
BİZİM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK;

«GELECEK NESİLLERİ VE GEZEGENİ 
OLUMSUZ ETKİLEMEDEN ,

ÜRETİMLERİMİZE 
DEVAM EDEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA SAĞLAMAKTIR»





BM’ İN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA 
ULAŞMAK İÇİN POLİTİKALARIMIZDA TAAHHÜTLER 

VERİYORUZ VE PERFORMANSLARIMIZI TAKİP 
EDİYORUZ. 



Çevresel Ekonomik

Eşitlik Sağlık ve Refah



 Sürdürülebilirlik Politikası
 Enerji Politikası
 Kalite Politikası
 İSG ve Çevre Politikası
 İnsan Hakları Politikası
 İnsan Kaynakları Politikası
 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
 Çalışan Etik Kuralları

• Doğruluk, Dürüstlük 
• Gizlilik
• Kişisel Fayda Sağlamama
• Sorumluluklarım
• Yasal Sorumluluklarım
• Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım
• Çalışma Arkadaşlarıma Karşı Sorumluluklarım
• Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarım
• Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarım
• Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarım
• Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarım

Politikalarımız

http://kaptangrupturkiye.com/cevreveissagligipolitikamiz/

http://kaptangrupturkiye.com/calisanin-etik-kurallari/

http://kaptangrupturkiye.com/cevreveissagligipolitikamiz/
http://kaptangrupturkiye.com/calisanin-etik-kurallari/


Yaşam döngüsü, bir ürün sisteminin ham
madde alımından veya doğal kaynaklardan
üretilmesinden yaşam sonu işlemine kadar
birbirini izleyen ve birbiriyle bağlantılı
aşamalarıdır. Yaşam döngüsü
değerlendirmesi (LCA), bir ürünün
tanımlanmış yaşam döngüsü aşamalarında
çevresel etkileri, faydaları, maliyetleri ve
riskleri ölçen bir tekniktir ("beşikten
mezara" veya "beşikten beşiğe" analizi
olarak da bilinir)

EPD raporu ile, Yaşam döngüsü analizinin
(LCA) yapıldığı belgelenmiştir.
Bu bilgilerimizi müşterilere ve tüm
paydaşlarımız ile web sayfamız aracılığı ile
paylaşıyoruz.
(Ürün, Nakliye, Kurulum, Kullanım, Ömür
Sonu aşamaları)

http://kaptangrupturkiye.com/wp-
content/uploads/2022/07/EPD.pdf

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

http://kaptangrupturkiye.com/wp-content/uploads/2022/07/EPD.pdf
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GWP (kg CO2 equivalent)

A1-A3

UKCARES ONAYLI FİRMALAR (GWP)

UK CARES Onaylı firmaların EPD raporlarına göre küresel ısınma potansiyelleri (Global Warming
Potential) kıyaslamaları.
En iyi Türk Çelik üreticisi Kaptan Demir Çelik.



Çelik Sektöründe Yaşam Döngüsü
Çelik dünya çapında ekonomik olarak en yüksek geri dönüşüm oranına sahip yapı malzemesidir. 

%99 geri kazanılan yapı çelikleri sonsuz kez geri dönüştürülebilir.

"Ürettiğimiz ürünlerin yaşam döngüsünü, hurda tedarikçilerinden başlayarak, hurdanın yüklendiği limandan son 
kullanıcıya kadar izlenebilir bir şekilde olumlu yönde etkilemeye çalışıyoruz"

Sürdürülebilirlik hedeflerimizin başında çelik üretiminde yaşam döngüsünün desteklenmesi,
yeniden kullanımın yaygınlaştırılması ve böylece atıkların geri dönüşümüne katkı sağlanması gelmektedir.

Enerji tüketimlerini azaltmak, hammadde kaynaklarının korumak.
Taşımacılık faaliyetlerinde olası etkileri azaltmak.

Tedarik zincirinde sorumlu tedarik ilkelerini dikkate almak.

http://kaptangrupturkiye.com/celigin-yasam-dongusu/

http://kaptangrupturkiye.com/celigin-yasam-dongusu/


Paydaşlarımız

http://kaptangrupturkiye.com/kdc-paydaslari/

http://kaptangrupturkiye.com/kdc-paydaslari/


UK CARES Sustainability (BS8902:2009) ve
BES6001 (BRE Environmental &Sustainability Standard)
standartları tedarikçilerimizi Kalite, Sosyal, Ekonomik ve 

Çevresel açılardan kapsamlı bir şekilde değerlendirmemizi ve 
mümkün oldukça bu konuları benimseyen sorumlu 

tedarikçileri seçmemizi istiyor.

«Kiminle iş yaptığınıza göre değerlendirilirsiniz»

Tedarik zinciri



UKCARES - Sürdürülebilirlik & Tedarik zinciri

İlk başvuru

İlk EPD ve

Sürdürülebilirlik 

Sertifikası «Pass»

performans ile alındı. 

