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İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve 
Ulaşım Sanayi A.Ş.’nin 2012 
Sürdürülebilirlik Raporu, dün-

yanın en itibarlı halkla ilişkiler 
platformlarından LACP (League 
of American Communications Pro-
fessionals - Amerikan İletişim Pro-
fesyonelleri Ligi) tarafından her 
yıl düzenlenen ‘2013 Spotlight 
Awards’ (2013 Yılı Uluslararası İle-
tişim Ödülleri) değerlendirmesinde 
100 üzerinden 98 puan alarak ve 
“Dünyanın En İyi 2. Sürdürülebilir-
lik Raporu” seçilerek, Altın Ödül’e 
layık görüldü. Konu ile ilgili olarak 
İÇDAŞ Değirmencik Tesisi Çevre 
Müdürü Barış Bora ve raporu hazır-
layan Elif Özkul Gökmen’in görüş-
lerine başvurduk. 

İÇDAŞ faaliyet gösterdiği sektör-
lerde pek çok ilke imza atmış bir 
şirket. Ödül aldığınız rapor da sek-
töründe uluslararası standartta ha-
zırlanmış ilk rapor. Neden böyle bir 
rapor hazırlama ihtiyacı duydunuz?
İÇDAŞ’ın kurum kültüründe ilkleri 
gerçekleştirmek önemlidir. Şirketi-
miz, adını sürdürülebilirlik koymadı-
ğı halde yıllardır çok farklı ve etkili 
uygulamalarıyla zaten bu yönetim 
anlayışına sahipti. Takdir edersiniz 
ki üçlü etkileri yüksek sektörlerde fa-
aliyet gösteriyoruz, göz ardı edeme-
yeceğimiz konular çok. Diğer taraf-
tan bu çalışmaları aldığımız ödüller 
dışında, dış paydaşlarımızla detaylı 
paylaşmak için bir platform açma 
fırsatımız olmamıştı. Geçtiğimiz yıl 

Çanakkale’den Dünyaya Bir 
Sürdürülebilirlik Armağanı
Nihai tüketiciye 
ulaşmayan, B2B faaliyet 
gösteren firmaların 
sürdürülebilirlik 
çalışmaları çoğu 
zaman çok fazla 
görünür olmuyor. 
Ancak Çanakkale 
merkezli İÇDAŞ,  
“Dünyanın En İyi 2. 
Sürdürülebilirlik Raporu” 
seçilen çalışmasıyla 
tüm sürdürülebilirlik 
radarlarına yakalanmaya 
aday. Hem üretim 
süreçlerini, hem 
bulunduğu coğrafyayı, 
hem sosyal, hem de 
çevresel düzeyde son 
derece titiz bir şekilde 
analiz etmeyi ve daha 
ötesi çok ciddi pozitif 
çıktılar elde etmeye 
başaran ve tam bir dünya 
şirketi gibi 2020 yılında 
“sıfır atık” hedefleyen 
şirketin Değirmencik 
Tesisi Çevre Müdürü Barış 
Bora ve danışmanları 
Elif Özkul Gökmen’le bu 
başarının arka planını 
konuştuk. 
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UNCG’yi imzaladıktan sonra bu ko-
nuları ve yönetim yaklaşımımızı tüm 
detaylarıyla aktarabileceğimiz bir ra-
por hazırlamaya kadar verdik. Hem 
kurumsal kimliğimizi hem de paydaş-
larımızla olan iletişimimizi güçlendi-
recek olması raporu hazırlamamızda 
etkili oldu diyebiliriz.

