldızı-4 
kargo gemisinin inşasına Haziran 
2015’te başladık.

Çimento ve klinker tesisleri 2016 Devam ediyor
2015 yılında tesis çalışmaları devam 
etmiştir.

SOSYAL PERFORMANS HEDEFLER TAMAMLAMA HEDEFİ 
TAMAMLANMA 

DURUMU
TAMAMLANAN HEDEFLER

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sıfır kaza oranına ulaşmak Sürekli Sürekli
Sürekli hedeftir. Eğitim çalışmaları 
sürekli olarak devam ediyor.

Çalışanlarımızın %100’üne İSG 
eğitimi sağlamak

Sürekli Sürekli
2015 yılında işe başlayan tüm 
personele İSG eğitimi verdik.

Taşeronlarımızın %100’üne İSG 
eğitimi sağlamak

Sürekli Sürekli
2015 yılında işe başlayan tüm 
taşeronlara İSG eğitimi verdik.

İstihdam

Çalışanlarımızın memnuniyetini 
artırmak

Sürekli Sürekli

Memnuniyet anketi yaparak izli-
yoruz. Fiziki koşulların iyileştirilmesi 
için yatırımlarımız sürekli devam 
ediyor. 

İÇÖS Öneri Sistemini daha etkin 
hale getirmek

Sürekli Sürekli
2015 yılı sonuna kadar toplam öneri 
sayısı 823 öneri topladık. Bu öneril-
erden 292’sini hayata geçirdik.

 Eğitim Öğretim
Çalışanlarımıza 70500 ad-
am*saatlik eğitim sağlamak

2015 Tamamlandı 84875 adam*saat eğitim sağladık.
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Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz:Stratejik Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz:

SOSYAL PERFORMANS HEDEFLER TAMAMLAMA HEDEFİ
TAMAMLANMA 

DURUMU
TAMAMLANAN HEDEFLER

Yerel Toplumla İlişkiler

Toplumsal yatırımlarımızı eğitim, 
spor ve kültürel ağırlıklı olarak 
devam etmek

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

2011’den itibaren tesislerim-
izi ziyaret eden kişi sayısını 
15.000’e çıkartmak

2020 Devam ediyor

2015 yılında tesislerimizi 993 kişi 
ziyaret etti. Ziyaretçilerin yaklaşık 
%97’sini öğreciler, kalan %3’ünü ise 
STK temsilcileri oluşturdu. 

Biga Meslek Yüksek Okulu’nda 
eğitimler vermeye devam etmek Sürekli Sürekli

2015 yılında İÇDAŞ personeli olan 
12 mühendis arkadaşımız haftada 
toplam 29 saat ders verdi. Bu 
dersler çelik ve enerjiye ilişkin temel 
derslerin yanı sıra Çevre, İş Güven-
liği ve Kalite’ye yönelik derslerdi

Her yıl 200 gencimizi yüzme, 
300 gencimizi yelken, 300 
gencimizi sörf sporuyla tanıştır-
mak

Sürekli Sürekli Hedeflenen sayıların üzerinde 
katılım sağladık.

Spor Kulübü bünyesinde öğrenci 
sayısını arttırarak daha çok 
gencimize temas etmek

2015 Tamamlandı 215’i lisanslı olmak üzere toplam 
öğrenci sayısı 423 olmuştur.

Parion kazıları ana sponsorluğu-
na devam etmek 2018 Devam ediyor Kazılar devam ediyor.

Apollon Smintheion kazıları 
sponsorluğuna devam etmek 2021 Devam ediyor Kazılar devam ediyor.

Troya (Truva) kazıları sponsor-
luğuna başlamak 2020 Devam ediyor 5 yıl süreli sponsorluk anlaşması 

bulunan kazılarımız devam ediyor. 

ÇEVRESEL PERFORMANS HEDEFLER TAMAMLAMA HEDEFİ
TAMAMLANMA 

DURUMU
TAMAMLANAN HEDEFLER

Emisyonların Azaltılması

Karayolu taşımacılığını azaltmak, 
demiryolu ve denizyoluna ağırlık 
vermek

Sürekli Sürekli
2015 yılında da lojistik faaliyetler-
imizi ağırlıklı olarak deniz ve demir 
yoluyla yaptık.

Toplam dikili ağaç fidanı sayısını 
1 milyona ulaştırmak 2023 Devam ediyor

2015 yılında 1.673 adet fidan 
dikimi yaptık. Fidanların 1300 adedi 
Akasya Ağacı’dır.

Toplam enerji üretimimizde 
yenilenebilir enerji oranımızı 
%3,6’ya çıkarmak

2016 Devam ediyor

2015 yılında 60 MW’lık RES Projesi 
inşa sürecinde 12 türbin faaliyete 
geçmiştir. 2016’da hedefe ulaşmak 
planlanmaktadır.

Tesis etki alanımızdaki hava 
kalitesini online olarak izlemek 
ve yayınlamak

Sürekli Sürekli Veriler Bakanlık tarafından online 
olarak izlenmektedir.

Biga Rüzgar Enerji Santrali 
yatırımının tamamlanması 2016 Devam ediyor

2015’te 12 türbin faaliyete 
geçmiştir. ve 2016 yılı ilk yarısında 
tamamlanmasını hedefliyoruz.

ÇEVRESEL PERFORMANS HEDEFLER TAMAMLAMA HEDEFİ
TAMAMLANMA 

DURUMU
TAMAMLANAN HEDEFLER

Atık Yönetimi Düzenli depolamaya giden atık 
miktarını sıfıra indirmek 2020 Devam ediyor

Termik Santral küllerinin gaz 
beton üretiminde kullanılması için 
Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. 
18 Mart Üniversitesi ile yürütülen 
çalışmalarla kömür küllerinin gaz 
beton üretiminde kullanılmasını 
hedefliyoruz. 

Su Yönetimi
Denizden tatlı su elde etmeye 
devam ederek kısıtlı su kaynak-
larını korumak

Sürekli Sürekli
2015 yılında Değirmencik ve Bekirli 
tesislerimizin tüm su ihtiyacını 
denizden karşılamaya devam ettik. 

Enerji Yönetimi

Saha Aydınlatmasının Tasarruflu 
LED aydınlatmaları dönüşümü ile 
aydınlatmada harcanan enerjid-
en % 30 tasarruf sağlamak.

2016 Devam ediyor Çalışmalar devam ediyor

Çelikhane 1 Ark Ocağı 
Eski Regülasyon sisteminin 
yenilenmesiyle ortalama % 2,5 
Ark Ocağı elektrik sarfiyatını 
azaltmak

2016 Devam ediyor Çalışmalar devam ediyor

Bekirli Santralde her değirmen 
için 2 yılda bir yapılan ve  
minimum 9 gün sürecek bakım 
çalışmasının 4 güne düşürülerek 
5 gün erken devreye alınması 
sayesinde 36.000.000 kWh 
kazanç elde edilmesi

2016 Devam ediyor Çalışmalar devam ediyor

Bekirli Santralde ayda yaklaşık 
2500 m3 servis suyu tüketimi 
azaltılarak 8000 - 9500 kwh/ay 
tasarruf edilmesi

2016-2017 Devam Ediyor

Servis suyunun Hidrojen üretim tesisi 
ve FGD booster fan soğutma amaçlı 
giden kısmı kapalı çevrim haline 
getirilerek tararruf sağlanması 
planlanmaktadır.

Biyoçeşitliliğin Korunması

TÜBİTAK MAM Çevre İzleme 
Projesi’ne devam etmek 2016 Devam ediyor

2015 yılına ait raporlar hazır-
lanmıştır ve çalışmalar devam 
etmektedir. 

Biga tesislerimizin bulunduğu 
bölgede biyoçeşitliliğin yıllık 
olarak raporlanmasını sağlamak

Sürekli Sürekli 2015 yılı raporunun hazırlanması 
için çalışmalar devam etmektedir..
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EKONOMİK 
PERFORMANSIMIZ

İÇDAŞ’ta kurumsal kültürümüzün temelini ekonomik anlamda 
büyürken sosyal ve çevresel taahhütlerimizi yerine getirmek 

oluşturuyor. Bu üçlü sac ayağının (çevre yönetimi, sosyal 
sorumluluk ve mali performans) sürdürülebilir büyümeyi 

sağlayan en önemli unsurlar olduğuna inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın 82’si diyor ki... 

‘İçdaş, paydaşları (çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler, yerel 

toplum, kamu kurumları) için önemli oranda 
ekonomik değer yaratmaktadır.’ 

Çalışanlarımızın bu konudaki beklentileri geçen yıla 

göre %3 oranında artış göstermiştir.

BİGA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ
2015 yılında yılında 12 RES türbini devreye aldık; 
Elektrik üretimimizin %0.15’ini RES türbinlerinden elde ettik.

60 MW

TRABZON, ANKARA, KONYA, GÖLCÜK, SAKARYA, BURSA 
TÜRKİYE DEMİRYOLU HATTI VE ÜZERİNDEKİ ÇELİK MERKEZLERİMİZ
Türkiye’nin 2. en büyük filoya sahip özel sektör kuruluşuyuz.

176 Vagon

Günümüzde ekonomik rekabet; üretimin sürekliliği, çevreyle dost, temiz teknolojilerin kullanımı ve 
düşük ürün maliyetleri esasları üzerine şekilleniyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak İÇDAŞ’ta 
kaliteli ürünlerle pazardaki konumumuzu sürdürmek, rekabet edebilmek ve ekolojik dengeyi koruyarak 
çağdaş dünya ile entegre olabilecek yatırım çalışmaları ile büyümeyi ve sanayileşmeyi hedefliyoruz. 
Bununla birlikte bölgemizin, sanayimizin ve ülkemizin enerji üretimi bağlamındaki dışa bağımlılığının 
ekonomik yükünü azaltmayı ilke olarak benimsemekteyiz.
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• SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE EKONOMİYE KATKILARIMIZ •

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

Bugün İÇDAŞ olarak 8 milyar TL üzerinde ciroya sahip, geniş bir yelpazeye yayılan çevre dostu teknoloji-
lerle, işveren, yüklenici, yatırımcı ve inovatif 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 yarattığı dolaylı istihdamla yaklaşık 10 bin kişilik bir ekonomi ailesi yaratıyoruz.

Enerji Üretimi
2015’de Türkiye’de üretilen enerjinin %3,98’ini, 5,5 milyar kilovatsaati 
Bekirli’de, 2,63 milyar kilovatsaati Değirmencik’te olmak üzere, İÇDAŞ üretti.

Tersane Faaliyetleri ve Denizyolu Taşımacılığı
Gemi yanaşma ve yükleme/boşaltma kapasitesi açılarından yüksek kapasiteye 
sahip limanımızdaki faaliyetlerle de önemli bir ekonomik katkı oluşturuyoruz. Ya-
tırım planlarımız arasında vagon taşıyan gemi üretimi de yer alıyor. Bu yatırımla 
hedefimiz, fabrikadan doğrudan vagonlara yükleme yaparak, gemiyle Bandır-
ma Limanı’ndaki demiryolu bağlantısına doğrudan gitmek ve indirme bindirme 
manipülasyonunu önlemektir. Ayrıca bu yöntemle, Tekirdağ’dan doğrudan Avru-
pa’ya ihracat mümkün olabilecektir.

Çelik Üretimi
Kapasite olarak çelikte en büyük özel sektör yatırımcısıyız. Çelikte dünyanın do-
kuzuncu çelik üreticisi olan Türkiye’nin toplam üretiminin %9,3’ü İÇDAŞ tesislerin-
de gerçekleşiyor. 2015 yılında 650 milyon dolar ihracat rakamı ile Türkiye’de en 
çok ihracat yapan 17. kuruluş olurken TİM verilerine göre çelik sektöründe %6,3 
lük pay ile ikinci sırada yer aldık.

Demiryolu Taşımacılığı
176 vagon ile Türkiye’nin ikinci büyük demiryolu filosuna sahip özel sektör ku-
ruluşuyuz. Mevcut demiryolu altyapısı ile yıllık taşıma kapasitemiz yılda 350 bin 
tondur. İÇDAŞ olarak ürün ve hammadde nakliyesini demiryoluna kaydırarak 
hem maliyetlerimizi düşürmeyi hem de karayoluna göre daha az emisyonla çev-
reyi korumayı hedefliyoruz. Demiryolu ağını etkin kullanabilmek adına, Türki-
ye’nin beş noktasında çelik merkezleri kurduk.

• TÜRK YILDIZI PROJESİ •

Akdeniz çanağında ve Karadeniz’de yakın sahil yük taşımacılığında kullanılan Türk Deniz Ticaret Koster 
Filosu’nun 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 dört kosterini 2015 yılında 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 kosterle-
ri, kuru yük, özel yük ve konteynır taşımacılığında hizmet verecek.

Türk Yıldızı Projesi’nde2015 itibariyle dört koster gemisinin 
inşası tamamlandı.
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PROJE LOKASYON BÜTÇE TAMAMLAMA DURUMU/HEDEFİ

Rüzgar Enerji Santrali Biga - Çanakkale 100 milyon USD
İnşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. 
2015 yılında 12 adet RES faaliyete alındı. 
7 adet RES 2016 yılında devreye alınacak.

Çimento ve Klinker Tesisleri
Biga-Bekirli 

ve Biga-
Karahamzalar

250 milyon USD 2014’ün Kasım ayında inşaat çalışmalarına 
başladık. 2015 yılında inşaat devam etti.

Demiryolu Taşımacılığı – 
Vagon Yatırımı Yurt içi 11 milyon Euro Devam Ediyor

Entegre Çelik Üretim Tesisi Değirmencik - Biga 1 milyar USD İzin Süreçleri devam ediyor. 2020 
Türk Yıldızı-3, 5000 DWT 

Genel Kargo Gemisi Değirmencik - Biga 7,5 Milyon USD 2015’in Eylül ayında tamamlandı.

Türk Yıldızı-4, 5000 DWT 
Genel Kargo Gemisi üretimi 

inşası başladı
Değirmencik - Biga 7,5 Milyon USD 2015’in Haziran ayında inşasına başladık. 

Üretim devam ediyor.

Değirmencik-2 Düzenli Kül 
Depolama Sahası 

Değirmencik - Biga 6,5 Milyon USD 2016 – İnşaatı devam ediyor

Bekirli-2 Düzenli Kül 
Depolama Sahası Bekirli - Biga 6,5 Milyon USD 2016 – İnşaatı devam ediyor

2015’de Tamamlanan ve Yeni Başlayan Yatırımlarımız:

Çelik’te Yerli Kaynaklarla Üretim Hedefi:

Yerel Ekonomik Katkılarımız:

Dünya ve Türkiye çelik sektöründeki daralma ve kirlenme sebebiyle, hurdaya alternatif olabilecek ve 
daha verimli üretim prosesleri üzerinde çalışıyoruz. Yerli cevherlerin ekonomik olarak uygunluğunu analiz 
ederek 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 çalışmala-
rımız devam ediyor.

Çanakkale topraklarına bugüne dek yaptığımız doğrudan yatırım 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 yarat-
tığımız dolaylı ekonomik etkiler raporumuzun ‘Sosyal Performansımız’ bölümünde yer alıyor.
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Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın 
94’ü diyor ki... 

‘İÇDAŞ elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırım yapmalıdır.’ Çalışanlarımızın bu 

konudaki beklentileri geçen yıla göre %7 oranında 
artış göstermiştir.

• ENERJİ YATIRIMLARIMIZ •

Enerjide dışa bağımlılık oranı bugün  %70 seviyesinde olan Türkiye’de enerji sektörü dikkat çekici bir 
potansiyel vaat ediyor. Türkiye’nin dış ticaret açığında en büyük kalem olan enerji ithalatının 2014 yılın-
da ülkemize faturası 84,5 milyar dolar oldu. Enerjide arz güvenliğini sağlamak tüm dünya için olduğu 
kadar Türkiye’nin sürdürülebilirliği için de kritik öneme sahip. Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme 
enerjiye olan talebi her gün biraz daha artırıyor. Ülkemizde, sanayinin temel girdisi olan kesintisiz 
enerjinin temini için diğer santrallere göre güvenilir elektrik üretimleri çok daha yüksek olan baz yük 
santrallerine ihtiyaç duyuluyor.