CARES SCS 

«Tek Rozet»

ve

"BES6001 

Sertifikası

«Pass» 

performans ile 

alındı

CARES SCS

«Tek Rozet» 

korundu, "2Rozet" 

az farkla kaçırıldı.

"BES6001 

sertifikası

«Good» performans 

gösterildi.

9.
versiyon

2
Rozet

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

UK CARES 
Sürdürülebilirlik & Tedarik zinciri gelişimimiz

Hedefimiz 
Ver. 9 a geçmek

ve 2.Rozeti almak



ResponsibleSteel™

1

2

3

4

5

6 Yerel Topluluklar

İnsan Hakları

Çalışma Hakları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal, Çevresel, Yönetişim Yönetim Sistemleri

Kurumsal Liderlik 7

8

9 Gürültü, Emisyonlar, Atık Sular ve Atık

İklim Değişikliği ve Sera Gaz Emisyonları

Paydaş Katılımı ve İletişimi

10

11

12 Hizmetten Çıkarma ve Kapatma
Çevre İlkeleri 

Biyoçeşitlilik

Su Yönetimi

Türkiye’ de üye olan şirketler:   https://www.responsiblesteel.org/about/members-and-associates/

1) Kaptan Demir Çelik, 2) Bilecik demir Çelik ve 3) Çolakoğlu Metalurji

Taahhütler:
• ResponsibleSteel™ standartlarının geliştirilmesine katılmak,
• Sorumlu çelik tedarikini ve üretimini teşvik etmek,
• Steel Stewardship Council Ltd ('SSC') Anayasasına uymak
• Antitrust Uyum Politikasına Uyun (tekel önleyici politika, rekabete zarar vermeme)
• ResponsibleSteel™ Şikayet Prosedürünü uygulamak
• Ticari Marka Kullanımı için ResponsibleSteel™ Kurallarına uymak

?

UKCARES Ocak 2022 de Responsible Steel in onaylı 
denetim kuruluşları listesine girdi.

Türkiye’ de henüz bu sertifikaya sahip firma 
bulunmamaktadır.

https://www.responsiblesteel.org/certification/approved-certification-bodies/

https://www.responsiblesteel.org/about/members-and-associates/
https://www.responsiblesteel.org/certification/approved-certification-bodies/


1
Sanayi ve Ürün Sürdürülebilirlik Komitesi / 
Industry and Product Sustainability Committee
(IPSCO)

2 WorldSteel İklim Eylem Üyeliği /

WorldSteel Climate Action Member

3
Sürdürülebilirlik Raporlama Uzman Grubu
(SREG) / Sustainability Reporting Expert Group 
(SREG) (Regular)

4 Sürdürülebilirlik Göstergeleri Çalışma Gurubu
Working Group for Sustainability Indicators (WGSIR) 

5 Yaşam Döngüsü Değerlendirme Uzman Grubu/   
Life Cycle Assessment Expert Group (LCAEG) (Regular)

Worldsteel ve Sürdürülebiilirlik

https://worldsteel.org/about-us/worldsteel-membership/regular-members/

https://worldsteel.org/about-us/worldsteel-membership/regular-members/


Hedef

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Yenilik ve refah

Etik ve şeffaf operasyonlar

Yerel topluluk

Sorumlu tedarik zinciri

Çalışanlarımız

İş sağlığı ve Güvenliği

Döngüsel ekonomi

Çevre

İklim değişikliği

Worldsteel 9 Prensip



Worldsteel ve Sürdürülebiilirlik





Sürdürülebilir 
Yapı Çelikleri  

Performans Verileri 
2018-2021



Tedarik zincirinde birçok önemli
sürdürülebilirlik riski ve etkisi meydana
gelir.
Tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi
sırasında ana hammadde tedarikçilerini
etik, çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler
açısından değerlendirilir.

CARES SCS sertifikalı tedarikçi(ler)den
veya CARES tarafından kabul edilebilir
geçerli bir sürdürülebilirlik sertifikasına
sahip kuruluşlardan satın alınmalıdır.

2.10.3 Sorumlu Kaynak Kullanımı Değerlendirme Kapsamı (%)

2021 yılı Ana tedarikçilerimizin (Hurda+Ferroalyaj)

%99,3 nün sertifikaları sorgulanmıştır.



22,0

60,5
66,0

75,4

2018 2019 2020 2021

Çelik endüstrisi tedarikçilerinin ürün
kalitesi ve sürdürülebilirlik performansı
üzerine önemli bir etkisi vardır.
CARES planının sürekli iyileştirme
beklentisi, kilit tedarikçilerin ilgili çevresel,
sosyal ve etik etkilerini yönettiklerini
gösterebilmeleridir.
Tedarikçi Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001/ISO 45001) onayları
ile bu gerekliliği sağlıyoruz.

2.10.4 ISO 9001 (Kalite Y.S.) Belgeli Firma Sayısı-Hurda (%)

2021 yılı Hurda tedarikçilerimizin %71,9’u ISO 9001
sertifikasına sahiptir.