İÇDAŞ’ta sürdürülebilirlik yönetimi 
çerçevesinde ne tip faaliyetler yürü-
tüyorsunuz? 
Biliyorsunuz sürdürülebilirlik yöneti-
minin üç önemli ayağı var. Biz mali 
performansımız ile birlikte çevrenin 
korunmasına ve sosyal sorumlulu-
ğumuza da aynı özeni gösteriyoruz. 
Çevrenin korunması alanında ülke-
mizde ve hatta dünyada eşi olmayan 
birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bası-
na da yansıyan Sürdürülebilir Su Yö-
netimi Projemiz ile tüm tesisimizin 
tatlı su ihtiyacını denizden karşıladık, 
soğutma suyu deşarjlarımıza kurdu-
ğumuz HES’ler ile deniz suyundan 
elektrik enerjisi ürettik, devamında 
bu suyla profesyonel balık üretim te-
sisi kurduk.
Bacalarımızdaki emisyon değerlerini 
ve kamera görüntülerini web sayfa-
mızdan yayınladığımız gibi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na hibe ettiğimiz 
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile 
tesis etki alanımızdaki hava kali-
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tesinin, Bakanlık tarafından canlı 
olarak izlenmesini sağlıyoruz. Ta-
mamen gönüllü olarak yaptığımız bu 
çalışma, özel sektör tarafından yapıl-
mış, ülkemizdeki tek uygulamadır. 
Tüm paydaşlarımız, Bakanlığın www.
havaizleme.gov.tr web adresinden 
tesis etki alanımızdaki hava kalitesi-
ni canlı olarak izleyebiliyor. Geçtiği-
miz günlerde Bakanlığımız tarafın-
dan PM (partikül madde) açısından 
Türkiye’nin hava kalitesi en temiz 
ili Çanakkale olarak açıklandı. Etki 
alanımızdaki düşük partikül madde 
değerleri, ilimiz ortalamasının düş-
mesine önemli bir katkı sağlamıştır. 
Çevreye yönelik yürütülen en önemli 
projelerimizden birisi de merkezin-
de sanayi tesislerimizin yer aldığı 
bir alanda yürüttüğümüz çevresel 
izleme çalışmalarımız. Projelerle 
çevrenin korunmasına yönelik ola-
rak aldığımız tedbirlerin etkinliğinin 
bölgesel düzeyde izleyebiliyoruz. 
Bu amaçla 2007 yılından bu yana 
Tübitak MAM ile projeler yürütü-
yoruz. Proje ile bölge ekosisteminde-
ki, hava, toprak, su, bitki ve yeraltı 
sularında 170’ten fazla parametreye 
ait 19.000’den fazla veri elde edece-
ğiz. Bu projeyi işletmede olduğumuz 
sürece devam ettirme niyetindeyiz. 
2013 yılında başlattığımız bir çalışma 
ile bölgemizdeki deniz ve kara eko-
sistemlerindeki biyoçeşitliliği izleme 
altına aldık. Endemik türler de dahil, 
bölgemizdeki canlı türlerinin tespiti-
ni yapıyoruz. 
Sosyal sorumluluk alanında da onlar-
ca proje yürütüyoruz. 2004 yılından 
bu yana faaliyet gösteren İçdaş Spor 
Kulübümüzde her yıl 7-15 yaş ara-
sındaki yaklaşık 500 çocuğumuza, 
yüzme ve yelken eğitimi veriyoruz. 
Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda bugüne kadar dünya 
şampiyonluğu da dahil 200’den faz-
la ödül aldı. Sponsoru olduğumuz 
Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu 
Kız Basketbol takımımız geçtiğimiz 
yıl Türkiye şampiyonu oldu. Biga 
Kaymakamlığı ve Türk Okçuluğu Fe-

derasyonu tarafından her yıl düzen-
lenen Biga Sancak Beyi Osman Bey 
Geleneksel Okçuluk Müsabakası ve 
Şenlikleri her yıl şirketimiz sponsor-
luğunda yapılıyor. Yine Biga İçdaş 
Spor Salonu’nu inşa ederek gençle-
rimizin hizmetine sunduk.
Yaşadığımız coğrafya dünya tari-
hi açısından çok önemli bir bölge. 
Bölgemizde toprak altında kalmış, 
define avcılarına terk edilmiş eşsiz 
birçok arkeolojik eser var. Örneğin 
Apollon Smintheus Tapınağı bun-
lardan birisi. Troyalılar tarafından 
Tenedos’un yani Bozcaada’nın güçlü 
kralı Smintheus’un savaşta kendile-
rine verdiği destek anısına yapılmış 
bir tapınak. Bir diğer kazı alanı ise 
Parion Antik Kenti. Kemer köyüne 
ilköğretim okulu inşa etmek için yap-
tığımız çalışmalar sırasında kentin 
kalıntılarına rastladık. Bugün her iki 
alanda da kazı çalışmalarının spon-
sorluğunu yürütüyoruz. Parion’da 
nitelik ve boyut bakımından dün-
yanın gıpta ettiği bir kazı çalışması 
yürütülüyor. Smitheion’da ise Apol-
lon tapınağı yeniden ayağa dikiliyor. 
Assos ve Troya ile birlikte gelen tu-
ristlerin tarihe dokunacağı yeni ören 