Tüm bu gelişmeler ve İÇDAŞ’ın faaliyetlerini yürütmesi için de kaliteli ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duy-
ması, enerji arzında dışa bağımlılığın azaltma ve enerjide arz güvenliğini sağlama konusunda duyarlılı-
ğımızı artırıyor. Doğal gazda çok yüksek olan dışa bağımlılık sebebiyle, kömür kaynaklı ve çevre dostu 
termik santrallere de yatırım yapmaya devam ediyoruz.

İÇDAŞ Biga RES Projesi
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) 12 Mayıs 
2011 tarihinde rüzgâr santralleri için düzenlemiş 
olduğu ihale sonucunda Çanakkale ili, Biga ilçe-
sinde 60 megavatlık İÇDAŞ Biga RES projesini 
hayata geçirdik. Projeyi tüm ulusal çevre ve diğer 
mevzuatlara uyumlu olarak sürdürüyoruz. 

2015 yılı içerisinde 12 adet rüzgâr türbini fa-
aliyete geçirdik. RES projesi toplam bütçemiz 
52 milyon avro’dur. Projenin inşaatı ve tesisin 
işletimi sırasında yeni iş fırsatları yaratarak ye-
rel ekonomiye katkı sağladık. İÇDAŞ Biga RES 
projesinin lisansta öngörülen üretim miktarı yıllık 
192.895.200 kilovatsaattir. Bu üretim miktarı ile 
120 bin ton karbon salım azaltımı sağlanabile-
cektir. İÇDAŞ Biga RES projesi ile ekolojik den-
genin korunmasının yanı sıra, enerji üretiminde 
portföy çeşitliliği yaratmayı ve karbon ticareti ger-
çekleştirmeyi amaçlamaktayız.

İÇDAŞ Biga RES projesini gönüllü emisyon azaltım 
projesi olarak Gold Standard VER (GS VER) kural 
ve standartlarına uygun bir şekilde geliştirerek 
kayıt altına almayı planlıyoruz. Gold Standard’ı 
diğer VER standartlarından ayıran en büyük özel-
lik, projenin sürdürülebilir kalkınma ve çevresel il-
keleri ile uyumlu olarak geliştirilmesidir. Bu uyum, 
süreç içerisinde, projenin sürdürülebilir kalkınma 
ve çevre üzerindeki etkilerinin proje paydaşlarına 
danışılması ve paydaşların katılımının sağlanması 
ile temin edilecektir. Biga RES’in Gold Standart 
sertifikası alarak Gönüllü Karbon Piyasası’nda 
yer alması ile ülkemizin düşük karbon ekonomisi-
ne geçişine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
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Rüzgârdan ticari olarak elde edilebilecek enerji insanlığın diğer bütün kaynaklardan şu anda elde ettiğinden 
büyük ölçüde daha fazladır. Güneşten gelen enerjinin dünya tarafından emilen %1 atmosferde kinetik enerjiye 
dönüşür. Eğer bu enerjinin yer yüzüne eşit olarak dağıldığını varsayarsak karalarda rüzgârdan elde edilebile-
cek enerji 3.4x1014 Watt olarak hesaplanır ki bu dünyada şu anda kullanılan ticari enerjinin 22 katına denk 
gelmektedir.

Türkiye’de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7.5 m/s üzeri rüzgâr hızlarına sahip alanlarda kilomet-
rekare başına 5 MW gücünde rüzgar santralı kurulabileceği kabul edilmiştir. Bu kabuller ışığında, orta-ölçekli 
sayısal hava tahmin modeli ve mikro-ölçekli rüzgar akış modeli kullanılarak üretilen rüzgar kaynak bilgilerinin 
verildiği Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) hazırlanmıştır. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW 
olarak belirlenmiştir. 

Bu potansiyele karşılık gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün %1.30’una denk gelmektedir. 2014 yılında 
rüzgar ile elektrik üretimi, Türkiye toplam tüketiminin %3,27 sini karşılamıştır ve 8367 GWh rüzgardan elektrik 
üretmiştir. 2015 yılı ilk 11 ayında tüketim karşılama oranı %4,37 seviyesindedir.

Özellikleri:
Çevrecidir, karbon emisyonu yoktur. Hava kirliliğini azaltır.

Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, yakıt eldesi için masraf harcanmaz.

Enerji üretmek için kullanılan ham maddelerin ithalini önleyerek ekonomide rahatlık yaratır.

Elektriğin ulaştırılamadığı bölgelerde istihdam sağlar ve yaşam standardını arttırır, kalkınmayı hızlandırır.

İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar.

Değişen yakıt ve enerji fiyatlarından etkilenme riski yoktur.

Uygun koşulların sağlandığı her yere kurulabilir.

• RÜZGAR ENERJİSİ •
Hammadde tedariği ağırlıklı olmak üzere şirketimizin ihtiyaçlarını dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
sağlamaktayız. ‘Tedarik’ söz konusu olduğunda İÇDAŞ için ‘yerel’ kelimesi Türkiye sınırlarının içini ifade etmek-
tedir. Yerel tedarik politikamızı ve seçim kriterlerimizi tedarikçi listesi belirleme ve satın alma prosedürlerimizle 
tarif etmekteyiz.

Satın alma uygulamalarımızda kalite/fiyat dengesinin optimum olması halinde yurt içinden temin alternatiflerini 
önceliklendiririz. Yurtdışından en fazla alınan malzemeler hurda ve kömür, yurtiçinden en fazla tedarik edilen 
ürünler akaryakıt, makina ve teçhizattır. Sayı olarak yurt içi tedarikçilerimiz toplam tedarikçilerimizin %93’ünü 
oluşturmakta iken satın alınan ürünlerin maliyeti sebebiyle harcamalarımızın %50’si ithalatla gerçekleşmektedir. 
Bununla birlikte, 2012 yılından bu yana tedarik konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde 2015’te yurt içi 
alım oranımızı %16’dan %50 seviyesine çıkardık.

Yerel Tedarik Uygulamalarımız:

Tedarikçilerimiz Satın Alma Oranı

İÇDAŞ TEDARİK ZİNCİRİ YAPISI YURT İÇİ YURT DIŞI

Tedarikçilerin toplam sayısı 2946 229

Tedarik zincirindeki tedarikçilerin 
tahmini sayısı

12000 800

Tedarikçilerin ülke veya bölgelere 
göre konumları

Marmara: 2.358 adet
Ege: 134 adet
İç Anadolu: 360 adet
Doğu Anadolu: 18 adet
Karadeniz: 32 adet
Güney Doğu Anadolu: 6 adet
Akdeniz: 38 adet

Rusya, Ukrayna, Avrupa Topluluğu, Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği (EFTA),Amerika, Çin, 
Kolombiya, Güney Afrika, Hindistan, Japonya, 
Kanada, Meksika, Avustralya, Brezilya, Çek 
Cumhuriyeti, Finlandiya, Güney Kore, Hong 
Kong, İran, Letonya, Macaristan, Malezya, 
Pakistan,Singapur,Tayvan, Vietnam

Tedarikçi türleri Ana üreticiler, lisans sahipleri,
denetçiler, danışmanlar, aracılar, 
toptancılar, taşeron, yükleniciler, 
nakliyeciler

Hurda, kömür, HBI, pig, kütük demir, yedek parça 
tedarikçileri ve süpervizörlük firmaları

Tedarikçilere yapılan ödemelerin 
yaklaşık değeri

2.875.834.426,00 TL 1.064.631.676,27 USD
(2.878.177.021 TL)

YURT İÇİ SATIN ALMA

İTHALAT

%93

%7
YURT İÇİ SATIN ALMA

İTHALAT
%50%50

baris.bora
Rectangle
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SOSYAL 
PERFORMANSIMIZ

İÇDAŞ’ta faaliyet süreçlerimizdeki en önemli sosyal 
etkilerimizin, çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği, gelişimi 
ve tesislerimizin bulunduğu bölgedeki yerel halka karşı 

sorumluluklarımız çerçevesinde oluştuğunu belirledik. Tüm 
çelik ve enerji üretimi operasyonlarımızı sıfır kaza hedefiyle 

yürütüyoruz.

Sendikalı Çalışanlarımızın sayısı  %2, 69 oranında artış göstermiştir.

%47,10
SENDİKALI 

ÇALIŞANLARIMIZIN 
ORANI

84875 Saat
TOPLAM
EĞİTİM

İÇDAŞ’ın öncelikli sosyal paydaşları, çalışanları ve çalışanların ailelerini de içeren yerel halktır. Çalışanlarımız-
la ilişkilerimizi İnsan Kaynakları Politikamız çerçevesinde yürütürken, sosyal ve çevresel yatırımlarımızı plan-
larken ‘komşularımız’ olarak tanımladığımız tesislerimizin bulunduğu yöre halkının önceliklerini göz önünde 
bulundurarak hareket ediyoruz.

Çelik endüstrisi, ana metal sanayi içindedir ve ‘ağır’ kabul edilen endüstrilerden biridir. Ağır ve kütlesel olarak 
çok büyük malzeme ve makinaların bir yerden diğerine sürekli taşınması, sıcaklığı 1.800 dereceye kadar çı-
kan erimiş metaller, toksik ve aşındırıcı maddeler, koku, duman ve gürültü, iş sağlığı ve güvenliği açısından en 
önemli riskleri oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği stratejik önceliklerimizin başında gelir. İÇDAŞ olarak, İş Sağlığı ve Gü-
venliği (İSG) Politikamız ve İSG Yönetim Sistemi uygulamalarımız çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığına ve iş 
güvenliği konusuna azami özen gösteriyoruz.

İÇDAŞ’ta, özellikle ülkemizin AB müktesebatına entegrasyonu sürecinde değişen iş sağlığı ve güvenliği mevzu-
atına uyum sağlamak amacıyla, risk yönetimi stratejilerimizin bir parçası olarak, OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uyguluyoruz. Bu sistem, şirketimizin tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini 
değerlendirmesine, kaza risklerinin azaltmasına, gerçekleşmesine ramak kalan riskli durumların belirlenmesine 
ve genel performansını artırmasına olanak sağlıyor. 

Çalışanlarımıza 2015 yılında 8.223 adam*saat İSG eğitimi sağladık. 

İSG Politikamızın detayları İÇDAŞ Yönetim Politikaları Kitabı’nda yer alıyor. İSG performansımıza yönelik veri-
ler raporumuzun ‘Sosyal Performans Göstergelerimiz’ bölümünde yer alıyor.

2015’te 6.149’u İSG eğitimi ve 2.084’ü oryantasyon olmak üzere 8.233 kişiye eğitim sağladık.
Rakamın çalışan sayısından yüksek olmasının nedeni aynı kişilerin birden fazla eğitim almasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

2011 2012 2013 2014 2015

İSG Eğitimleri (Adam/Gün) 3.902 5.539 4.104 7.130 8.233

KAZA SIKLIK ORANLARIMIZ 2013 2014 2015

Haddehane 20,08 15,81 22,31

Çelikhane 24,24 15,82 18,61

Yardımcı İşletmeler 16,17 17,38 6,54

Oksijen Tesisi 34,36 15,43 21,20
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İÇDAŞ radyasyon güvenliği konusunda yapmış olduğu yatırımlar ve sahip olduğu ölçüm sistemleri ile sektö-
ründe öncü bir kuruluştur. Tesislerimize düzenli olarak dünyanın birçok noktasından çelik hurdası girişi olur. 
Hurdaların çevre ve iş 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 aşa-
mada 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 rad-
yasyon ve kimyasal madde kontrolü yapılarak gemiye yüklenir.
Liman girişinde 4 adet ve karayolu girişinde 4 adet olmak üzere kapılarımızda 8 adet Sabit Radyasyon Ölçüm 
Cihazı bulunur. Giriş kontrolünden sonra hurdalığa alınan çelik hurdaları, burada tekrar eksperlerin kontrolün-
den geçirilir.

İnsan ya da ekipman hatalarından kaynaklı olası sorunların önüne geçmek amacıyla, çelik hurdaları ergitme 
işleminden hemen sonra da radyasyon kontrolüne tabi tutulmaktadır. Bu aşamada radyasyonu tespit edebilmek 
üzere duman emme ve toz toplama tesisinde radyasyon ölçüm cihazı mevcuttur. 3 adet 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. Tesis dışına çıkan tüm ürünler hassas kapı tipi Sabit 
Radyasyon Ölçüm Cihazlarından geçirilerek tesis dışına çıkarılır.

Radyasyon Güvenliği Yönetimi
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İÇDAŞ Yönetim Kurulu şirketin en değerli varlığı olarak 
çalışanlarımızı tarif eder. Çalışanlarımız her konuda 
olduğu gibi sürdürülebilirlik kapsamında da öncelikli 

paydaşlarımızın başında yer alırlar.

• ÇALIŞANLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ •

Misyonumuzun çalışanlarımızla ilgili bölümünü ‘çalışma ortamımızın güvenli ve verimli olmasını sağla-
yarak, adil tutum, ekip çalışması, açık iletişim, kişisel güvenilirlik ve gelişme olanakları tanımak’ olarak 
tarif ettik ve bu kültürü devam ettireceğiz.

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

Sektörün büyük ölçekli ve emek yoğun olması nedeniyle sendikalı işçi oranı fazladır. Çalışanların karar 
alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla geliştirilen diğer bir yöntem de sendika temsilcilerinin ve 
işçi temsilcilerinin de katıldığı aylık değerlendirme toplantılarıdır.

İÇÖS 2008 yılında, çalışanların fikir ve önerilerinden faydalanmak ve çalışanların yönetimle iletişimini artır-
mak amacıyla İÇDAŞ Yönetim Kurulu’nun insiyatifi 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 başlan-
gıcından 2015 yılı sonuna kadar toplam 823 öneri topladık. Bu önerilerden 292’sini hayata geçirdik. 

Değirmencik Entegre tesisi için işe alım yaparken, şirketimizin tercihi istihdamın yerel insan kaynağından ya-
pılmasıdır. 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.

2015 sonu itibarıyla, yerel halktan istihdam edilen toplam üst düzey yöneticilerin tüm yöneticilere oranı %37’dir. 
Çalışanlarımızın Değirmencik entegre tesisinde %83’ünü, Bekirli enerji santralimizde ise %72’sini yerel halktan 
istihdam ediyoruz.

Raporlama döneminde İÇDAŞ personeline, iş güvenliği ve kişisel gelişim eğitimleri de dahil olmak üzere birçok 
farklı konuda 84 bin 875 saat eğitim imkânı sağladık.

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

İÇDAŞ Öneri Sistemi (İÇÖS)

Yerel İstihdam

Eğitim ve Gelişim

KONU SAYILARINA GÖRE EĞİTİMLERİN DAĞILIMI ADAM*GÜN

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 36.858

ORYANTASYON EĞİTİMLERİ 22.216

MESLEKİ EĞİTİMLER 8.749

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ 8.312

BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 4.272

KALİTE EĞİTİMLERİ 2.152

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ 1.91

ÇEVRE EĞİTİMLERİ 348

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 56

TOPLAM 84875
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Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları

Çalışma Ortamı ve Diğer İmkânlar

Şirketimizde çalışan herkese işe girişten itibaren cinsiye-
tinden bağımsız olarak eşit fırsatlar yaratmaya çalışıyo-
ruz. İÇDAŞ’ta İnsan Kaynakları Politikamızda belirtildiği 
gibi eşit işe eşit ücret ilkesini benimsiyoruz. Çalışanla-
rımızın ücret artışları her yıl performans değerlendirme 
sistemimiz doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Grubumuzdaki kadın istihdamı toplam istihdamın 
%2,64’ünü oluşturur. Kadın çalışan oranımızın düşük ol-
ması şirketimizin özel tercihlerinden değil, tamamen çe-
lik ve enerji sektörlerinin üretimsel doğasından kaynakla-

Tam zamanlı çalışanlara sağlanan maaş dışındaki 
yardımlar; yakacak, evlenme, doğum, ölüm, askerlik, 
çocuk, öğrenim, yemek, vasıta, ayakkabı, doğal afet, 
erzak, temizlik malzemesi yardımları, ikramiye, bay-
ram ve yıllık ücretli izin harçlığıdır.
Çalışanlara sunulan hizmetler ve yan haklar; istirahat-
li çalışana ücret ve özel sağlık kuruluşlarında tedavi 

nır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektörlerin 
genelinde kadın istihdamı düşük orandadır. 