22,0

53,0

61,0
63,4

2018 2019 2020 2021

2.10.4 ISO 14001 (Çevre) Belgeli 
Firma Sayısı-Hurda (%)

2.10.4 ISO 45001 (İSG) Belgeli Firma 
Sayısı-Hurda (%)

10,1

60,5

44,0 44,5

2018 2019 2020 2021



99,8 98,8

76,8

97,1

2018 2019 2020 2021

2.10.4 ISO 9001 (Kalite Y.S.) Belgeli Firma Sayısı-Ferroalyaj (%)



2.10.4 ISO 14001 (Çevre) Belgeli 
Firma Sayısı-Ferroalyaj (%)

2.10.4 ISO 45001 (İSG) Belgeli Firma 
Sayısı-Ferroalyaj (%)



82,5

85,1

81,2

80,1

2018 2019 2020 2021

Çelik sonsuz olarak geri
dönüştürülebilir, bu da enerji ve
hammadde tasarrufuna, CO2
emisyonlarının azaltılmasına ve
hammadde kullanımından
kaynaklanan atıkların azaltılmasına
yardımcı olur. Çelik üretimi ve
sonraki işlemlerden kaynaklanan
hurdalar toplanır ve doğrudan çelik
üretimine geri dönüştürülür. Geri
dönüşüm, önemli enerji ve
hammadde tasarrufları sağlar.

3.2.1 Birincil Malzeme kullanımı verimliliği (%)

Yıl boyunca kullanılan toplam ton hammadde
(Yalnızca Hurda, DRI&HBI, Kömür, Ferro
Alaşımlar ve Kireç)
Üretilen toplam ton kütük (İyi yarı mamul) e oranı



Tüketici öncesi ve sonrası malzemeler
dahil olmak üzere bir üründeki geri
kazanılan malzemenin toplam yüzdesi
anlamına gelir.

3.2.3 Geri Dönüştürülmüş İçerik

EAO'da kullanılan toplam hurda miktarı - S
döküm ortalama tonaj - T
İlave edilen toplam ferro alaşım miktarı - F
EAO ortalama proses verimi (%) - PY

Geri Dönüştürülmüş İçerik (RC) = 
((S*PY)/(T+F)*100)

RC, BS EN ISO 14021'e göre tanımlanır.



Enerji verimliliği, belirli bir miktarda
enerji ile üretilebilen faaliyet veya
ürünü ifade eder. Enerji yoğunluğu,
bir ton çeliği eritmek için kullanılan
megavat saat sayısıdır.

3.3.1 Enerji Yoğunluğu GigaJ / ton çelik

Toplam enerji:
Çelikhane + Haddehane 
yakıt, elektrik, ısıtma, soğutma, buhar 
veya diğer tüm enerji kaynakları

Enerji Yoğunluğu
GJ/tonç



Su, çelik endüstrisi için çok önemli
bir kaynaktır, ancak su kaynaklarına
olan talebi en aza indirmek için
kullanımının verimli bir şekilde
yönetilmesi gerekiyor.

• Sürdürülebilirlik politikasında su
tüketimini en aza indirme taahhüdü
Su tüketimini azaltmak için hedefler

• Risk değerlendirmesi

Tekirdağ Puanı: 4.14 Çok Yüksek (>80%
327./3032 il)

Türkiye Puanı: 3.56 Çok Yüksek (>%80
32./165 ülke)

Kaynak: https://www.wri.org/aqueduct

3.3.4 Su Kullanımı m3 / tonÇ

Su Kullanımı 
m3 / tonÇ 

https://www.wri.org/aqueduct


Son yıllarda biyolojik çeşitlilikte dramatik
düşüşler kaydedildi. Çelik endüstrisi,
Kritik habitatlarda değişikliklerden
kaçınılmalıdır.

3.4.6 Biyoçeşitliliğe katkı, ağaçlandırma

Ağaçlandırma ile ilgili bilgileri,
Sürdürülebilirlik Performans Raporumuzda
yıllık olarak izliyoruz, ve paydaşlarımız ile
paylaşıyoruz.

Ağaçlandırma (adet) 

Ormanlar yıllık olarak 2,1 milyar ton
karbondioksidi absorbe ederler. Ağaçlar
dünyanın karbon döngüsünde temel bir
dengeleyicidir ve iklim değişikliğiyle
mücadele eder.



3.5.1 İklim Değişikliği Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP-CO2 salınımı) kg-CO2 eşdeğeri / ton

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP 100
yıl); Çelik endüstrisinde, esas olarak
CO2 ve Üretimde CH4 emisyonlarıdır.

Enerji verimliliğini artırmak ve
GWP'yi azaltmak için yeni üretim
teknolojileri benimsenebilir ve
özellikle EAF üretim için bazı süreç
bazlı enerji girdileri için yenilenebilir
enerjiler kullanılabilir.