yerlerimiz 2015’e hazırlanıyor. Bu 
eserlerin Çanakkale turizm ve kültür 
varlıklarına kazandırılmasıyla yerel 
ekonomi için önemli fırsatların yara-
tılacağını düşünüyoruz.
Bölgede eğitim alanında çok ciddi kat-
kılarımız var. Biga Endüstri Meslek 
Lisesi’ni inşa ettik. Lapseki Endüstri 
Meslek Lisesi inşaatını bitirmek üze-
reyiz. 18 Mart Üniversitesi’nin 2000 
kişilik İÇDAŞ Kongre Merkezi’ni 
daha geçtiğimiz ay, 29 Ekim 2013’te 
açtık. 

İçdaş sürdürülebilirlikle ilgili etkile-
rini nasıl belirledi? Sürdürülebilir-
lik performansını kim takip ediyor, 
nasıl bir ekip yönetiyor?
Raporlama sürecindeki çalışmaları-
mızı danışmanımızla yürüttük. Ra-
porlamadaki öncelikli konularımızı, 
çalışma ekibimizle yaptığımız çalış-
tayda belirledik. Çalıştayda birkaç 
aşamalı paydaş ve materiality analizi 
gerçekleştirdik. Hem şirketimiz hem 
de paydaşlarımız için önemli ve önce-
likli olan sürdürülebilirlik konularını 
tespit ettik. Burada danışmanımızın 
yöntemleri ve tecrübesi önemliydi. 
Proje ekibini de birlikte belirledik. 

“Raporlama sürecindeki çalışmalarımızı danışmanımızla 
yürüttük. Raporlamadaki öncelikli konularımızı, çalışma 

ekibimizle yaptığımız çalıştayda belirledik. Hem şirketimiz hem 
de paydaşlarımız için önemli ve öncelikli olan sürdürülebilirlik 

konularını tespit ettik”
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Sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal 
hedeflerimizi tüm bölümlerimizi il-
gilendiriyor. Diğer taraftan mevcut 
tüm departmanlarda görevli ve veri 
sağlayacak kişiler proje ekibimizde 
yer alıyor.

Raporun hazırlanma sürecinde da-
nışmanınızdan ne ölçüde destek al-
dınız? Raporlama sürecinde sizi en 
çok rahatlatan aşamalar ne oldu?
Sürdürülebilirlik raporumuzu danış-
manımızın katkıları ile hazırladık. 
Elif Hanım tüm süreçlerde bizi sabır-
la ve titizlikle yönlendirdi. Raporun 
her aşamasında çalışma ekibimize 
tam ve güvenilir bilgileri vererek çok 
büyük katkı sundu. Rapora ilişkin ve-
rilerin toplanması, raporun yazılması, 
tercümesi ve tasarımına kadar tüm 
süreçlerde danışmanlık hizmeti aldık. 
Raporlama sürecinde, üst yönetimi-
mizin desteği çalışmalarımızı en çok 
rahatlatan aşama oldu. Süreçle ilgili 
sayısız veriyi şirketimiz içinden top-
lamamız için yönetim desteği şarttı. 
Bunun yanı sıra, çalışma ekibindeki 
tüm arkadaşlarımızın özverili çalış-
maları ve işinin uzmanı bir danış-
manımız olması süreci başarıyla ve 
zaman planına uygun olarak tamam-
lamamızı sağladı.

Önümüzdeki dönem için planlarınız 
neler?
Çevrenin korunması ve sosyal sorum-
luluk alanındaki çalışmalarımız uzun 
yıllardır devam ediyor. Her geçen 
gün mevcut sistemi daha sürdürüle-
bilir kılmaya devam ediyor, yeni yatı-
rımlarımızı temiz üretim teknolojileri 
üzerine kuruyoruz. 
Tesislerimizi merkezine alan ekosis-
temin bir bütün olarak korunması ve 
gelecek kuşaklara daha da güçlendi-
rilmiş olarak aktarılması için perfor-
mansımızı daha da artırarak çalışma-
ya devam etmeyi planlıyoruz. 
2020 yılına kadar ulaşmak istediği-
miz “sıfır atık” hedefimiz var. Bu 
tarihe kadar tüm atıklarımızı geri 
kazanmayı ve düzenli depolamaya gi-