Grubumuzda çocuk ve zorla işçi çalıştırma ile ilgili ola-

rak önemli risk taşıyabilen operasyonlarımız yoktur. İnsan 
hakları ve çalışma koşulları ile ilgili kurallarımız İÇDAŞ 
Yönetim Politikaları Kitabı’nda yer alan insan hakları politi-
kamızda hem şirketimiz hem de tedarikçilerimiz için detay-
larıyla tarif edilmiştir. Toplu iş sözleşmesine bağlı çalışan-
larımızın tüm çalışanlarımıza oranı %47,1’dir. Bu oranda 
son iki yılda %5 seviyesinde artış gerçekleşmiştir.

giderlerinin karşılanması, yılda bir kez faizsiz kredi 
uygulaması, avans çekme hakkı, işçi servisleri, sağlık 
merkezi, lojman ve kaza sigortasıdır. Çocuklar için 
İçdaş Spor Kulübü faaliyetlerine ücretsiz katılma ola-
nağı mevcuttur.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın 
%76’sı diyor ki...‘İÇDAŞ, tesislerinin bulunduğu 

yörelerde yaşayan yerel halkın gözünde kendilerinin 
haklarına saygı gösteren, halk sağlığını ve 

güvenliğini gözeten ve faaliyetleriyle yörede olumlu 
etkiler yaratan bir şirkettir.’

• YEREL TOPLUMLA İLİŞKİLERİMİZ •

İÇDAŞ olarak yatırımlarımıza başladığımız ilk günden itibaren yerel halkın menfaatlerini ve değerlerini ko-
rumayı 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.



54    İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015

Tesis Tanıtım Gezileri
Kamuoyundan şirketimizi ve tesislerimizi yerinde görme ve bilgilenme taleplerinin gelmesi ve kamuoyunun şirketimizin 
üretim ve çevresel uygulamaları hakkında yeterli bilgilerinin olmadığının görmemiz sonucunda, 2010 yılından bu yana 
her yıl Mart-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 tekno-
lojileri gibi konularda yakın çevresinden 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 beş yılda bu amaçla bugüne dek Çanakkale bölgesindeki üniversite, yüksekokul, lise ve ilköğretim öğrencileri, esnaf 
odaları üyeleri, STK ve dernek temsilcileri, yerel ve merkezi yönetim temsilcileri, milletvekilleri ve medya temsilcilerinden 
5.794 kişi tesislerimizde inceleme ziyareti yaptılar. 2015 yılı süresince ağırladığımız 993 misafirimizin %97’sini öğren-
ciler, kalan %3’ünü STK’lar oluşturdu.

Yapılan ziyaretlere yönelik görüş ve düşüncelerin yazılı ve görsel basında yer alması ile uygulamanın toplumun geniş 
kesimlerine aktarılmasını sağlıyoruz.  2020 yılında 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 altı yıl boyunca sürdürmeyi planlıyoruz.

Sonuçlar ve Kazanımlar

EKONOMİK SOSYAL

KURUMSALÇEVRESEL

Uygulama tesislerimizin bölgede eksikliğini en 
çok hissettiği “vasıflı personel ihtiyacı”na bağlı 
olarak, potansiyel çalışanların bu ihtiyaca cevap 
verecek mesleki tercihlere yönelmesinde katkı sağ-
ladı. Ekonomik anlamda uygulama uzun vadede 
tesislerimizin bölgede yeterli sayıda ve vasıfta is-
tihdam sağlamasına yardımcı olacaktır.

Uygulama dış paydaşlar ile tesis yetkilileri arasın-
da daha yakın iletişim kurulmasını ve dış paydaş-
ların gerçekleştirdiği birçok etkinlikte iç paydaş-
larımızın da yer almasını sağladı. Uygulamaya 
katılmak için bölge dışı paydaş talepleri de alma-
ya başladık.

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

Uygulamanın en önemli kazanımı tesislerimizin 
çevresel değerlere olan duyarlılığının kamuoyun-
ca algılanmasına katkısıdır. Bu duyarlılığa tanık 
olan her ziyaretçi şirketimizin elçisi oldu.
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TOPLUMSAL 
YATIRIMLARIMIZ

İÇDAŞ olarak kurulduğumuz günden bu yana, toplumun 
yaşam kalitesinin artırılması, eğitim olanakları ile 

sosyal hayatın iyileştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik birçok çalışma yaptık ve yapmaya 

devam ediyoruz.

Toplumsal yatırımlarımızı da, ‘Sağlıklı-Eğitimli-Sosyal 
Gençlik; Sağlam Toplum’ sloganı ile eğitim, spor, kültür ana 

başlıklarında gerçekleştiriyoruz.

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

2004-2015 yılları arasında ekonomik değeri toplam 60 milyon TL’yi aşan yatırımlar gerçekleştirdik. Yalnız-
ca 2015 yılında 7,8 milyon TL toplumsal yatırım yaptık. Sosyal ve çevresel altyapı destekleri; yol, köprü, 
cami, park, isale hattı vb. yapıların yapılması ve onarılması için yaptığımız maddi ve malzeme yardımla-
rından oluşuyor.

YEREL HALKA VE YEREL EKONOMİYE VERDİĞİMİZ DESTEK 2015

Sosyal ve Çevresel Altyapı 681.314 TL

Spor 693.241 TL

Eğitim 5.697.743 TL

Kültürel 755.936 TL

TOPLAM 7.828.261 TL
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Ülkemizin kalkınmasında mesleki ve teknik okullar ile 
buradan mezun olan öğrencilerin kıymetini biliyoruz ve 
onlara iş imkânları sağlamak için çabalıyoruz.

Yaklaşık bin metrekare arsa üzerine kurulan İÇDAŞ 
Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin resmi açılış 
töreni 22 Ekim 2015 tarihinde Çanakkale Valisi Ham-
za Erkal’ın katılımıyla gerçekleşti.

Okulun açılış törenine İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend 
Engin, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, İl Milli 
Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Biga Belediye Başkanı İs-
mail Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, 
Lapseki Belediye Başkanı  Eyüp Yılmaz, Emniyet Müdü-
rü Yılmaz Özden, AK Parti Milletvekili Bülent Turan, İl 
Özel İdare Genel Sekreteri Can Aksoy katıldı. 

Öğrenciler Vali Hamza Erkal ve İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’e çiçek  vererek karşıladılar. Vali Erkal, 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, İÇDAŞ’a teşekkür ederek “Ben de endüstri meslek lisesi mezunuyum. Biga, 
Çanakkale’nen en gelişmiş ilçeleri arasında yer alıyor. Sanayi üretiminde ara eleman olarak en çok ihtiyaç 
duyulan ilçelerden biridir Biga. Bu ihtiyaca cevap verecek güzel bir meslek lisesine kavuştuk. Buradan mezun 
olacak öğrenciler edindikleri mesleklerle bu güzel kuruluşlarda da istihdam edilecek. Memleketlerinde hem 
ekmek kazanacaklar hem de hizmet edecekler” dedi. 

İÇDAŞ’ın 4,6 milyon TL katkı sunduğu Biga Endüstri Meslek Lisesi, bodrum ve zemin katlarıyla birlikte toplam 
5 kata sahiptir. 14 derslik, 9 atölye ve 4 laboratuvar, idari odalar, kantin ve kütüphanenin bulunuyor. Okulda 
500 öğrenci eğitim öğretim görüyor..

Biga Endüstri Meslek Lisesi

Eğitim yatırımlarımızın arkasında yatan temel sebep bölgedeki kalifiye personel eksikliğidir. 72’si eğitim 
başlığı altında yer alan yatırımlarımız, okul ve yurt inşaat ve altyapı destekleri, öğrenci bursları, meslek 
edindirme ve benzeri projeleri içeriyor. 2015 yılında 439 öğrenciye 888 bin TL burs sağladık. Böylece 
son 5 yılda 1.858 öğrenciye toplam 3,2 milyon TL burs sağlamış olduk.

Çalışanlarımızın ve onların çocuklarının da dahil olduğu bölgemiz  gençlerinin  sağlıklı, özgüveni yük-
sek, 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.

Ülkemizin evrensel değerlerini gün ışığına çıkarmak ve bölgemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini dün-
yaya tanıtabilmek amacıyla Troia, Parion ve Smintheion Kazılarına destek vererek, Anadolu Kültür Tari-
hinin gelişmesine katkıda bulunma görevini üstleniyoruz.

ÖĞRENCİ SAYISI VE BURS MİKTARLARI
Yıl 2011 2012 2013 2014 2015

Meslek Liseleri 25 20 23 26 22

Üniversite 238 258 281 344 331

Diğer 14 48 75 68 86

Toplam Öğrenci 277 326 379 438 439

TOPLAM 426.895 TL 464.775 TL 655.570 TL 865.980 TL 888.120 TL

Eğitime Destek

Spora Destek

Kültürel Gelişime Destek
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB’un ülkemiz genelinde, özel sektörün sorunları hakkında yapmış 
olduğu bir çalışmada, vasıflı eleman tedariğinin en önemli sorun olarak tespit edilmesi ile 2010 yılında 
başlayan UMEM projesi, TOBB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen bir 
kamu projesidir.

Programın temel amacı vasfı olmayan iş gücünü iş hayatına kazandırmak ve aynı zamanda bölgede 
özel sektör tarafından ihtiyacı duyulan vasıflı eleman ihtiyacına çözüm sunmaktır. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ve İşkur tarafından belirlenen hedef ülke genelinde beş yılda bir milyon işsizin eğitimden 
geçirilmesi ve %90’nın iş hayatına kazandırılmasıdır.

UMEM projesi kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan kurslar ‘Çelikhane 
İşçisi, Kaynak, Sapancılık, Tornacılık ve Çelik Üreticisi’ adları ile verildi. Bugüne kadar toplam 238 kur-
siyer belgelendirildi ve mezun oldu. Uygulama devam ettiği sürece İÇDAŞ projeye kurumsal desteğini 
sürdürecektir.

UMEM Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi İÇDAŞ Çalışanlarından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - 
ÇOMÜ ve Biga Meslek Yüksek Okulu’nda Eğitimler

Bölgemizde yüksek öğrenim kurumlarında, gelişen yatırım-
lar 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 Müdür-
lüğü ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü arasın-
da yapılan görüşme sonucunda, Biga Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde “Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı” ve 
“Metalurji” programlarının açılması konusunda bir muta-
bakata varıldı. Hemen ardından Biga Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Program Açma Gerek-
çeleri” Üniversite Senatosuna ardından da Yüksek Öğre-
tim Kurulu (YÖK)’na gönderildi.

YÖK tarafından uygun görülen programlar 2012 – 2013 
Öğretim Yılında 30’ar kişilik ek kontenjanla öğretime baş-
ladı. Aynı öğretim yılında Metalurji programına 25 öğren-
ci, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı programına 
da 27 öğrenci kayıt yaptırdı. 2013 – 2014 Öğretim yı-
lında her iki program da kontenjanlarını tam doldurarak 
30’ar öğrenci aldı. 

Biga Meslek Yüksekokulu ile İÇDAŞ arasında zaten var 
olan ilişkiler adı geçen ve İÇDAŞ’ın doğrudan ilgi alanı 
içinde yer alan programların açılmasıyla daha da sıkı 

hale geldi. Bu çerçevede İÇDAŞ yetkilileri ile Biga Meslek 
Yüksekokulu yetkilileri arasında oluşturulan bir komisyonla 
ders planları piyasadaki pratiğe uygun hale getirilerek, 
2013 – 2014 öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlan-
dı. İkinci sınıfta yer alan meslek dersleri İÇDAŞ’ta çalışan 
ve mesleklerinde başarılı olan özel bir grup mühendis ta-
rafından veriliyor. Dersler bazen öğrenciler fabrikaya gö-
türülerek uygulamalı olarak da yapılıyor.

Programın öğrencilerin meslek yaşantılarında en fazla ve-
rimi alacakları şekilde hazırlanmasını sağlayan, Program 
Danışmanı Öğr. Gör. İsmail HACIKURU liderliğindeki mü-
hendislerimizin hazırladıkları eğitim notları ve uygulama-
ya yönelik anlatımlarıyla öğrencilerin meslek hayatlarına 
temelden şekil vermeyi hedeflediler.

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.

2015 yılında İÇDAŞ personeli olan 12 mühendis arkada-
şımız haftada toplam 29 saat ders verdi. Bu dersler çelik 
ve enerjiye ilişkin temel derslerin yanı sıra Çevre, İş Güven-
liği ve Kalite’ye yönelik dersleri de içermektedir.

DERS ADI GÖZETMEN

Entegre Fabrika Yapılanması Burçak YILMAZ

Kompozit Malzemeler Serhat ŞENYILDIZ

Fabrika Elektriği II İbrahim TANIŞMAN

Hurda Hazırlama ve Kalitelendirme Olçun ÖKSÜZ

Fabrika Mekanik Bakımı II Mücahit DURAN

İş Güvenliği ve Çevre IV Arzu BALLI

İş Güvenliği ve Çevre II Ulusal BAYKAN

Tandiş Metalurjisi ve Sürekli Döküm II R.Çağrı ÜNZAL

Kalite Güvence Ve Standartlar Ayça TEKİN

Pota Metalurjisi II Serdar ERDEMİŞ

Ark Ocağı ve Optimizasyonu II Tamer ÖZAN

Refrakter ve Kullanım Alanları II M.Cem TOKSÖZ

Sonuçlar ve Kazanımlar

EKONOMİK SOSYAL

KURUMSAL

Belgelendirilen 238 kursiyer İÇDAŞ bünyesinde 
Çelikhane, Haddehane, Enerji Santrali, Liman ve 
Yardımcı İşletmeler tesislerinde işbaşı yaparak iş 
hayatına katıldılar.

Toplumda en önemli sosyal sorunu olan işsizliğe 
çözüm bulmak adına başlatılmış çok anlamlı bir 
projedir. Bu uygulama kapsamında iş hayatına 
kazandırılanlar sadece iş sahibi değil, aynı za-
manda bir meslek sahibi oldular.

Programa verdiğimiz destek, toplumun bütün kesimlerinde büyük saygı uyandırdı. Bölge insanlarının istihdamı-
nın yanı sıra meslek edinmelerine vesile olan bu uygulama ile İÇDAŞ kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımına 
bir boyut daha kazandırmış oldu.
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Sonuçlar ve Kazanımlar

Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerimiz

EKONOMİK SOSYAL

KURUMSALÇEVRESEL

Uygulamanın rakamsal ekonomik katkısını hesap-
lamak net olarak mümkün olmamakla beraber, 
uygulama ve pratik tecrübelerle desteklenmiş bir 
eğitim sunulması sonucunda öğrencilerin iş haya-
tına ve görevlerine daha hızlı adaptasyon sağla-
ması ile verimliliklerinin artacağına inanıyoruz.

Uygulamanın gençlerimizin geleceğine güven-
le bakabildikleri bir eğitim yaşamları olmasına 
önemli katkı sunmasını bekliyoruz.

Uygulama tesislerimizin her kademesinde vasıflı 
ve uzman personel istihdamıyla verimli, rekabet 
gücü yüksek bir kurumsal yapının oluşmasına kat-
kı sunacağına inanıyoruz

Uygulama ile konusunda uzman vasıflı çalışanlar 
tarafından işletilen tesislerin çevresel değerlerin 
korunmasında daha verimli bir işleyiş içinde ola-
cağını düşünüyoruz.