Kaynak: Worldsteel CO2 Emisyon Raporları 

2019-2021

kg-CO2 
/ tonç

450

460
458

470

2018 2019 2020 2021



3.7.2 Yan Ürün Üretimi ton çelik başına üretim

• Yan ürün üretimini optimize
etmek için hedef(ler)
belirlemelidir.

• 2 puan almak için kuruluş, yan
ürün üretimini optimize etme
hedef(ler)ini belirlemeli ve
gerçekleştirmelidir.

• Ton çelik başına Yan Ürün
üretim tonunu azaltma
hedefimiz var.

CCM EAF (toz)+ EAF (curuf) + Tufal (SDM+Hadde) / 
Ton çelik



3.7.3 Geri dönüşüme gönderilen atık ton çelik başına atık kg

Hedef: Atık geri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak

Geri Dönüşümün Önemi
1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
2.Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
3.Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde 
kolaylık sağlar.
4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye 
yatırım yapmamıza yardımcı olur.

Geri Dönüşebilen Maddeler: refrakter, grafit
elektrot, kafatası, çelik mahsul, çelik kırpıntı,
hurda rulolar, bakır kalıp, atık yağ, lastik,
piller/akümülatörler, ambalaj atıkları (ahşap /
plastik / kağıt) vs.



3.7.4 Yakılmaya gönderilen atık ton çelik başına atık kg

• Belirli tehlikeli metalik olmayan

organik atıkları ve tıbbi atıkları

bertaraf etmenin gerçekçi bir

yöntemi olarak kabul edilir. Atık

malzemelerin yakılması, üretilen

yanma ısısının geri kazanılmasıyla

veya geri kazanılmadan atıkların ısıl

işlemidir.

• Atıklar sadece yerel mevzuatın atık

kabul kriterlerini karşılamaları

halinde yakmaya kabul edilebilir.

• Atıkları yakmaya ve yakılan atıkların

çevresel etkilerini azaltmaya yönelik

standartlar belirlemelidir.



3.7.5 Geri dönüştürülemeyen atık kg/ton Ç.

Yeniden kullanılmayan veya geri
dönüştürülemeyen,
tehlikeli/tehlikesiz ve yan ürünler
dahil olmak üzere düzenli olarak
depolamaya gönderilen ton çelik
başına toplam atık miktarı.



11,8

8,6

7,2 7,1

2018 2019 2020 2021

4.1.4 Çalışan Sirkülasyonu (%)

Bir çalışanı yeni bir çalışanla değiştirme
eylemidir. İşe başlayan ve işten ayrılan
çalışanların devir oranıdır.
Ayrılan çalışanın yerine birini bulmak ve
eğitmek, bir çalışanın maaşının iki
katından daha pahalıya mal olur ve kalan
çalışanların motivasyonunu düşürür.
Kurumsal itibarını korumak için çalışan
sirkülasyonunun düşük tutulması
önemlidir.

İşten ayrılan personeller ile birebir görüşmeler
yapılarak ayrılma nedenlerinin sorgulamak ve
gerekli aksiyonları almak

İşten ayrılan/Toplam çalışan



Yaşa göre çalışan dağılımı
Tecrübeye dayalı çalışan 

dağılımı



5.2.1 Sürdürülebilir İstihdam

Yerel Ekonominin Çeşitliliğine ve 
İstikrarına Katkı Sağlamak

İstihdam yaratarak, faaliyet gösterdiğimiz
bölgelerin kalkınmasına destek vermek,
yerel ekonominin çeşitliliğine ve
istikrarına katkı sağlamak.

Ortalama çalışan personel sayımızdır.



Tüm çalışanlarımızın maaşları
yasal asgari ücret rakamının 

üzerindedir. 

İşveren tarafından bir çalışana yapılan iş
karşılığında ödenen parasal tazminattır (veya
ücrettir). Ücret Politikası, asgari ücret ve ücret
artışlarına ilişkin ulusal yasal standart
tarafından desteklenmektedir.

Bir önceki döneme kıyasla asgari oran
düzeyinde istihdam edilen çalışanların
yüzdesini azaltılmalıdır.

4.1.6 Adil Ücret



4.1.8 Cinsiyete Dayalı Ücret Eşitliği (%)

Dünya Ekonomik Forumu'na (Aralık 2018
verileri) göre, mevcut oranlarda Cinsiyete
Dayalı Ücret Farkını kapatmak 202 yıl
alacak.

Cinsiyete dayalı ücret farkı - Kadın ve
erkeklerin ortalama Kazançları arasındaki
fark.

Birleşik krallıkta cinsiyete dayalı ücret
farkının bildirilmesi bir yasal gerekliliktir.