den atık miktarımızı sıfıra düşürmeyi 
planlıyoruz. Bu kapsamda üniversite-
lerimiz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız ile bir SanTez projesi-
ne başladık. 
2014 yılında ise iki yeni projeye daha 
başlamayı planlıyoruz. Yenilenebilir 
enerji yatırımlarımız da devam edi-
yor. 60 MW’lık RES projemiz inşa 
aşamasına geldi. 2015 yılına kadar 
RES projemizi faaliyete geçirmeyi 
planlıyoruz. 
Sürdürülebilir büyüme, kurumsallı-
ğımızın önde gelen ilkelerinden biri 

haline geldi. Önümüzdeki dönemde 
de geçmişte elde ettiğimiz başarıları 
da aşmak için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Gelecek kuşaklara bırakabile-
ceğimiz en büyük mirasın temiz bir 
çevre olduğuna, organizasyonumu-
zun her aşamasındaki tüm çalışanla-
rımızla inanıyoruz.
Sosyal sorumluluk alanında yürüttü-
ğümüz çalışmaları da büyüterek de-
vam edeceğiz. 2016 Rio Olimpiyat 
oyunlarında yüzme kulvarında ve 
yelken dalında Çanakkale’den spor-
cular görmek istiyoruz.  m

Elif Özkul Gökmen, Sercom Consulting 

“İyi Bir Materiality Analizi ve Samimi Bir Dil”

LACP’tan ikincilik Ödülü alan İçdaş 
sürdürülebilirlik raporu sizin imzanızı 
taşıyor. Biraz anlatır mısınız çalışmayı?
Öncelikle belirtmeliyim ki İÇDAŞ ekibiyle 
çalışmak çok keyifliydi. Tanışma ve 
oryantasyon için Çanakkale’deki 
Değirmencik tesisine ilk ziyaretimde 
şirketin etki alanının genişliğine şahit 
oldum. Yer gök İÇDAŞ’tı J. Henüz tanıtım 
sırasında aktarılan uygulamalarla dolu 
dolu bir rapor çıkarabileceğimiz belli 
oldu. Proje ekibinin kurulması, GRI 
temelli raporlama eğitimi, stratejik 
sürdürülebilirlik konularını masaya 
yatırdığımız yönetici çalıştayı, çalışan 
sürdürülebilirlik anketi, paydaş görüş 
toplantıları süreçlerinden sonra veri ve 
bilgi toplama aşamalarını gerçekleştirdik. 
Raporun içeriğini benim sorularım 
çerçevesinde proje ekibiyle birlikte 
oluşturduk. İçeriğin stratejik konular 
etrafında düzenlemesini ben yaptım. 
Tasarım, tercüme ve GRI onay ve ödül 
başvuru sürecini de ben yönettim.

Peki, bu raporu öne çıkaran özellikler 
neler?
Bu raporu, küresel düzeyde kabul görmüş 
GRI Küresel Raporlama Girişimi (Global 
Reporting Initiative) G3.1 Sürdürülebilirlik 
Raporlaması Rehberi’ni, Dünya Çelik 
Birliği’nin (World Steel Association) 
Sürdürülebilir Çelik Üretimi Performans 

Göstergelerini ve Uluslararası Finans 
Kurumu’nun (IFC) Sürdürülebilirlik 
Performans Standartları’nı temel alarak 
hazırladım. Paydaş katılımı süreçlerinde 
de AA1000SES standardını temel aldım. 
Türkiye’nin GRI A Seviyesinde hazırlanan 
5. Sürdürülebilirlik Raporu olmakla 
beraber Türkiye çelik üretim sektörünün 
ilk, enerji sektörünün de 2. GRI A Seviye 
raporudur. A Seviyesi’nin şeffaflık ölçütü 
olduğunu da bu vesileyle belirteyim.
Bu raporu diğerlerinden ayıran en 
önemli özellikleri, detaylı bir materiality 
(önceliklendirme) analizi sürecinde 
tespit edilmiş stratejik konuların 
tamamını ilgilendiren uygulamaların, 
hem kurumsal, hem de ekonomik-sosyal-
çevresel etkilerinin/sonuçlarının ayrı ayrı 
irdelenmesi ve okuyuculara samimi bir 
dille aktarılmasıdır.