Değirmencik tesisimizin bulunduğu Biga söz konusu olduğunda akla tarım, hayvancılık ve sanayi gelir. Bölge-
deki sanayi yatırımlarının hızla artması sebebiyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler sanayiye karşı 
şüpheci bir bakış açısı geliştirmişlerdi. İÇDAŞ’ın tarım ve hayvancılık uygulamalarına başlamasındaki tetik-
leyici unsur, doğru yapılan bir sanayi gelişiminin tarım ve hayvancılık üzerine olumsuz etkilerinin olmadığını 
bölge halkına uygulamalı olarak göstermekti.

Tarım ve Besicilik Şefliği’mizin ziraat mühendisi ve teknikerleri, veteriner hekim ve uzman arıcı personel ile yü-
rüttüğü 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, genel olarak %80’in üzerinde tesis içinde tüketiyoruz.

Ana iş alanlarımız dışında yer almasına rağmen yarattığı olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler sebe-
biyle 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 tedariği oldu ve bunu iç eğitimlerle 
aşmayı başardık. Bölge insanının endişelerini, işletmemizin kapılarını onlara açarak ve tesislerimizi ziyaret 
etmelerini sağlayarak olumlu yönde gidermeyi başardık.

Besicilik, Arıcılık ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Uygulamanın yeri: Değirmencik – Bekirli köyleri/Biga İlçesi

Yetiştirilen hayvanlar: Balık, arı, dana, koyun, tavuk, kaz, hindi, ördek

Elde edilen ürünler: Balık, petek bal, bahar 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

Tarım Uygulamalarımız
Uygulamanın yeri: Değirmencik - Biga

Elde edilen ürünler: Biber, domates, elma, erik, fasulye, karnabahar, kavun, karpuz, lahana, marul, may-
danoz, patlıcan, pekmez, salatalık, 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 Çanakkale İl ve Biga İlçe Müdürlüğü
•	 Yerel ve ulusal gübre firmaları

HAYVANCILIK UYGULAMALARI YATIRIMLARIMIZ (1.000 TL)

Uygulama Alanı 2011 2012 2013 2014 2015

Besicilik 450 750 776 1.850  806

Arıcılık 35 40 55 60  40

Küçükbaş 20 40 85 20  80

TARIM UYGULAMALARI YATIRIMLARIMIZ (1.000 TL)

Uygulama Alanı 2011 2012 2013 2014 2015

Tarım 150 250 300 100  100

Sonuçlar ve Kazanımlar

EKONOMİK

ÇEVRESEL

SOSYAL

KURUMSAL

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

Bölgedeki biyoçeşitliliği zenginleştirdik.

Bölge insanına istihdam sağladık ve bölgeye 
örnek tesis kazandırdık.

Şirketimizin toplum ve kamu nezdinde itibarını 
artırdık.
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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 aldık.

• İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ •

Çanakkale 671 km sahil şeridiyle ülkemizin en uzun ikinci sahiline sahip ili olmasına rağmen, deniz ve 
su sporlarının yapılmasını sağlayacak bir altyapıya sahip değildi. Yüzme, yelken ve diğer su sporlarının 
dünya standartlarında yapılabilmesi oldukça pahalı ekipman ve altyapı gerektirdiğinden, geniş kitlelerin 
bu sporları tamamen ücretsiz olarak yapmasına olanak sağlamak amacıyla ilk adım olarak 2004 yılın-
da 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 aldık.

Yelken ve yüzme, rüzgâr sörfü, satranç, basketbol dallarında yürüttüğümüz faaliyetlere 2015 yılında 
Okçuluk dalındaki faaliyetleri ekledik. 

TÜİK verilerine göre Çanakkale nüfusunun yaklaşık 55 bin kişisi, 5-14 yaş aralığında spor eğitimi alma-
ya uygun ve bilinçli spor sayesinde yaşam kalitesi yükselebilecek kişilerden oluşuyor. 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 ge-
lişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

2015 yılında okçuluk branşı da faaliyet gösterdiğimiz spor dalları arasına dahil edildi. 

2015 yılı itibariyle;

•	Yelken	ve	Sörf		dalında:	 
41 adedi lisanslı toplam 113
•	Yüzme	dalında: 
82 adedi lisanslı toplam 168
•	Basketbol	dalında: 
26 adedi lisanslı toplam 36
•	Satranç	dalında: 
57 adedi lisanslı toplam 82
•	Okçuluk	dalında: 
9 adedi lisanslı toplam 24

2015 yılında halen eğitime devam eden toplam 
öğrenci sayısı 423 kişidir. 2015 Yılı içinde eğitim 
alan öğrenci sayısı 1344 kişi olmuştur.

Spor Kulübü faaliyetleri kapsamında, yer temi-
ni, bölgesel ve ulusal yarış organizasyonları ve 
lojistik konularında Türkiye Yelken Federasyonu, 
Türkiye Yüzme Federasyonu, Çanakkale Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Yelken İl Temsil-
ciliği, Çanakkale Yüzme İl Temsilciği, Çanakkale 
Valiliği, Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Belediye-
si ve Karabiga Belediyesi’nden destek alıyoruz. 
Ayrıca yetenekli ve fiziksel potansiyeli yüksek ço-
cuklarımızı yüzme sporuna kazandırmak için kent 
merkezindeki bütün ilköğretim okullarında, Genç-
lik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde her yıl tarama yapıyoruz.
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•	 10-11 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlenen Çanakkale Satranç Çocuk Ligi ve Yıldızlar Ligi 1. Etap 
yarışmalarında 2 takımla katıldığımız Yıldızlar Liginde 7 takımda 41 sporcu yarışırken takımlarımız 
1. ve 2. sırayı kazandı. 6 takımla katıldığımız Çocuk Liginde, ABYDOS grubunda 16 takımda 101 
sporcu ve SESTOS grubunda 18 takımda 110 sporcu toplamda ise 252 sporcu mücadele verdi. 
ABYDOS grubunda takımlarımız 1. ve 2. sırayı SESTOS grubunda da 3. sırayı kazandılar.

•	 13-15 Mart 2015 tarihinde “İÇDAŞ ÇANAKKALE ZAFERİ 100 YIL KUPASI“ isimli uluslararası olarak 
düzenlediğimiz turnuvanın A kategorisindeki ilk üç sırayı ve B kategorisindeki ilk 2 sırayı sporcula-
rımız kazandı. 

•	 Sörf branşında 2015 yılı başında yapılan Yarıyıl Kupasında Techno 293 sınıfı bayanlar klasmanında 
Duru Gündoğmuş ve Zeynep Türkoğlu Türkiye Şampiyonu, Berkay Okumuş Türkiye 2.si olmuştur. Ay-
rıca kulübümüz sporcusu Duru Gündoğmuş Ataköy Olimpiyat Evinde Ocak 2015 tarihinde yapılan 
yılın en başarılı sporcuları ödül töreninde ödül almıştır. 

•	 2015 yılında gerçekleştirilen Yelken Yarıyıl Kupası Laser Radial bayanlar sınıfında Buket Aslan ve Hi-
lal Özsoy Türkiye 2.si ve 3.cüsü olmuş, diğer sporcularımız ile birlikte Gençlik Spor Müdürlüğü 2015 
yılı başarılı sporcuları listesinde yer almışlardır.  Başarılı sporcularımız Türkiye Yelken Federasyonu 
tarafından milli takım kamplarına çağırılmışlardır. 

•	 Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde  İzmir’in Foça ilçesinde düzenlediği 
Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yarışan 12 yaşındaki sporcumuz Nisa Kahriman, kendinden bü-
yüklere 200 metre fark atarak birinci oldu. Yüzme otoritelerinin dikkatini çeken Çanakkale İÇDAŞ 
Spor Kulübü sporcusu Nisa Kahriman, 2.5 kilometreyi 33 dakika 51 saniyede yüzerek Bayanlar 
Türkiye Şampiyonu oldu.

•	 Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde  İzmir’in Foça ilçesinde düzenlediği 
Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yarışan 12 yaşındaki sporcumuz Asya YAVAŞ 2.5 Km Bayanlar 
Türkiye 3. oldu.

•	 Yüzme Branşında Ekim 2015 tarihinden buyana toplamda 10 il müsabakasına, ön elemelerde başa-
rı göstererek 4 tane de TYF İl Dışı Yüzme Müsabakalarına katılmayı hak kazandılar.

2015 Faaliyetleri

EKONOMİK SOSYAL

KURUMSAL

SPORTİF

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

İÇDAŞ Spor Kulübü bünyesinde binlerce gencimiz 
yelken ve yüzme sporu ile tanıştı. Toplam 2.422 
öğrencimize eğitim verdik. Bu öğrencilerin için-
den 8 öğrencimiz milli takıma seçilerek ülkemizi 
uluslararası müsabakalarda temsil etme başarısı 
gösterdi. 2 sporcumuz milli takım aday kadrosu-
na girdi. Bölgemizin bütün sahil kentleri, yelken 
turnuvaları, yarış ve gösterilere ev sahipliği ya-
parken, sporcularımız ülkemizde ve yurt dışında 
yapılan yarışlarda yelken açmaya ve önemli dere-
celer elde etmeye başladılar. Kazanılan başarılar 
çocukların özgüvenlerini artırdı ve daha önemli 
başarıların önünü açtı.

Bölgemizde artık yelken ve yüzme sporunda ilk 
akla gelen kurum İÇDAŞ Spor Kulübü’dür. Spor-
cularımız sportif yaşamları, takım ruhu ve katıldık-
ları yarışmalardaki başarıları ile firmamızın gurur 
kaynağıdır.

Başarılı sporcularımız içinden 6 sporcumuz gös-
terdikleri başarılar dolayısıyla Türkiye Yelken Fe-
derasyonu tarafından milli takım kamplarına ve 
milli takım kadrosuna çağırılmışlardır. Bu katılım-
lardan belli başlı olanları, 2011 Winter Regatta 
Italy ve 49. Balkan Şampiyonası’dır. Hırvatistan’ın 
Split şehrinde düzenlenen 49. Balkan Şampiyona-
sı’nda kulübümüz sporcusu 77 sporcu arasından 
9. olarak kulübümüzü, ilimizi ve ülkemizi başa-
rıyla temsil etmiştir. Sporcularımız Gençlik Spor 
Müdürlüğü 2015 yılı başarılı sporcuları listesinde 
de yer almışlardır.

Sonuçlar ve Kazanımlar
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İÇDAŞ olarak kulübümüz haricinde bölgemizde gerçekleşen fark-
lı spor dallarını da destekliyoruz. 7-8-9 Ağustos 2015 tarihlerinde 
gerçekleşen Biga Sancak Beyi Osman Bey adına düzenlenen ve 
Biga Çınarköprü Köyü mevkiinde gerçekleşen geleneksel Atıcılık ve 
Okçuluk Festivali’ne ana sponsor olduk. Granikos Savaşlarının ya-
pıldığı alanda düzenlenen festival atlı gösteriler, okçuluk gösterileri, 
Granikos Savaşı’nın canlandırılması, ödül töreni ve yapılan çeşitli 
ikramların ardından sona erdi.

Yerli ve yabancı 500 den fazla sporcu organizasyon da yer alırken 
binlerce Bigalı ve bölge halkı organizasyonu izleme fırsatı buldu. 
Festival esnasında Biga’nın meşhur ürün ve sanatları sergilendi.
Ayrıca festivalde İçdaş Spor Kulübü bünyesine aldığımız 18 Mart 
Üniversitesi Biga Meslek Yüksek Okulu okçuları gösteri düzenledi. 
Bu sporculardan bazılar farklı müsabakalarda dereceler aldılar.

1980 yılında başlayan Apollon Smintheion kazıları, Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında, ortalama 30 ki-
şilik bir grup tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı destek ve gözetiminde gerçekleşiyor. Kazıların ana sponsor-
luğunu ise 2011 yılından itibaren sürdürüyoruz. 161.192 bin TL’si 2015 yılında olmak üzere kazılara bugüne 
kadar 1.047.071 TL sponsorluk desteği verdik. 

Apollon Smintheion Kazılarının 10 yıl boyunca sürdürülmesi, ortaya çıkan eserlerin daha nitelikli bir müze do-
nanımında 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 lik bir sponsorluk desteği ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

5. Biga Sancak Beyi Osman Bey Geleneksel Okçuluk Festivali

Parion Antik Kenti Kazıları Ana Sponsorluğu 
Kemer Köyü / Biga / Çanakkale

Apollon Smintheion Kazıları Ana Sponsorluğu  
Gülpınar Beldesi / Ayvacık / Çanakkale

Antik Çağ’da Propontis olarak adlandırılan bölgede 
Çanakkale Boğazının Marmara Denizi çıkışında önemli 
bir liman kenti olan Parion’un  yatmış olduğu derin uyku-
sundan uyanmasının temeli, 1997 yılında bölgede Prof.
Dr.Cevat BAŞARAN ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 
yüzey araştırmaları ile atılmıştır. 

1997, 1999 ve 2002 yıllarında gerçekleştirilen yüzey 
araştırmalarının ortaya koyduğu en önemli sonuç, büyük 
bir tarihi potansiyeli barındıran Parion’un kültürel değer-
lerinin gün geçtikçe yok olduğu  ve bir an önce  Pari-
on’da  bilimsel amaçlı kazıların başlatılması gerçeğiydi. 
1997 yılından 2004 yılına kadar yapılan kazı başvuru-
ları 2004 yılına kadar sonuç vermemiş, ancak ülkemi-
zin ve bölgenin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan 
İÇDAŞ’ın bölgeye yatırım kararı alması takiben Kemer 
Köyü İlköğretim Okulu’nun yenilenmesi için Kemer Köy 
Muhtarlığı’ndan gelen istek üzerine başlattığı ilköğretim 
okulu inşaatının temel kazılarında,  Parion Güney Nekro-
polüne ait buluntuların ortaya çıkması yüzey araştırmala-
rının sonucunda ortaya atılan acil bilimsel amaçlı kazı-
ların başlatılmasının ne kadar doğru olduğunun açıkça 
ortaya koymuş ve Parion’un uykusundan uyandırılması-
nın da fitilini ateşlemiştir.

İÇDAŞ A.Ş.’nin desteği ile Çanakkale Müzesi tarafından  
kurtarma kazıları yürütülmüş ve ardından 2005 yılından 
itibaren Prof.Dr. Cevat BAŞARAN başkanlığında bilimsel 
amaçlı kazılar başlamıştır. Başlangıçta oldukça güç şart-

larda yürütülen kazılar da ciddi sıkıntılar yaşanmış ancak 
2008 yılı bir dönüm noktası olmuş, kültürel değerlere sa-
hip çıkılması noktasında duyarlı kişi ve kuruluşların da 
olduğu görülmüş,  ülkemizin ve bölgenin önemli sanayi 
kuruluşlarından biri olan İÇDAŞ A.Ş. 10 yıllığına Parion 
kazılarının ana sponsorluğu’nu üstlenmiştir. 

Parion kazıları büyük bir ivme kazanmış ekipman, kazı 
ekibinin genişliği ve iş hacmi bakımından ülkemizin 
en önemli arkeolojik kazılarından biri haline gelmiştir. 
2005 yılından 2014 yılına kadar kazılar Erzurum Ata-
türk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Cevat 
BAŞARAN başkanlığında yürütülmüş, ardından  Prof.
Dr. Cevat BAŞARAN’ın sağlık sorunları yüzünden kazı 
başkanlığından ayrılmasından sonra kazılar şu anda On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.
Dr.Vedat KELEŞ başkanlığında sürdürülmektedir. Değişik 
üniversitelerden  öğrenci ve uzman kişilerin katıldığı ka-
zılar 9 ana sektörde restorasyon , konservasyon , çevre 
düzenlemesi, projeler  ve yayın ağırlıklı olarak devam 
etmektedir.  Bir Medeniyet Uyanıyor : Parion adlı pro-
je’de bu çalışmalara güzel bir örnek olarak karşımızda 
durmaktadır. İÇDAŞ olarak, Parion kazılarına teknik mal-
zeme, hizmet alımı, lojistik, konaklama, seminer ve kon-
feranslara katılım, yayınlar ve etkinlikler gibi konularda 
verilmekte olup, Parion’un kültürel hazinelerinin ortaya 
çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
noktasındaki duyarlılığımız devam edecektir.
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•	 Tapınağın güneydoğu ve kuzeydoğu cephelerinde tapınağın mekânsal kurgusuna yönelik olarak 
iki adet özgün sütun tamburu sütunların konumunda kullanılarak, tapınağın üçüncü boyuta yönelik 
bilginin aktarıldığı düzenleme yapılmıştır. 