2021 yılında tüm çalışanlar arasında 

ortalama kazançlar: 
Kadın %10,3  > Erkek

2021 yılı Beyaz yakalılar arasında 
ortalama kazançlar ise 

Erkek %15,6 > Kadın

Tüm çalışanlar arasında ortalama 
ücret farkı
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*Toplam çalışanlar arasında kadın çalışanı 
oranı
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*Beyaz yakalı çalışanlar arasında kadın 
çalışan oranı

İstihdam yapımızda eşitliği politikalarımızda taahhüt
edip, çalışan cinsiyet dengesi hakkında raporlarımızı web
sayfamızda paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.

4.1.9 Cinsiyet Eşitliği



100 100 100 100

2018 2019 2020 2021

4.1.12 Çalışan Şikayet Sistemi (%)

Çalışan şikayetlerini dikkate almak ve
bunlara göre hareket etmek için Şikayet
bildirim sistemimizi kullanıyoruz.

2021 yılında 34 adet çalışan şikayeti ve 3 adet Paydaş şikayetinin tamamı gerekli 
aksiyonlar alınarak çözüme kavuşturulmuştur. 

Çalışan şikayetleri (örneğin İnsan Hakları,
güvenlik, sağlık, işçi koşulları, iş etiği,
zorbalık veya diğer herhangi bir endişe)
misilleme korkusu olmadan ve adil bir
şekilde dikkate alınmalıdır.

Çözüme kavuşturuma
%



35,4

27,6
30,4

39,4

2018 2019 2020 2021

4.2.1 Kayıp İş Günü Kaza Sıklığı (LTIFR)
LTIFR: ( LTI ) / ( WH / 1,000,000)

Kayıp zamanlı yaralanma, çalıştığı işte
zaman kaybına neden olan endüstriyel
yaralanmadır. Kayıp zamanlı yaralanma
sıklık oranı, her 1.000.000 çalışma saati
için kaybedilen zamanlı yaralanma
sayısıdır.
LTIFR = (mali yıl başına kayıp zamanlı
yaralanma sayısı)/(12 aylık dönem veya
son tam veya mali yıl başına çalışılan
saat sayısı/ 1.000.000 çalışma saati)
Sonuç şu şekilde ifade edilir:
Yaralanmalar / 1.000.000 Saat Çalışılan.



4.3.5 Çalışanların Gelişimi (Saat / Kişi)

Çalışan gelişimi, bir bireyin mevcut
becerilerini ve bilgilerini yükseltmek için
çalışanın ve işverenin ortak girişimidir.
Bir meslekten olmayan kişinin dilinde,
çalışan gelişimi, güvenilir kaynaklar
haline gelmeleri ve sonunda kuruluşa
fayda sağlamaları için çalışanların
geliştirilmesine ve beslenmesine
yardımcı olur.

Veri raporlama döneminde çalışanlara
verilen toplam eğitim saati sayısı.

24,0 24,3

13,4

21,4

2018 2019 2020 2021



Raporlama yılında istihdam edilmek üzere 
yetiştirdiği uzun süreli işsizler için Kpi ları
tamamlamalı ve kayıtlarını tutmalıdır.

4.3.8 Uzun süreli İşsizlerin Eğitimi ve İstihdamı

Sağlıklı ve etkin bir iş gücü piyasasının varlığı,
sürdürebilir bir büyüme ortamının sağlanması
ve ekonomik rekabet gücünün artırılması
açısından büyük önem taşımaktadır.

Uzun süre işsiz kalan kişileri işe alan şirketler 
ilave istihdam teşviki almaktadır. 

Şartlar:
-İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 
günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması,
-İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
-1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel 
sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, 
gerekmektedir.

İstihdam edilmek üzere yetiştirdiği 
uzun süreli işsiz kalan kişilerin sayısı

16

18

11

9

2018 2019 2020 2021



4.3.9 Engelli Kişilerin Becerileri, Eğitimi ve İstihdamı

Engelli bir kişi, normal günlük
aktivitelerini yapma yetenekleri üzerinde
'önemli' ve 'uzun vadeli' etkisi olan
fiziksel veya zihinsel bir bozukluğu olan
kişi olarak tanımlanır.

Kuruluş, "Engelli bireylerin becerileri,
eğitimi ve istihdamı için çalışmalar
yapmalıdır.

Raporlama yılında engelliler için 
yaratılan toplam iş sayısı (FTE)



4.4.2 Topluluk İlişkileri (Topluluk girişimleri)

Kuruluş, topluluk girişimlerini
desteklediğinin kanıtı olarak gerekli
kayıtları saklamalıdır.

(örneğin Sosyal sorumluluk yardımları,
hayır kurumları bağışları, ortaklıklar,
hayırseverlik ve gönüllülük, eğitim
programlar, gönüllü çalışma, hayırsever
bağışlar, topluluk forumları, düzenli haber
bültenleri, yerel girişimler için destek).

Sosyal sorumluluk yardımları, hayır 
kurumları bağışları (M.TL)

0,91

3,55
3,80

4,01

2018 2018 2020 2021



5.1.1 % Yerel Satınalma (yerel/toplam satınalma)

Kuruluş, yerel satın almayı artırarak yerel
ekonomiye katkıda bulunmalıdır.