•	 Tapınağın güneydoğu cephesinde köşeden sonraki iki sütunun konumunda kaide, tambur, kabartmalı 
tambur, başlık, arşitrav ve imitasyon olarak dökülen friz mimari cephe düzeninin öğeleri olarak su-
num amaçlı ayağa kaldırılmıştır.

•	 Tapınağın cella, naos bölümlerinde temizlik çalışması yapılarak alt yapıya yönelik temel ve atkı du-
varları belirginleştirilmiştir. 

•	 Temeller arasındaki boşluklar kazılarla elde edilen veriler doğrultusunda moloz taş blokajla belirgin-
leştirilmiştir. 

•	 Ayağa kaldırılan mermer mimari elemanlarda yüzey temizliği yapılmıştır.

•	 Temizlenmiş, malzeme sorunları olan mermer bloklardan birinin üzerinde malzeme korumaya yöne-
lik sonucu değerlendirebilmek amacıyla deneme amaçlı yüzey koruyucu kullanılmıştır. 

•	 Onarım çalışmaları için gerekli olan tapınağın üzerine çıkan rampa kaldırılmış, tapınak dört yönden 
açığa çıkartılmıştır.

•	 Mimari blokların gruplanması faaliyetleri sürdürülmüştür.

2015 Faaliyetleri

Sonuçlar ve Kazanımlar

Kültür varlıklarını topluma kazandırmak, bölgemiz toprakla-
rında yaşanan geçmişi bilimin ışığında aydınlatmak, bütün 
çevresel değerlere saygılı ve katkı veren bir kurum olarak 
İÇDAŞ, Parion kazılarını destekleyerek toplum nezdinde ku-
rumsal imajını güçlendiriyor. Gelecek sezonlarda da kazı 
sponsorluğu sözleşmesine uygun olarak Parion ve Apollon 
Smintheion kazılarına desteğimizi sürdüreceğiz.

EKONOMİK

SOSYAL

KURUMSAL
Kazılarda ortaya çıkan eserler kamuo-
yunda büyük ilgi uyandırıyor. Şimdiden 
Kemer Köyü’ne yılda bin, Smintheion 
ören yerine ise 30 bin kişinin üzerinde 
ziyaretçi geliyor ve bölgeye ekonomik 
katkı sunuyor.

Parion kazılarında ülkemizin hemen bütün üniversite-
lerinden arkeoloji bölümleri öğrencileri gönüllü ola-
rak çalışıyor, gerek kazıevlerinde, gerek Kemer Köyü, 
Gülpınar Beldesinde düzenledikleri etkinliklerle bölge-
nin sosyal yaşamına renk katıyorlar.

Her yıl kazı sezonu sonrasında Çanakkale’de Çabisak 
tarafından düzenlenen arkeoloji buluşmalarında Pari-
on kazılarında ortaya çıkan eserler, arkeoloji ve kültü-
re ilgili herkesle paylaşılıyor. Çevrede bulunan birçok 
okul, sivil toplum kuruluşu ve kamu görevlisi Parion 
ve Apollon Smintheion kazılarını toplu olarak ziyaret 

ediyor, kendilerine kazı başkanlığı tarafından yerinde 
bilgi verilerek toplumun kültürel değerlerimiz konusun-
da bilincinin gelişmesi sağlanıyor.

Parion Antik Kenti ve Apollon Smintheion kazıları bilimsel 
verileriyle Arkeoloji dünyasında antik çağ yaşamına dair 
kültürel katkı sağlarken, turizm sektöründe her yıl artan 
sayıda yerli ve yabancı ziyaretçileri 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 
paydaş sayısı her yıl artarak yıllık 500 bin kişi olacaktır.
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• TROYA KAZILARI •
Çanakkale bölgesinin tüm dünyada bilinirliği en yüksek düzeyde olan değeri şüphesiz Troya’dır. 
Apollon Smintheion ise Troya’da kutsal bir alandır ve burada ortaya çıkan buluntular Troya’nın varlığını 
destekleyen ve güçlendiren çok büyük öneme sahiptirler. Homeros’un İlyada destanının öznesi olan 
ve bölgemizin dünyada tanınırlığı en yüksek turizm markası Troya’da  kazı sponsoru bulunmayışı nedeniyle yaşanan 
olumsuzluklarısonlandırmak ve yapılmakta olan Troya Müzesiyle 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. 

Bunlarla birlikte Troya ören yeri ziyaretçilerinin sayısının artışına katkıda bulunarak Çanakkale halkının turizm ge-
lirden aldığı payın yükselmesini sağlamak ve yapılacak kazılarla yeni eserlerin gün ışına çıkarılmasına ve ülkemiz 
kültür değerlerine yeni eserler kazandırılmasına vesile olmayı hedefliyoruz. 

Kazılara 2015 yılında, 40 kişilik bir ekiple başlanmıştır. Projeden olumlu etkilenecek paydaşlar, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, ören yeri ziyaretçileri, Çanakkale turizm sektörü temsilcileri olmak 
üzere yaklaşık 300 bin kişidir.

İÇDAŞ, kazılarla tarihi değerlerin ortaya çıkmasına destek olmakla kalmayıp, genç nesillerin bu eserlere karşı bilinç-
lenmeleri için de çaba göstermektedir. 

Tarihi eser ve tarihi mirasa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak uygulanan “küçük 
arkeologlar” etkinliğinin ikincisi 2015’te gerçekleşti. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen öğrenciler Çanakkale’deki 
Parion Antik Kenti ile Apollon Smintheus Tapınağı tarihi alanında kazılara katıldılar. Küçük arkeologlar hem tarihi 
mekanlar hakkında bilgi sahibi olurlarken, kendileri için hazırlanan ‘simülasyon kazı alanında’ tarihi eser aradılar. 
Etkinlik sonrası öğrencilere “Küçük Arkeolog Katılım Belgesi” verildi. 

Etkinliğin ilk gününde Parion Antik Kenti’nde kazı başkanlığı yapan 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Vedat Keleş tarafından öğrencilere bilgi verilerek simülasyon alanında kazı uygu-
laması yapıldı. Dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük tarihi kazısının yapıldığı milattan önce 8’inci yüzyıla ait 
Parion Antik Kenti’ndeki tiyatroda küçük arkeologlar için kazı alanı oluşturuldu. Küçük arkeologlar, toprağın altına 
önceden yerleştirilen bazı objeleri gün yüzüne çıkarmak için çabaladılar. 

Ellerinde küçük çapa, mala ve fırçalarla tıpkı uzman arkeologlar gibi kazı yapmaya çabalayan küçük arkeologlar, 
tarihi eserlerin hangi zorluklarda ve sabırla çıkarılması gerektiğini öğrendiler. Toprak altından çıkardıkları seramik 
parçaları, bakır eşyaları hassas bir şekilde taşıyacakları sandıklarda topladılar. Ardından da yıkayarak bu parçala-
rın üzerinde yer alan yazı, sembol, işaretleri incelediler. 

Parion Antik Kenti kazı başkanı Prof. Vedat Keleş, uygulanan proje ile çocukların ve gençlerin tarih bilincinin gelişe-
ceğini belirterek “Tarihi eserleri korumak çok önemli. Bu nedenle bu uygulamayı yaparak çocukların ileriki yaşlarda 
daha hassas olmalarını hedefliyoruz. Türkiye toprakları arkeolojik değerlerle dolu. Etkinliğe katılanlara arkeoloji 
bilimini de anlamalarını ve bu arkeolojik eserlerin hangi süreçlerle ortaya çıkarıldığını görmelerini sağlıyoruz” dedi. 

Uygulamanın ikinci günü ise küçük arkeologlar Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Hellenistik döne-
me ait (M.Ö. 330-30) Kuzey Batı Anadolu’nun en önemli kutsal alanlarından olan Apollon Smintheion Tapınağı 
alanında kazı yaptılar. Kazı başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel tarafından bilgilendirilen küçük arkeologlar, burada 
da kazı yaptılar. Özgünel kazılara katılan öğrencilere Küçük Arkeolog Katılım Belgesi verirken “Tarihi eserlerin, 
tarihi değerlerin korunması sizlerle mümkün. Gençlerin bu değerlere karşı amatör olarak uzmanlaşmasını istiyoruz. 
Uygulanan sosyal sorumluluk projesi nedeniyle İÇDAŞ’ı da gönülden alkışlıyoruz” dedi.

Proje 200 çocuğun katılımıyla gerçekleşmiştir.

EKONOMİK SOSYAL

ÇEVRESEL

KURUMSAL

Kazılarda yeni eserlerin dünya kültür mirasına kazan-
dırılması yanı sıra Troya ören yerinin düzenli ve sürek-
li bakımının yapılarak ülkemiz turizmine artan sayıda 
ziyaretçi ile hizmet vermesini hedefliyoruz. Kısa vadeli 
hedefimiz Troya müzesinin de hizmete alınmasıyla bir-
likte ziyaretçi sayısının yılda 200 bin kişi artırılarak hem 
örenyeri gelirine, hem de Çanakkale turizm sektörünün 
konaklama ve diğer gelirlerine artı bir katkı sağlamaktır.

Kazı çalışmaları arkeoloji dünyasından bir çok fark-
lı üniversiteden öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşecektir. Böylece bilim insanlarımız kazı çalış-
malarında ortaya çıkardıkları eserler ve ilgili makalelerle 
hem ülkemiz arkeoloji biliminin gelişimine, hem de dünya 
arkeolojinde ülkemizin yer alarak saygınlığını artırmaya 
katkı sağlayacaklardır. Ayrıca kazı çalışmaları dinamik 
bir süreç olması sebebiyle kazı boyunca yaşanan geliş-
meleri geniş kitlelerle paylaşıp, yıl boyunca uluslararası 
arenada bir çok seminer, konferans, sergi vb etkinlikle 
kentimizin tanıtımını planlıyoruz.

Bir sanayi kuruluşu olarak çevresel değerlere ve kültürel 
mirasımıza önem vererek rol model olmayı amaçlıyo-
ruz. Köklü tarihi mirasıyla bir açık hava müzesi olan 
ülkemizde böyle çalışmalar sanayi kuruluşlarımızın 
marka değerlerinin uluslararası platformlarda saygın 
şekilde yer almasına vesile olacaktır.

Dünya kültür mirasının ve ülkemizin bilinirliği en yüksek 
markası olan TROYA kazılarına sponsorluk; İÇDAŞ ola-
rak sürdürülebilir üretim vizyonumuzun ifadesidir. Kültür 
varlıklarımızı ülkemize kazandırmak, mirasımızın gün 
ışığına çıkarılmasını sağlamak, bölgemizin kültür ve sa-
nat açısından tanıtımına katkı sunmak, bunlarla birlikte 
kurumsal imajımızın algısını yükseltmek için Troya kazı-
larına desteğimizi sürdüreceğiz.

Sonuçlar ve Kazanımlar

Küçük Arkeologlar Projesi
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ÇEVRESEL
PERFORMANSIMIZ

İÇDAŞ’ta tüm faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı, çevre 
kirliliğinin önlenmesi, atıkların azaltılması, enerjinin verimli 
kullanılması, emisyonların kontrol altına alınması ve doğal 
kaynakların sorumlu tüketimini sağlayan bir sürdürülebilir 

büyüme hedefi ile çevre politikamız çerçevesinde 
yönetiyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana, hem çelik üretim tesislerimizde hem de elektrik 
santrallerimizde hammadde seçiminden ürünlerimizin müşterilere gönderilmesine 
kadarki tüm süreçlerde çevre ve insan sağlığını koruma amaçlı yatırımlarımıza 

devam ediyoruz.

%88

355,1 
milyon m3

%78

GERİ DÖNÜŞÜME KATKIMIZ

BEKİRLİ TESİSİ

YENİDEN KULLANILAN 
SU MİKTARI/YIL

GERİ DÖNÜŞÜME KATKIMIZ

DEĞİRMENCİK TESİSİ

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 geçiri-
yoruz. (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 demiryolu tercih ederek 
taşıyoruz. Ülkemizde ilk kez İÇDAŞ tarafından TCDD’nin iştiraklerinden Türkiye Lokomotif Sanayi (TÜLOMSAŞ)’a 176 
adet vagon üretimi yaptırdık ve Anadolu’nun birçok noktasından toplanan çelik hurdalarını demiryoluyla taşımaya 
başladık.

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 kullanılıyor 
ve bu teknikleri sürekli iyileştiriyoruz. Doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışma-
ları 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.

2015 yılında çevre koruma amaçlı geliştirdiğimiz projelere yaptığımız toplam yatırım tutarı 290 milyon TL’nin üzerin-
dedir. Bunun %31’ini çevresel yatırımların işletme giderleri oluşturuyor.

Çevre Yönetimi
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ÇEVRE HARCAMALARI (TL) 2013 2014 2015

Çevresel faaliyetlerin işletme 
giderleri 100.592.997 TL 111.427.820 TL 90.362.892 TL

Çevre koruma Yatırımları 8.825.315 TL 3.397.596 TL 199.740.258 TL

TOPLAM 109.418.312 TL 114.825.416 TL 290.103.150 TL

Çevre Harcamaları

Atık Yönetimi

Toplam Atık/ Ton

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 (Ömrünü Tamamlamış Lastik), ambalaj atıkları, organik atıklar çıkıyor.

Atık yönetiminde öncelikli amacımız atıkların geri kazanılmasıdır. Limanımıza gelen gemilerden alınan atıkları 
da dahil tüm atıkları mevzuata uygun olarak ayrı topluyor ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndererek geri 
kazanıyor ya da bertaraf ediyoruz. 2015 yılında atıklarımızın %55’ini geri dönüşüm, %15’ini yeniden kullanım 
ve %8’ini geri kazanım yoluyla bertaraf ettik.

İÇDAŞ ark ocağı cürufları, yapay agrega tesisimizde işlenerek AT Uygunluk belgesine (CE Belgesine) sahip ya-
pay agrega haline getirilmektedir. Ark cüruflarından AT standartlarına uygun yapay agrega üreten ülkemizdeki 
ilk ve tek çelik tesisi İÇDAŞ’dır.

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

2011

2012

2013

2014

2015

500.000 1.000.000

1.077.210

702.627

750.040

788.720

652.531
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Su Tüketimi (1.000 m3/yıl)

2011

2012

2013

2014

2015

2000 3000

2.640

2.449

2.628

2.813

3.091

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın 
% 76’sı diyor ki... ‘İçdaş’ın su kaynaklarını yönetme ve 

verimli kullanma konusunda yaptığı çalışmalar yeterlidir.’ 
Çalışanlarımızın bu konudaki beklentileri geçen yıla göre 

%4 oranında artış göstermiştir.

• SU YÖNETİMİ •

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 Dünya-
sı 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 sebe-
biyle faaliyetlerimizden etkilenen bir su kaynağı mevcut değildir. Çelik tesislerimizde su ihtiyacımızın 
%99’unu, enerji tesislerimizde ise %98’ini deniz suyundan karşılıyoruz.
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Tesislerimizde kullanılan en önemli doğal kaynaklardan birisi ‘su’dur. Çelik üretiminde, çeliğin soğutul-
ması 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 haya-
ta 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.

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. 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.

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 ülke-
mizde ilk kez soğutma suyu deşarjında balık üretim faaliyeti 
gerçekleştirmenin yanı sıra, tesisin 180 m3/saat olan su ihtiya-
cını tamamen soğutma suyundan karşılıyoruz. Projenin önemli 
bir amacı da soğutma suyunun ekosisteme etkisinin sürdürüle-
bilir olduğunun göstermektir. Soğutma suyundan balık üretimini 
avantajlı kılan, soğutma suyu sıcaklığının her mevsim balık geli-
şimine uygun aralıklarda olması ve su temini için hiçbir yatırım 
gerektirmemesidir.

Tesisin ilk yatırım maliyeti 150 bin dolardır. Proje ile 2008 yı-
lından bu yana tesiste 195.730 adet levrek ve 97.971 adet 
çipura ürettik.

Uygulamanın üçüncü bölümü deniz suyu HES projesidir. (Bu projenin detayları raporumuzun 83. sayfasın-
da ‘Enerji Yönetimi’ bölümünde yer alıyor.)

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ PROJESİ

Denizden Tatlı Su Elde Etme Tesisi

Soğutma Suyu Deşarjında Balık Üretimi

Soğutma Suyu Deşarjından Elektrik Enerjisi Üretimi

Atık Su Yönetimi ve Su Kalitesinin İzlenmesi

Çelik üretiminde kullandığımız suların tamamını arıt-
tıktan sonra geri kazanılyor ve tekrar kullanıyoruz. 
Enerji üretiminde kullandığımız buharı da yoğuştura-
rak geri kazanıyoruz. Tesislerimizde üretim prosesi 
kaynaklı kabul edilebilecek tek atık suyumuz soğut-
ma sularıdır. Denizden çekilen soğutma suları proses 
sularını temassız olarak soğuttuğundan kimyasal bir 
kirlilik gerçekleşmediğinden bu suyu tekrar denize 
deşarj edebiliyoruz.

Soğutma suyu dışında Değirmencik tesisimizde 14 
farklı nokta evsel atıksu ve bir noktada araç yıkama 
atık su deşarjı, Bekirli tesisimizde 4 farklı noktada 
evsel atıksu,2 adet fiziksel ve 1 adet kimyasal arıt-
mamız mevcut bulunuyor. Tüm deşarj noktaları için 
Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzin ve Lisansımız mev-
cuttur. Evsel atıksu çamurunu Belediye Vidanjörü ile 
uzaklaştırırken, araç yıkama kaynaklı atıksular fizik-
sel bir arıtma tesisinde geçirildikten sonra alıcı orta-
ma deşarj ediyoruz.

Soğutma suyu deşarjında sıcaklık parametresinin 
sürekli izlenmesi gerektiğinden Bekirli tesislerimizde 
bir adet noktada ve Değirmencik tesislerimizde iki 
adet deşarj noktamıza ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemi’ 
kuruludur. İstasyonlarda sıcaklığın yanı sıra; pH, çö-
zünmüş 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’n-
dan yeterliliği olan ve Türkak tarafından akredite 
edilmiş bir atık su laboratuvarımız bulunuyor. İÇDAŞ 
Çevre Kontrol Laboratuvarı yetkili olduğu tüm ana-
liz parametrelerinin gerçekleştirilebilmesi için dünya 
standartlarında teknik donanıma sahiptir.
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Sonuçlar ve Kazanımlar

EKONOMİK SOSYAL

KURUMSALÇEVRESEL

Standartlara uygun deşarj edilen soğutma suyu ile 
denizdeki biyoçeşitliliğin etkilenmemesi sonucun-
da hem ekosisteme hem de balıkçılıkla ilgilenen 
yerel halk üzerinde etki yaratmıyoruz.

Çevre ve ekosistem herkesi etkileyecek bir konu-
dur. Bu sistemle olası olumsuz etkileri bertaraf edi-
yoruz.

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

Sürekli Atıksu İzleme Sistemi projesi çevreye yapı-
lan yatırımlardan biridir. Denizden alınan soğut-
ma 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.

Enerji ve çelik üretim tesislerini barındıran işletmemizde en önemli çevresel parametrelerden biri emis-
yondur. 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 ölçümleri 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 istas-
yonda 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.

EMİSYON YÖNETİMİ

Karbon Emisyonlarının İzlenmesi
2010 yılında çelik üretiminden  kaynaklanan kar-
bon ayak izini Türkiye’de hesaplayan ilk çelik tesisi 
olduk. Karbon ayak izinin hesaplanması ve sürdü-
rülebilirlik alanında yürütülen çalışmalar sonucunda 
2011 yılında İngiliz CARES kuruluşundan Sürdürüle-
bilir Çelik Belgesi aldık.

Şirketimizin sera gazı envanterinin çıkarılması he-
defiyle 2012 yılının Mayıs ayında 13 personelimiz 
Bureau Veritas tarafından ISO14064-1 Seragazı 
Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Sevi-
yesinde Hesaplanması ve Rapor Edilmesi Kılavuzu 
Tanıma konulu eğitim aldı. 2011 yılı sera gazı mikta-
rı Ekim 2012’de Bureau Veritas tarafından denetledi 
ve Aralık 2012 tarihinde onaylanarak belgelendiril-
di. Sera gazı salımları hesaplama, raporlama ve yö-
netimi için karbon yönetimi altyapısını oluşturduk ve 
2012 yılından bu yana sera gazı hesaplamalarımızı 
da ISO 14064’e uygun olarak yapıyoruz.

Ülkemizde iklim koruma politikalarının oluşturulma-
sına ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda atı-
lacak adımların uygulanmasına yönelik temel altya-
pı olan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında 

Yönetmelik 2012 yılı Nisan ayında yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik ile ulusal sera gazı emisyonlarının önem-
li bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, 
çimento, çelik, alüminyum, seramik üretimi gibi fa-
aliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 
tesis seviyesinde izlenmesi, doğrulanması ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmasına dair usûl 
ve esasları düzenleniyor. Şirket olarak bugüne dek 
kurduğumuz altyapı ve yaptığımız ölçümler gelecek 
dönemde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirirken 
de bize kolaylık sağlıyor.

2015 yılına ait karbon emisyon verilerini Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının 17 Mayıs 2014 tarih ve 
29003 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Sera 
Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik“ ve 
22 Temmuz 2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi gaze-
tede yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenme-
si ve Raporlanması Hakkında Tebliğ“ esaslarına uy-
gun olarak hesaplamaktayız. Önceki hesaplamalar 
ISO-14064 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştır-
malarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve 
Rapor Edilmesine Dair Kılavuz esaslarına göre ya-
pılmıştır.

DOĞRUDAN SERA GAZI EMİSYONLARI (T CO2) YIL      DOĞRUDAN CO2 EMİSYONLARI***

ÇELİK TESİSLERİ

2011 822.105,00
2012 703.831,00
2013 790.831,00
2014 679.811,20

ENERJİ SANTRALİ

2011 3.395.524,00
2012 3.085.942,00
2013 3.162.852,00
2014 2.869.405,10

TERSANE

2011 0
2012 0
2013 0
2014 0

YARDIMCI TESİSLER

2011 121.053,00
2012 225.757,00
2013 223.611,00
2014 204.539,80
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“Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri” tebliği kapsamında, Değirmencik ve Bekirli Tesislerinde kurduğumuz sis-
temlere ek olarak 2015 yılı Kasım Ayında Kireç Fırını bacasında CO, O2, Hacimsel Debi, Toz parametrelerini 
ölçen sistemi yaklaşık 150.000 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 değerleri 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 bu-
gün yasal zorunluluk kapsamında yönetmeye devam ediyoruz.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) ile Hava Kalitesinin İzlenmesi

2015 YILI EMİSYON 
KAYNAKLARI *

SERA GAZI EMİSYON MİKTARLARI 
( ton CO2 )

İÇDAŞ DEĞİRMENCİK TESİSLERİ 2.299.624

İÇDAŞ BEKİRLİ TESİSLERİ 2.556.619

*2015 yılı verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
yeni tebliğlerine göre yeniden hesaplanmıştır.

Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın 
% 75’i diyor ki... ‘İçdaş’ın çevre duyarlılığı ve bilinciyle üretim 
yapma hedefine yönelik yaptığı enerji verimliliği yatırımları 

ve çalışmaları yeterlidir.’
Çalışanlarımızın bu konudaki beklentileri geçen yıla göre 

%3 oranında artış göstermiştir.

• ENERJİ YÖNETİMİ •

Yoğun enerjiyi ihtiyacı duyan çelik sektörünün, Türkiye’nin 
toplam enerji tüketimi içerisindeki payı ortalama %6, tüm 
sanayinin enerji tüketimi içerisindeki payı ise %15 civarın-
dadır. Bu oranlar dikkate alındığında, enerji üretiminde ve 
tüketiminde sağlanacak verimliliğin çevresel önemi çok yük-
sektir. 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 İÇ-
DAŞ’ta da toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %65’i elektrik 
enerjisidir. Türkiye’de elektrik üretiminde büyük ölçüde fosil 
yakıtlar kullanılıyor.

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 perfor-
mansımızı izliyoruz.

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

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

ELEKTRİK TÜKETİMİ YIL ELEKTRİK (kWh)

ÇELİK TESİSLERİ

2011 2.143.439.394,70

2012 2.176.757.065,20

2013 2.316.760.582,60

2014 2.156.661.165,60

2015 1.841.771.646,70

ENERJİ SANTRALİ

2011 315.244.466,00

2012 313.784.489,00

2013 314.889.499,00

2014 320.517.321,00

2015 288.378.379,40

TERSANE

2011 1.243.204,20

2012 2.075.630,00

2013 1.864.743,70

2014 1.635.093,10

2015 1.881.116,70

YARDIMCI TESİSLER

2011 185.123.411,10

2012 207.669.715,00

2013 206.265.103,70

2014 209.881.621,30

2015 203.547.046,60



84    İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015 İÇDA Ş SÜRDÜRÜL EBİL İR L İK R A P ORU 2015   85  

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 nolu çelik tesisi ve termik santralin soğutma suları deşarj 
noktalarına kurduğumuz altı bin kilovatsaat kurulu güce sahip dört 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 2015 yılında harcanan enerji yaklaşık 99 
milyon kilovatsaattir.

HES sayesinde bu enerjinin %25’inin geri kazanılması sonucunda hem ekonomik, hem sosyal, hem de 
çevresel kazançlar elde ediyoruz. 2014 yılında HES’lerde ürettiğimiz 24,1 milyon kilovatsaat elektriği 
çelik ve enerji tesislerimizde kullanarak şirketimiz adına 4,8 milyon TL’nin üzerinde ekonomik değer 
ürettik.

Türkiye’de kişi başı yıllık ortalama elektrik tüketiminin 2.490 kilovatsaat olduğu dikkate alındığında yılda 
11 binden fazla kişinin tüketeceği kadar enerjiyi şebekeden çekmek yerinde emisyon yaratmadan ve 
verimlilik şartlarını da sağlayarak kendi bünyemizde üretiyor ve proseslerimizde kullanıyoruz.

Enerji verimliliğini artırmak, dolayısıyla karbon salınımını azaltmak   ve enerji maliyetlerini düşürmek 
amacıyla 2013 yılı Kasım ayında başladığımız ve 2014 yılı Mart ayında tamamladığımız sıcak şarj 
uygulaması projemizi Çelikhane 3 ve Haddehane 5’te gerçekleştirdik. Sürdürülebilir iyileştirme prensibi 
ile bu uygulamayı diğer Hadde hatlarında da uygulamaya alınmaya çalışılarak 2015 yılında toplam 
5.450.227,089 TL ekonomik kazanç elde edilirken, gaz tüketiminde de azaltım gerçekleştirdik. Ayrıca 
daha az scheuerle taşıma ve forklift hareketi sonucunda iş kazası riskini de azaltmış olduk.

Soğutma Suyu Deşarjından Elektrik Enerjisi Üretimi

Sıcak Şarj Uygulaması

Sürdürülebilir kalkınmanın ve biyoçeşitliliğin korunmasının birbirinden ayrılamaz iki konu olduğunu düşünüyo-
ruz. Biyoçeşitlilik, sanayi faaliyetlerimiz sonucu kullandığımız çevreci üretim tekniklerinin ve çevrenin korun-
ması yönünde aldığımız tedbirlerin sonuçlarını görebileceğimiz önemli bir göstergedir. Ayrıca, biyoçeşitliliğin 
korunması, ekosistemin dengesinin korunması anlamı taşıdığı için gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarının korun-
masını da sağlıyor ve dolayısıyla toplumsal fayda içeriyor. Sürdürülebilir büyümenin üç unsurundan ikisine 
yani çevreye ve topluma katkı sağlaması açısında biyoçeşitliliğin izlenmesi ve korunması önem arz ediyor.

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 alan-
daki ve tatlı su ekosistemlerindeki türleri kayıt altına almaya başladık. 2013 yılından beri izleme çalışmala-
rını 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.

Deniz ekosisteminde yapılan çalışmalarda On Sekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakülte-
si’nden yardım aldık. Yapılan 19 dalış gözleminde filum bazında türlere bakıldığında; balıklara ait 35 tür, 
eklem bacaklılara ait 5 tür halkalı kurtlara ait 2 tür. Derisi dikenlilere ait 5 tür, Knidlere ait 4 tür, yumuşakça-
lara ait 13 tür, makro alglere ait 5 tür olmak üzere 69 tür tespit ettik.

Karada yürüttüğümüz çalışmalarda RES projemiz kapsamında hazırlattığımız Ekosistem İzleme raporlarından 
faydalandık. İlkbahar aylarına ait Ekosistem Değerlendirme Raporu, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 
tarafından, sonbahar aylarına ait Ornitolojik İzleme Raporu ise Akdeniz Üniversitesi, Biyoloji Bölümü tara-
fından hazırlandı. Rapordaki diğer verileri ise sahada sistemli olarak yaptığımız arazi gözlemlerinden elde 
ettik.

Değirmencik Entegre Tesisimiz bahçesinde çiftlik hayvanlarının yaşadığı bir park oluşturduk. Hayvanlar 10 
dekarı orman 20 dekarı açık alan ve 3 dekarı akarsu olan toplam 33 dekarlık alanda serbest olarak hareket 
edebilmekte ve ekolojik koşullara uygun olarak yetiştirilmektedir. Bu alanda; tavuk, tavşan, hindi, kaz, ördek, 
koyun, tavus kuşu, bıldırcın, kuğu, güvercin, kumru türleri bulunuyor.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
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IUCN (Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Ko-
ruma Birliği) tarafından hazırlanmış olan Avrupa Kırmızı 
Listesi’ne göre yapılan değerlendirme sonucu var olduğu 
belirlenmiş olan yabanıl memeli hayvan türleri arasından 
bir tür “NT” (Near Threatened) yani “Tehlikeye Yakın” ka-
tegorisinde bulunuyor. IUCN’ye göre; EN (Endangered): 
Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan bir 
tür (Küçük akbaba - Neophron percnopterus) ve VU (Vul-
nerable) (Hassas, zarar görebilir): Vahşi yaşamda soyu 
tükenme tehlikesi büyük olan bir tür saptanmıştır. (Büyük 
orman kartalı- Aquila clanga)

Bölgemizde kalıcı olarak yaşayan ya da bölgemizi göç 
rotası olarak kullanan toplam havyan türü sayısı 386 
adettir. Listelenen bitki türü sayısı ise 146’dır. 

Karasal ekosistemde yapılan çalışmalardan olan Ornito-
lojik ve Yaban Hayatı Gözlem Çalışmaları Akdeniz Üni-
versitesi eşliğinde sürdürülüyor olup yerel ve göçer türler 
belirleniyor. Bu süreçte göç yollarının da belirlendiği bu 
çalışmamızda 3’er aylık raporlar hazırlıyoruz. Çok sayı-
da yırtıcı, akpelikan, akleylek, kızıl ve kır kırlangıcı gibi 
türler tespit etmekle beraber endemik türler mevcut de-
ğildir. Genellikle göçer türlerdir. Martı, serçe, karabatak 
gibi türler bu bölgenin yerel türlerindendir. Bölgemizde 
Caretta caretta deniz kaplumbağasının yaşadığı bilini-
yor.