Hedefimiz: Önceki raporlama yılına 
kıyasla yerel satın alımları artırmak.

‘Yerel' hükümet politikası tarafından farklı
bir şekilde tanımlanmadıkça, faaliyet
gösterilen ülke veya yerel pazar bölgesi
içinde anlamına gelir.

798
673

1002

1967

2018 2019 2020 2021

Yerel satın alma

x 10⁶ tl



5.1.3 Yerel Ekonominin Çeşitliliğine ve İstikrarına Katkı 
(KOBİ Alımları)

KOBİ'ler, ülke ekonomisine yatırım,
üretim, istihdam, ihracat ve ödedikleri
vergiler açısından katkıda bulunurken,
coğrafi dağılımları itibarıyla ülkenin bütün
bölgelerine dağılmış olmaları dolayısıyla
bölgesel kalkınmada da son derece önemli
rol oynarlar.

Tedarikçilere adil ödeme, yerel
ekonomilerin desteklenmesinde çok
önemlidir. Faturaların geç ödenmesi ve
uzun ödeme koşulları bazı işletmeleri iflas
ettirebilir.

70,0

160,1

0,0

200,0

2020 2021

KOBİ Satınalma oranı

TL/Ton

Hedefimiz: Bir önceki raporlama yılına
göre KOBİ lere yapılan harcamaları
arttırmak ve ödemeleri zamanında
yapmaktır.



5.3.1 İnovasyon Oranı Takibi (TL / ton çelik)

Veri toplama/raporlama dönemindeki toplam 
yenilik ve yatırım harcaması.

Çelik endüstrisindeki yenilikçi
faaliyetlerin temel özellikleri, altyapı,
süreç, Ar-Ge ve mühendislik yardımıyla
ekipman ve ürünler İnovasyon
faaliyetleri enerji kaynakları, enerji
verimliliği, çevre teknolojileri ve yeni
ürün ve hizmetlere odaklanmaktadır.

İnovasyonun Peşinde olmak 

24'' D.Gaz hattı deplase işi, Azot Su Boru Hattı
Yatırımı, ÇED Giderleri, Proje Giderleri,
BİNALAR, damperli-dampersiz kamyonlar,
tesis makina ve cihazlar vb.



Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması

• Sürdürülebilirlik raporu, bir kurumun hem iç hem
de dış paydaşlarıyla sahip olduğu en önemli iletişim
kanallarından biridir.

• İdeal bir sürdürülebilirlik raporu şirketin tüm
çalışanlarının katılımıyla hazırlanan, aynı zamanda
paydaşlarını da içine alan, kurumun yapısına bağlı
olarak temel stratejilerin belirlenmesi ile birlikte yaklaşık
4-5 aylık bir hazırlık süreci gerektiren bir çalışma
sonucunda hazırlanır ve yayınlanır

Sürdürülebilirlik raporu neden önemli?

• Şirketler, kurumsal sürdürülebilirliğe yaptıkları katkıları,
Sürdürülebilirlik Raporları ile kanıtlama şansına sahiptir.
Kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri sayesinde çevresel
faktörler ve risk yönetimini şeffaf bir şekilde paylaşır ve
kâr ve gelişme hedeflerine ulaşmada sağlam adımlar
atabilirler.

• Daha yüksek sürdürülebilirlik puanı elde edebilmek için;
Sürdürülebilirlik Performanslarımızın Uluslararası
akreditasyon sahibi (GRI) bağımsız kuruluşlar tarafından
onaylanması gerekmektedir.



Worldsteel CO₂ Raporu 
2019-2021



Worldsteel CO₂ Raporu 



Güçlü Yönümüz; düşük emisyon miktarlarımız



• Çelik üretim yöntemlerine göre dağılımlara bakıldığında, 
Dünya çelik üretim yöntemleri dağılımı ile Türkiye çelik 

üretim yöntemleri dağılımı tezatlık göstermektedir.

Dünyada ve Türkiye’de üretim yöntemi



Cevherden üretim yapan tesislerin (BF-BOF) = 2,3 tCO₂ / tonç

Elektrik Ark Ocaklı tesislerde (EAF) = 0,66 tCO₂ / ton çelik

Global ortalama tüm tesislerin =1,89 tCO₂ / ton çelik

Kaptan Demir Çelik = 0,45 tCO₂ / ton çelik    (2019-0,46 tCO₂ / tonç)

Ton çelik başına tCO₂ yoğunluk ortalamaları-2020



En iyi ilk 5 performansta max değer olan 0,44 ile bizim emisyon 

değerimiz (0,45) arasında sadece 0,01 lik bir fark vardır.