Çalışmalarımızı her yıl raporlamayı planlıyoruz. Rapor-
ları karşılaştırmalı olarak inceleyecek ve sonuç raporları 
hazırlayacağız. Geleceğimiz için önem teşkil eden bu 
sonuçların ileriye yönelik yeni projeleri doğurmasını he-
defliyoruz. Saha çalışmaları ile bölgedeki varsa endemik 
yada nesli tükenme tehlikesinde olan özel türleri tespit 
ederek, bu türler için koruma projeleri geliştirileceğiz.

Yapay Resif ve Biyoçeşitliliği Destekleme Projesi

Çanakkale ili 671 kilometrelik kıyı uzunluğu ile Türkiye kıyılarının %8’ine sahiptir. Bünyesinde balıkçılık sahaları 
açısından zengin toplan 137 km kıyı şeridine sahip iki ada (Gökçeada ve Bozcada), balıkların göç yolları 
açısından önemli 62 km uzunluğunda Çanakkale Boğazı ve balıkçılık kaynakları açısından son derece önemli 
Saroz Körfesi’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 de 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 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ile protokol yapılarak projeye 
başladık. 

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 hazırla-
dığı “Çanakkale’de Balıkçılık Biyoçeşitliliğin Artırılmasıyla Nefes Alacak” isimli proje kapsamında Çanakka-
le’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 Ekim 2014’te projeyi uygulamaya başladık. 2015 Temmuz ayında tamamla-
nan projeye toplam 750 bin TL bütçe ayırdık ve Değirmencikte 679,  Bekirli’ de 280 olmak üzere toplamda 
979 adet yapay resif atılmıştır. Gözlemler neticesinde balık çeşitliliğinde değişim olmadığı fakat sayısında 
artış gözlemlendiği, balıkların resifleri yuvalanma alanı olarak kullandığı görüldü.

Projenin Amacı:

•	 Profesyonel, amatör, küçük ölçekli ve endüstriyel balıkçılık olmak üzere, yöre balık-
çılığını desteklemek 

•	 Denizel biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak

•	 Bölgede deniz içerisinde bulunan canlılara uygun ortamlar sağlayarak, canlı mik-
tarlarının artışını desteklemek

•	 Bazı türler için beslenme ve korunma alanı oluşturmak

•	 Yasa dışı balıkçılık faaliyetlerine engel olmak
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TÜBİTAK MAM Biga Yarımadası Çevresel İzleme Projesi

Proje Çevre Yönetim Birimimizin önerisi üzerine, 2009 
yılında inşasına başlanan Termik Santralimizde çevre-
nin korunmasına yönelik aldığımız tedbirlerin etkinliği-
ni 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, kapsa-
mı ve içeriği açısından ülkemizdeki en büyük çevresel 
izleme projelerinden biridir. Tesis faaliyete geçtikten 
sonra beş yıl süreyle devam edecek olan projenin kap-
samı, Marmara Denizi’nden Edremit Körfezine kadar 
merkezinde tesisimizin yer aldığı 40 bin km2’’lik bir 
alandır ve bölgedeki tüm tesislerimizi içeriyor. Projenin 
bir kamu kurumu tarafından yapılmasının tarafsız ve 
güvenilir olacağı ve işin kapsamının çok geniş olması 
nedeni ile projeyi yürütmesi için TÜBİTAK MAM’ı tercih 
ettik. Toplam maliyeti 750 bin TL’nin üzerinde olan pro-
jeyi İÇDAŞ olarak finanse ediyoruz.

İlk aşamada emisyonların izlenmesi için başlatılan pro-
jenin 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, yeral-
tı suyu ve yağmur suyu kalitesinin, bitkilerin, tesisteki 
su ve emisyon deşarjlarının ve gürültünün izlenmesine 
başladık.

Proje kapsamında Biga yarımadasının Marmara De-
nizi 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 numu-
neler alınıyor ve izleme çalışmasına devam ediliyor. 
Analiz sonuçları TÜBİTAK MAM tarafından 6 aylık peri-
yotlarla raporlanıyor ve tarafımıza sunuluyor. Bu rapor-
ların bir kopyasını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
biz sunuyoruz.

Beşinci yılını dolduran proje kapsamında Tübitak MAM 
onuncu ve on birincisi 2015’te olmak üzere, bugüne 
kadar 11 ara rapor hazırladı. Toplam süresi 78 ay 
olan projeye bugüne kadarki yatırım miktarı 743 bin 
717 TL’dir ve projenin toplam maliyeti 892 bin 715 TL 
olacaktır.

EKONOMİK SOSYAL

KURUMSAL

ÇEVRESEL

Proje her ne kadar şirketimize doğrudan mali katkı 
sağlamıyor olsa da uzun dönemde projeden kaynaklı 
önemli çevresel ve kurumsal faydalar sağlayacağımı-
za inanıyoruz.

Proje sanayi tesislerinin bulunduğu baş-
ka bölgelerde de o bölgenin  özel koşul-
larına göre revize edilerek uygulanabilir 
niteliktedir. Proje ile birlikte gerek TÜBİ-
TAK MAM gerekse projede yer alan şir-
ketimizin teknik görevlileri bir çok yeni 
tecrübe edinme imkanı buluyorlar.

Bölgedeki ekosistemin bağımsız kamu 
kurumlarınca izlenmesi, işletmemizin 
kendine olan güvenini göstermesinin 
yanı sıra, bölgedeki paydaşlarımızın te-
sisimize olan güvenini de artırıyor.

Bu proje ile ekosistemin güvence altına alınmasını 
sağlayacağız. Proje ile Biga Yarımadası’nda hava, 
toprak ve su kalitesi ile ilgili binlerce analizin tamam-
lanmasıyla 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.

Sonuçlar ve Kazanımlar

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİMİZ

• E K O N O M İ K •

YARATILAN VE DAĞITILAN 
EKONOMİK DEĞER BİRİM İÇDAŞ ÇELİK 

ENERJİ
İÇDAŞ ELEKTRİK 

ÜRETİM GRI

Yaratılan Ekonomik Değer (Gelirler) TL 5,996,548,176 984,977,495 EC1

PAYDAŞLARA DAĞITILAN EKONOMİK DEĞER

İşletme giderleri TL 5,453,892,058 1,024,825,500 EC1

Çalışanlara sağlanan faydalar TL 232,862,151 52,224,616 EC1

Devlete sağlanan fayda TL 369,673,268 62,737,896 EC1

Sermaye sağlayıcılara sağlanan faydalar TL 0 0 EC1

Topluma sağlanan faydalar TL 1,057,464 5,206,943 EC1

Dağıtılmayan ekonomik değer (kar) TL -60,936,766 -160,017,460 EC1
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PERFORMANS 
GÖSTERGELERİMİZ

• S O S Y A L •

BÖLGE: TÜRKİYE KADIN ERKEK

KAZALAR BİRİM 2013 2014 2015 2013 2014 2015 GRI

Kaza sıklık oranı Oran 23.9 7.79 5.85 17.08 16.96 12.33

LA6
Mesleki hastalık oranı Oran 0 0 0 0 0 0

Ölüm Adet/Yıl 0 0 0 0 1 1

KAYIP GÜNLER BİRİM 2013 2014 2015 2013 2014 2015 GRI

İş kazası sebebiyle 
kayıp gün oranı

Oran 4.77 1.56 0.4 3.39 3.14 3.44

LA6
Hastalık vd sebeplerle 
kayıp gün oranı 
(devamsızlık oranı)

Oran 2.12 2.05 2.09 75.29 74.73 79.92

Alt işverenler ile ilgili sadece kaza sayıları takip edilmektedir. Diğer veriler mevcut değildir.
**Kaza Sıklığı: Bir milyon iş saatinde gerçekleşen kaza sayısı
KS=Toplam kaza sayısı/ (Toplam Çalışan Sayısıx300 günx7,5 saat) - (Toplam kayıp gün x7,5 saat) x 
1.000.000
1 ölümlü kaza=7.500 kayıp gün

Aşırı Kas Zorlanması Aşırı Sıcak Ile Temas

Bir Nesnenin Delmesi 
Veya Batması

Bir Nesnenin Kesmesi

Çapak Sıçraması
Göze Kimyasal Madde 
Sıçraması

   KAZA TÜRLERİ
Hareketli Nesne Ile 
Kişinin Çarpışması

İki Nesne Arasında 
Sıkışma

Kişinin Düşmesi Parça Düşmesi

Sabit Bir Nesneye Ya Da 
Kişiye Çarpma

Trafik Kazaları

Zararlı Ve Zehirli 
Maddelere Maruz 
Kalma

EĞİTİM YATIRIMLARI TÜM EĞİTİMLER

ÇALIŞAN KATEGORİSİNE 
GÖRE

BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

Üst Yönetim Adam/Saat 8.4 6.7 4.6 1 10 LA9

Orta Düzey Yöneticiler Adam/Saat 12.8 29.8 10.2 6.86 11.2 LA9

Şefler Adam/Saat 38.9 36.7 9.7 5.88 13.62 LA9

Yönetici / Mühendisler Adam/Saat 46.6 34.3 19 11.88 22.63 LA9

Diğer Personel Adam/Saat 20.9 11.4 8.4 15.46 16.69 LA9

CİNSİYETE GÖRE BİRİM 2011 2012 20*13 2014 2015 GRI

Erkek Adam/Saat 23.4 13.9 9.7 15.1 20.3 LA9

Kadın Adam/Saat 36.5 15 11 4.6 8.2 LA9

TÜM EĞİTİMLER 2013 2014 2015 GRI

 Mesleki Gelişim Saat 5,985 25,217 8749.7 LA9

 Kişisel Gelişim Saat 24,792 1,944 1910 LA9

 İSG Saat 32,834.50 38,164.80 36946.5 LA9

 Diğer (varsa açıklayınız) Saat 11,767 58.68,2 37357 LA9

Toplam Eğitim Saaati Saat 75,378.50 71,194 84963.2 LA9

EĞİTİM YATIRIMLARIMIZ İSG EĞİTİMLERİ 

ÇALIŞAN KATEGORİSİNE 
GÖRE 

BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI 

Üst Yönetim Adam/Saat 0.7 m.d 1 m.d 8

LA10 
Orta DüzeyYöneticiler Adam/Saat 2 7.3 1.9 4.6 7.6
Şefler Adam/Saat 10.2 17.3 1.8 5.2 11.48
Yönetici/ Mühendisler Adam/Saat 23.7 16.4 9.5 8.5 19.39
Diğer Personel Adam/Saat 12.2 7.4 2.3 11.1 11.57
CİNSİYETE GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI 
Erkek Adam/Saat 13.3 8.6 2.7 14.4 11.608 LA10 
Kadın Adam/Saat 18.2 6.5 3.1 3.3 7.1

EĞİTİM YATIRIMLARIMIZ DİĞER EĞİTİMLER  

ÇALIŞAN KATEGORİSİNE 
GÖRE 

BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI 

Üst Yönetim Adam/Saat 7.7 6.7 3.6 1 2

LA10 
Orta DüzeyYöneticiler Adam/Saat 10.8 22.5 8.3 2.3 3.6
Şefler Adam/Saat 28.7 19.4 7.9 0.7 2.14
Yönetici/ Mühendisler Adam/Saat 22.9 17.9 9.5 3.4 3.24
Diğer Personel Adam/Saat 8.7 4 6.1 4.36 5.12
CİNSİYETE GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI 
Erkek Adam/Saat 10.1 5.3 7 0.72 8.7 LA10 
Kadın Adam/Saat 18.3 8.5 7.9 1.3 1.1
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İŞGÜCÜ 

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

Beyaz Yaka - Kadın Kişi 84 88 97 91 92

G4-10

Beyaz Yaka - Erkek Kişi 393 452 513 526 515

Mavi Yaka - Kadın Kişi 35 63 75 35 30

Mavi Yaka - Erkek Kişi 3,615 4,043 4,159 4,150 3,987

TOPLAM Kişi 4,127 4,646 4,844 4,802 4,624

SÖZLEŞME TÜRÜNE GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

Tam zamanlı Çalışan - Kadın Kişi 119 151 172 126 122

G4-10
Tam zamanlı Çalışan - Erkek Kişi 4,007 4,494 4,671 4,675 4,501

Yarı zamanlı Çalışan - Kadın Kişi 0 0 0 0 0

Yarı zamanlı Çalışan - Erkek Kişi 1 1 1 1 1

LOKASYONA GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

İstanbul Ofisinde Çalışan - Kadın Kişi 71 75 79 69 72

G4-10

İstanbul Ofisinde Çalışan - Erkek Kişi 314 320 338 332 341

Değirmecik Entegre Tesisinde 
Çalışan - Kadın Kişi 19 28 44 30 30

Değirmecik Entegre Tesisinde 
Çalışan - Erkek Kişi 2,863 3,167 3,380 3,525 3,451

Bekirli Termik Santralinde Çalışan 
Kadın Kişi 29 48§ 49 27 20

Bekirli Termik Santralinde Çalışan 
Erkek Kişi 751 919 840 698 597

Anadolu Çalışan - Kadın Kişi 0 0 0 0 0

Anadolu Çalışan - Erkek Kişi 80 89 114 121 113

CİNSİYETE GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

Erkek
Kişi 4,008 4,495 4,672 4,676 4,502

LA12
Yüzde 97.12% 96.70% 96.45% 97.38% 97.36%

Kadın
Kişi 119 151 172 126 122

Yüzde 2.88% 3.30% 3.55% 2.62% 2.64%

YAŞA GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

30 Yaş ve altı

Kadın 51 56 58 46 45

LA12

Yüzde 1.24% 1.21% 1.20% 0.96% 0.97%

Erkek 1,580 1,602 1,414 1,384 1,463

Yüzde 38.28% 34.48% 29.19% 28.82% 31.64%

30 - 50 Yaş arası

Kadın 59 88 104 69 65

Yüzde 1.43% 1.89% 2.15% 1.44% 1.41%

Erkek 2,311 2,760 3,101 3,134 2,883

Yüzde 56.00% 59.41% 64.02% 65.26% 62.35%

50 Yaş ve üstü

Kadın 9 7 10 11 12

Yüzde 1.00% 1.00% 0.21% 0.23% 0.26%

Erkek 117 133 157 158 156

Yüzde 2.83% 2.86% 3.24% 3.29% 3.37%

İŞGÜCÜ 

DİĞER GRUPLAR BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

   Yabancı

Kadın 12 30 30 8 4

LA12

Yüzde 0.29% 0.65% 0.62% 0.17% 0.09%

Erkek 90 219 206 84 47

Yüzde 2.18% 4.41% 4.25% 1.75% 1.02%

   Engelli

Kadın 4 8 7 4 4

Yüzde 0.10% 0.17% 0.14% 0.08% 0.09%

Erkek 104 117 119 125 118

Oran 2.52% 2.52% 2.46% 2.60% 2.55%

YÖNETİM KATEGORİSİNE 
GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

   Üst Yönetim

Kadın 0 0 0 0 0

LA12

Oran 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Erkek 11 9 9 8 6

Oran 0.27% 0.19% 0.19% 0.17% 0.13%

   Orta Düzey Yöneticiler

Kadın 7 7 7 5 4

Oran 0.17% 0.15% 0.14% 0.10% 0.09%

Erkek 51 48 51 51 48

Oran 1.24% 1.03% 1.05% 1.06% 1.04%

   Şefler

Kadın 7 8 9 10 10

Oran 0.17% 0.17% 0.19% 0.21% 0.22%

Erkek 133 123 138 138 173

Oran 3.22% 2.65% 2.85% 2.87% 3.74%

   Yönetici/Mühendisler

Kadın 15 17 25 21 21

Oran 0.36% 0.37% 0.52% 0.44% 0.45%

Erkek 219 249 264 263 267

Oran 5.31% 5.36% 5.46% 5.48% 5.77%

   Diğer Personel

Kadın 90 119 131 90 93

Oran 2.18% 2.56% 2.71% 1.87% 2.01%

Erkek 3,588 4,059 4,204 4,216 4,002

Oran 86.94% 87.37% 86.90% 87.80% 86.55%
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YÖNETİM KURULU 
YAPISI BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

   Kadın Üyeler Oran 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LA12

   30 Yaş ve altı Oran 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

   30 - 50 yaş arası Oran 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00%

   50 Yaş ve üstü Oran 66.67% 66.67% 66.67% 100% 100%

   Yabancı Oran 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

   Engelli Oran 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2014 2015 2015 
SAYILARI

Üst düzey yönetici İstihdam durumu
Diğer 64% 63% 37

Yerel 36% 37% 21

BEKİRLİ Çalışanların İstihdam durumları
Diğer 25% 28% 171

Yerel 75% 72% 443

DEĞİRMENCİK Çalışanların İstihdam durumları
Diğer 17% 17% 583

Yerel 83% 83% 2851

2014 2015

Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların toplam çalışan sayısına göre yüzdesi 44.41% 47.10%
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PERFORMANS 
GÖSTERGELERİMİZ

• Ç E V R E S E L •
YENİLENEMEZ ENERJİ
KAYNAKLARINDAN SATIN ALINMIŞ 
VE TÜKETİLMİŞ İKİNCİL ENERJİ

YIL ELEKTRİK 
(KWH)

ELEKTRİK (GJ) GRI

ÇELİK TESİSLERİ

2011 2,143,439,394.70 7,716,381.80

EN3

2012 2,176,757,065.20 7,836,325.40

2013 2,316,760,582.60 8,340,271.40

2014 2,156,661,165.60 7,763,918.10

2015 1,841,771,646.70 6,630,377.93

ENERJİ SANTRALİ

2011 315,244,466.00 1,134,880.10

2012 313,784,489.00 1,129,624.20

2013 314,889,499.00 1,133,593.10

2014 320,517,321.00 1,153,862.40

2015 288,378,379.40 1,038,162.20

TERSANE

2011 1,243,204.20 4,475.50

2012 2,075,630.00 7,472.30

2013 1,864,743.70 6,713.00

2014 1,635,093.10 5,886.30

2015 1,881,116.70 6,772.00

YARDIMCI TESİSLER

2011 185,123,411.10 666,444.30

2012 207,669,715.00 747,611.00

2013 206,265,103.70 742,548.40

2014 209,881,621.30 755,567.80

2015 203,547,046.60 732,769.40

YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARINDAN ÜRETİLMİŞ 
VE TESİS İÇİNDE TÜKETİLMİŞ ENERJİ

YIL  HİDROELEKTRİK (KWH)  HİDROELEKTRİK
(GJ)

GRI

ÇELİK TESİSLERİ

2011 4,766,000.00 17,157.60

EN3

2012 6,125,000.00 22,050.00

2013 7,945,000.00 28,601.80

2014 7,934,000.00 28,562.40

2015 6,834,000.00 24,602.40

ENERJİ SANTRALİ (HES1-2-3)

2011 15,300,800.00 55,082.90

2012 19,366,000.00 69,717.60

2013 21,201,000.00 76,323.00

2014 19,648,000.00 70,732.80

2015 17,284,700.00 62,224.90

YENİLENEMEZ DOĞRUDAN 
ENERJİ KAYNAKLARI

YIL KÖMÜR (GJ) DOĞAL GAZ 
(GJ)

GRI

ÇELİK TESİSLERİ 2011 3,303,058.00 3,403,887.00

EN3

2012 2,213,921.00 3,422,325.00

2013 2,993,739.00 3,401,405.00

2014 2,290,834.00 3,314,688.00

2015 2,454,380.00 3,407,085.00

ENERJİ SANTRALİ 2011 34,112,750.00 17,169.00

2012 30,667,457.00 10,708.00

2013 30,915,214.00 7,599.00

2014 28,121,666.00 13,398.00

2015 25,033,111.00 21,628.00

TERSANE ve YARDIMCI TESİSLER 2011 696,268.00 110,278.00

2012 631,904.00 110,560.00

2013 598,256.00 100,763.00

2014 604,964.00 103,784.00

2015 518,311.00 99,614.00

YENİLENEMEZ DİĞER
SERA GAZI EMİSYONU 
KAYNAKLARI

YIL MAZOT (GJ) BENZİN (GJ) KLİMA GAZLARI 
VE KAYNAK 

GAZLARI (KG)

GRI

TÜM TESİSLER

2011 382,575.00 469 4,348.40

EN3
2012 454,031.00 535 6,574.40

2013 427,368.00 463 28,558.00

2014 456,163.00 471 21,279.70

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN VE YENİDEN
KULLANILAN SUYUN YÜZDESİ VE
TOPLAM HACMİ

YIL GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN VE 
YENİDEN KULLANILAN

(m3/YIL)

GRI

ÇELİK TESİSLERİ 2014 355,251,280.00

EN10
2015 334,933,900.00

YARDIMCI TESİSLER
(OKSİJEN TESİSLERİ)

2014 20,592,000.00

2015 20,160,000.00

Tekrar kullanılan su kısmına girdiğimiz değerler çelik tesislerinde ve oksijen tesislerinde kapalı devre (kul-
lanıldıktan sonra temizlenerek tekrar kullanılan) diye tabir ettiğimiz sulardır.



98    İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015 İÇDA Ş SÜRDÜRÜL EBİL İR L İK R A P ORU 2015   99  

KAYNAĞINA GÖRE
TOPLAM SU ÇEKİMİ

YIL SU (KAYNAK: DENİZ) SOĞUTMA SUYU GRI

ÇELİK TESİSLERİ

2011 1,994,780.00 163,399,500.00

EN8

2012 1,821,476.00 233,802,000.00

2013 1,692,197.00 220,625,000.00

2014 2,036,897.00 221,790,720.00

2015 2,182,217.00 157,922,000.00

ENERJİ SANTRALİ

2011 363,945.00 188,862,424.00

2012 411,461.00 210,893,657.00

2013 586,288.00 222,110,730.40

2014 376,687.00 218,600,476.30

2015 422,047.00 227,323,699.00

TERSANE ve YARDIMCI TESİSLER

2011 281,735.00 YOK

2012 215,727.00 YOK

2013 349,778.00 YOK

2014 399,187.00 YOK

2015 487,076.00 YOK

Deniz kaynaklı su değerleri ise bu kapalı devre suda oluşan buharlaşma kayıplarını takviye için beslenen sulardır.

AÇIKLAMA:
2015 yılı verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 MAYIS 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hak-
kında Yönetmelik” ve 22 Temmuz 2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında 
Tebliğ” esaslarına uygun olarak hesaplanmıştır. 
Önceki hesaplamalar ISO-14064 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz 
esaslarına göre yapılmıştır.

TOPLAM ATIK SU DEŞARJI (m3/YIL) YIL ATIK SU 
DEŞARJI**

SOĞUTMA SUYU 
DEŞARJI

GRI

ÇELİK TESİSLERİ

2011 191,625.00 163,399,500.00

EN22

2012 191,625.00 233,802,000.00

2013 191,625.00 220,625,000.00

2014 191,625.00 221,790,720.00

2015 191,625.00 157,922,000.00

ENERJİ SANTRALİ

2011 54,750.00 188,862,424.00

2012 54,750.00 210,893,657.00

2013 54,750.00 222,110,730.40

2014 54,750.00 218,600,476.30

2015 54,750.00 227,323,699.00

TERSANE

2011 18,250.00 YOK

2012 18,250.00 YOK

2013 18,250.00 YOK

2014 18,250.00 YOK

2015 18,250.00 YOK

YARDIMCI TESİSLER

2011 142,350.00 YOK

2012 142,350.00 YOK

2013 142,350.00 YOK

2014 142,350.00 YOK

2015 142,350.00 YOK

** Atıksular dört ayrı noktadan, fiziksel arıtma yapılarak kanal aracılığıyla denize deşarj ediliyor.
Atıksu deşarj miktarları paket arıtma tesislerinin kapasitelerine bağlı olarak hesaplanmıştır.
Arıtma sayısı değişmediği için atıksu miktarımızda pratikte oluşan yıllık fark ihmal edilebilir bir orandadır.

SERA GAZI EMİSYONLARI (T CO2) YIL DOĞRUDAN CO2 
EMİSYONLARI***

DOLAYLI CO2 
EMİSYONLARI

GRI

ÇELİK TESİSLERİ

2011 822,105.00 1,028,851.00

EN15 - EN16

2012 703,831.00 1,044,173.20

2013 790,831.00 1,110,650.90

2014 679,811.20 1,035,197.00

ENERJİ SANTRALİ

2011 3,395,524.00 0

2012 3,085,942.00 0

2013 3,162,852.00 0

2014 2,869,405.10 0

TERSANE

2011 0 597

2012 0 978.6

2013 0 895.1

2014 0 769.2

YARDIMCI TESİSLER

2011 121,053.00 88,859.00

2012 225,757.00 100,369.40

2013 223,611.00 100,401.40

2014 204,539.80 98,016.10

EMİSYON KAYNAKLARI (2015) SERA GAZI EMİSYON MİKTARLARI 
(Ton CO2) (2015)

İÇDAŞ DEĞİRMENCİK TESİSLERİ 2,299,624

İÇDAŞ BEKİRLİ TESİSLERİ 2,556,619
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TÜRÜNE VE BERTARAF
YÖNTEMİNE GÖRE,
TOPLAM ATIK

TÜM TESİSLER

TÜRÜNE GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

Tehlikeli Atıklar Ton 11,509.60 5,466.40 32,320.50 54,302.00 47,689.84 EN23

Tehlikeli Olmayan Atıklar Ton 1,065,700.10 697,160.90 717,719.30 734,418.20 604,841.18 EN23

Toplam Atık Ton 1,077,209.70 702,627.20 750,039.80 788,720.20 652,531.01 EN23

BERTARAF YÖNTEMİNE 
GÖRE BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

Yeniden kullanım Ton 75,009.40 45,777.00 45,989.40 50,529.00 95,803.23 EN23

Geri dönüşüm
(Kalan Cüruf, Tufal,
Ambalaj Atıkları)

Ton 731,411.80 467,460.50 413,904.60 460,531.00 359,843.38 EN23

Geri kazanım
(Baca Tozu, Atık Yağlar,
Kül, ÖTL)

Ton 16,377.80 13,012.50 126,063.30 96,382.40 49,573.29 EN23

Düzenli depolama
(Kömür Külü ve Cürufu,
Evsel Atıklar)

Ton 254,410.70 176,377.50 164,082.50 181,277.80 147,311.11 EN23

Toplam Bertaraf Edilen 
Atık Ton 1,077,209.70 702,627.20 750,039.80 788,720.20 652,531.01 EN23

TESİSE KABUL EDİLEN 
GEMİ ATIKLARI BİRİM 2011 2012 2013 2014 2015 GRI

Tehlikeli Atık
(Sintine Suyu, Slaç, Atık 
Yağ)

m3/yıl 449.2 522.6 201.5 348.9 490.71 EN23

Tehlikesiz Atık
(Evsel Katı ve Sıvı Atıklar) m3/yıl 205 259.1 746.6 681.2 711.45 EN23

EKLER

• Y A Y I N L A R I M I Z •

• Ö D Ü L L E R İ M İ Z •

YAYIN ADI YAYINLANDIĞI YER YAYINI HAZIRLAYAN TARİH

Çelik Sektöründe
Karbon Yönetimi Karbon Zirvesi

İÇDAŞ
Çevre Yönetim Birimi

2-3 Nisan 2015

İÇDAŞ Afet ve Acil Durum
Haberleşme Sistemi

Türkiye Afet Yönetimi
Strateji Belgesi Strateji 

Geliştirme Çalıştayı

İÇDAŞ
İSG Birimi

28 Ocak 2015

Termik Santralde Kondenser
Suyu Saflaştırma Tesisinde Reçine
Rejenerasyonu Sırasında Kimyasal

Tüketiminin Optimizasyonu

5. Ulusal Verimlilik Kongresinde
İÇDAŞ

İSG Birimi
6-7 Ekim 2015

Metal Geri Dönüşüm Sektöründe
Sağlık Riskleri ve İş Güvenliği Sorunları

Metal Geri Dönüşüm 
Sektöründe

Sağlık ve Güvenlik Tehlikeleri 
Çalıştayı

İÇDAŞ
İSG Birimi

23 Aralık 2015

Çanakkale Savaşlarının 100. Yılında
Haberleşmenin Önemi ve

Afet Haberleşmesi

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi

İÇDAŞ
İSG Birimi

17 Nisan 2015

ÖDÜL ADI VEREN KURUM ADI

Çevresel

Su Yönetimi Kategorisinde yapmış olduğumuz" İÇDAŞ Su Yönetim Sistemi" 
konulu başvuru finale kalma başarısı göstermiştir. Sürdürülebililik Akademisi

Sosyal

TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” yarışmasına “Minik 
Arkeologlar” konulu proje ile katılınmış ve bu projemiz finale kalma başarısı 

göstermiştir. 
TİSK



102    İÇDAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015 İÇDA Ş SÜRDÜRÜL EBİL İR L İK R A P ORU 2015   103  

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESI İLKELERİ

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 HAKLARI ÇALIŞMA STANDARTLARI

YOLSUZLUKLA MÜCADELEÇEVRE

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 or-
tağı olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

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.

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil yolsuz-
luğun her türlüsüne karşı çalışmalıdır.

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati 
yaklaşımları desteklemelidir.

İlke 8: İş dünyası,daha fazla çevresel sorumluluk 
alınmasını teşvik edecek girişimlerde bulunmalı-
dır.

İlke 9: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin geliş-
mesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.
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GRI VE BM KİS İÇERİK İNDEKSİ

STRATEJİ VE ANALİZ

G4-01 s.  6-7

KURUMSAL PROFİL

G4-03 s. 8-9
G4-04 s. 10-11
G4-05 Arka Kapak (s.106)
G4-06 İÇDAŞ Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
G4-07 Anonim Şirket
G4-08 s. 14
G4-09 s. 12-13
G4-10 s. 91
G4-11 s. 65
G4-12 s.66
G4-13 s. 14-15
G4-14 s. 77-80
G4-15 s. 62
G4-16 s. 16
TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER
G4-17 s.4 ve Arka Kapak(s. 102)
G4-18 s. 20,24, 25
G4-19 s. 23
G4-20 s. 20-21
G4-21 s. 20-21

G4-22 Sürdürülebilirlik stratejimiz, öncelikli konuların ve kilit paydaşların 
tespit edilme süreci yeniden aktarılmıştır. (s. 20-23)

G4-23 
Raporun kapsamı ve kısıtlamaları bir önceki rapora göre 
değişmemiştir. 
(s. 20-23)

PAYDAŞ KATILIMI
G4-24 s. 24-25, 32
G4-25 s. 21-32
G4-26 s.32-35
G4-27 s. 32-35

GENEL STANDART BİLDİRİMLER

ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER

ÖNCELİKLİ UNSURLAR DMA ve GÖSTERGELER HARİÇ TUTULANLAR

Ekonomik Performans s. 33-35, 89 None

İş Gücü s. 34,35, 92-93 None

İş Sağlığı ve Güvenliği s. 47-49 None

Eğitim s. 51 None

Yerel Toplumla İlişkiler s. 53, 56-58 None

Emisyonlar s. 78-82, 93 None

Biyoçeşitlilik s. 85-88 None

Enerji s. 83-84, 96-97 None

Su s. 77-79, 97-98 None

Atık Su ve Diğer Atıklar s. 76-79, 100 None

RAPOR PROFİLİ
G4-28 s. 4
G4-29 2014
G4-30 Yıllık
G4-31 Arka Kapak (p.106)
G4-32 s. 4
G4-33 Yoktur.
YÖNETİŞİM
G4-34 s.19
ETİK VE DÜRÜSTLÜK
G4-56 s.19
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