Fırsat; dünyada ilk 5 şirket

5
Dünya Çelik Birliği’nin emisyon 
sıralamasındaki ilk 5 şirket arasına girme 
potansiyeline sahibiz.



Emisyonların Azaltılması ve İklim Koruma



SWOT Analizi



İÇ VE DIŞ HUSUSLARIMIZ

Politika, 
hedefler, 

stratejiler, 
vizyon ve 

misyon

İç 
paydaşlarla 

ilişkiler

Kurumsal
kültür
hafıza

Ürün Mali Durum 

Ulusal 
politik ve 

siyasi 
olaylar

Dış 
Paydaşlar 
rekabet, 
bölgesel 
şartlar

Teknolojik 
Gelişmeler

Olağanüstü 
Haller

Finansal 
güvenlik

İÇ HUSUSLARIMIZ

DIŞ HUSUSLARIMIZ

İç ve Dış Hususlarımız



- Yönetim, kuruluşun organizasyon yapısı, görev tanımları ve sorumluluklar,

- Kaptan’ ın genel politika, hedefler, stratejiler, kurumsal vizyon ve misyon

- Kaynaklar ve bilgi birikimi ( anapara, zaman, kişiler, süreçler, sistemler ),

- Çalışanların verimlilik konusunda farkındalık düzeyi, 

- İç paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri,

- Kaptan’ın kurumsal kültürü, kurumsal hafıza

- Bilgi akışı ve karar alma süreçleri,

- Kuruluş tarafından uygulanan standartlar, sektörel kılavuzlar,

- Sözleşmeye ilişkin ilişkilerin biçim ve genişliği hususları dikkate alınır.

- YGG den elde edilen istatistik ve güvenilir bilgi

- Üretilen ürün

- Mali Durum/ Bütçe

- Çalışanların işe olan ilgisi, çabası, farkındalığı

- Tesisin alt yapısı ve Üretim ekipmanların yeterliliği

- Kurum bilgi birikimi ve yetenekleri

- Müşteri teknik ziyaretleri

İÇ / DIŞ HUSUSLARIMIZİç Hususlarımız



- Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere, sosyal ve kültürel, politik, 
yasal, mevzuata ilişkin, finansal, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi ortam,

- Kuruluşun hedefleri üzerinde etkisi bulunan sektörü ilgilendiren gelişimler ve 
eğilimler,

- Ulusal politik ve siyasi olaylar,

- Sertifikasyon gereklilikleri,

- Müşteriler, rekabet, bölgesel şartlar, 

- Paydaş memnuniyet ölçümleri ve şikayetleri

- Rakipler, Rakiplere göre ürünün daha kaliteli üretilmesi

- Finansal güvenlik

- Çalışılan tedarikçilerin varlıklarının sürdürmesi, Sözleşme şartları, Tedarik zinciri

- Teknolojik Gelişmeler

- Döviz Kurundaki Dalgalanmalar

- Ülke yönetim rejimini tehdit eden durumlar

- Savaş İhtimali, Terör saldırıları, Darbe girişimleri, Ambargolar

- Yerleşim Alanı, Coğrafi konum 

- Krediler, hibe kredileri ve destekler

- Ekonomik konjonktür

İÇ / DIŞ HUSUSLARIMIZDış Hususlarımız



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ
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Sera gazı izleme planları, Çevresel Performans izlemenin parametresi olan karbondioksit yoğunluğu
(ton CO2 / ton ham çelik), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UK Cares ve Worldsteel olmak üzere üç farklı
sistem üzerinden izlenmektedir. Azaltmaya yönelik hedeflerimizi ve kgCO2 eşdeğeri hesaplarımızı
farklı yöntemlerle düzenli olarak yapıyor ve ilgili kuruluşlara raporluyoruz.

Bu bağlamda Paris anlaşmasını destekliyor ve üretimlerimizden kaynaklanan karbondioksit
yoğunluğu miktarımızı 2050 yılına kadar net 0 emisyon seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki 15 yıl içerisinde ulaşılacak bir dizi özel hedef ile hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz;

1. Hedef: Karbondan doğrudan kaçınılacak (CDA-Carbon Direct Avoidance) teknolojileri 

aracılığıyla çelik üretiminin sağlanması.

Çelik üretimi, yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektrikle, karbonlu kaynaklardan à hidrojen 

bazlı kaynaklara kaydırılmaktadır.

Doğrudan emisyonları azaltarak, EAF'yi yalnızca yenilenebilir kaynaklardan gelen güçle besleyerek, 

üretim ve malzemelerin taşınmasından kaynaklanan tüm CO2'yi dengeleyerek nötürlemek ve daha 

fazla ağaçlandırma çalışmasına ihtiyaç vardır.

2. Hedef: Çelik üretim rotalarında akıllı karbon kullanımı (SCU – Karbon yakalama/tutma) 

teknolojilerini teşvik etmek, böylece mevcut çelik üretim rotalarında yanan fosil yakıtlardan (örneğin 

kömür) kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak.

3. Hedef: Enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için metotlar/teknolojiler geliştirmek.

4. Hedef: Çelik hurda ve artıklarının geri dönüşümünü artırmak, böylece akıllı kaynak kullanımını 

iyileştirmek ve AB’nin döngüsel ekonomi modelini daha da desteklemek.

5. Hedef: İklim nötr çelik üretimine katkıda bulunan temiz çelik çığır açan teknolojilerin takip 

edilmesi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZSürdürülebilirlik Hedeflerimiz

https://www.lowcarbonfuture.eu/projects-area/:~:text=Learn%20More-,Carbon%20Direct%20Avoidance%20(CDA),based%20on%20hydrogen%20and%20electricity.&text=A%20further%20CDA%20related%20group,direct%20electrowinning%20of%20iron%20ore).


İKLİM BAĞLANTILI FİNANSAL BEYAN 

KAPTAN Şirketler Grubu; demir çelik, denizcilik, taşıma, geri dönüşüm ve

enerji sektörlerinde bulunan şirketleri ile yaşam için üretim yapmaktadır. 50 yılı

aşkın süredir kurum içinde oturan kültürün gereği olarak öncelikle insana, işe ve

çevreye saygılı olarak sahip olduğumuz imkânları ülke ekonomisine değer katmak

için kullanmaktadır. Yürütülmesi gereken tüm süreçlerin Entegre Yönetim

Sistemimiz ile en üst seviyede ele alınması ve tüm operasyonel birimlerin

performans kriteri haline getirilmesini sağlamak hedefimizdir.

Tüm sektörleri ilgilendiren temel konulardan biri olan iklim değişikliği

ile ilgili Kaptan Şirketler Grubu olarak kurumsal yükümlülüklerimizin farkında,

çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme bilinci ile

sürdürülebilirlik alanını destekleyen çalışmalara önem veriyoruz. Ekonomik

sürdürülebilirliği, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele

alıyoruz. Bu bağlamda, kurumumuzun Sürdürülebilirlik ve Kalite Müdürlüğü

çalışmaları yönetmekte ve Yönetim Kurulu ilerlemeyi izlemektedir.



Finansal İstikrar Kurumu – İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü

(FSB – TCFD) önerileri, kurumların iklim risklerini şeffaf bir şekilde yansıtmasına

imkân sağlıyor. Kaptan Şirketler Grubu olarak, demir-çelik sektörüne düşen

sorumlulukların bilincinde TCFD' yi memnuniyetle desteklediğimizi belirtiyoruz.

TCFD tavsiyeleri doğrultusunda ilerleyerek düşük karbonlu ekonomiye geçişi

hızlandırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

TCFD önerileri doğrultusunda, iklim bağlantılı finansal risk ve fırsatlarımızı

(Tablo1 ve Tablo2) tanımlıyor, Entegre Yönetim Sistemimizle birlikte risk ve

fırsatların yönetilmesini sağlıyoruz. İklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili

çalışmalarımızı değerlendirebilmek adına paydaşlarımızla GRI Uyumlu

Sürdürülebilirlik Raporu, Su Ayak İzi Raporu(ISO 14046) ve Kurumsal Karbon

Ayak İzi Raporumuzu (ISO 14064-1) paylaşıyoruz. Kurumsal Karbon Ayak İzi

Raporunda doğrudan ve dolaylı emisyonlarımızın nasıl ele alındığı ve sonuçları

paylaşılmaktadır. TCFD önerileri ile izlediğimiz iklimle ilgili finansal risk ve

fırsatlarımız ise sürdürülebilirlik raporu ve Entegre Yönetim Sistemimizle takip

edilmektedir.



Tablo 1 - İklimle İlgili Risklere ve Potansiyel Finansal Etkilere Örnekler
Tür İklimle İlgili Finansal Riskler Potansiyel Finansal Etkiler

G
eç

iş
 R

is
k

le
ri

Politika ve Hukuk

• Artan sera gazı emisyonları fiyatlandırması 
• Gelişmiş emisyon raporlama yükümlülükleri
• Mevcut ürün ve hizmetlerin yetkileri ve düzenlenmesi
• Davaya maruz kalma

• Artan işletme maliyetleri (örneğin, daha yüksek uyum maliyetleri, artan sigorta primleri)
• İptaller, varlıkların değer düşüklüğü ve politika değişikliklerinden kaynaklanan 
varlıklarda mevcutların kullanımın erken sonlanması
• Artan maliyetler ve/veya ürünler için azalan talep ve para cezaları ve hükümlerden 
kaynaklanan hizmetler

Teknoloji

• Mevcut ürün ve hizmetlerin daha düşük emisyon 
seçenekleriyle değiştirilmesi

• Yeni teknolojilere başarısız yatırım
• Daha düşük emisyon teknolojisine geçiş maliyetleri 

• Mevcut varlıkların zarar yazmaları ve kullanımın erken sonlanması
• Ürün ve hizmetler için azalan talep
• Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları, yeni ve alternatif teknolojiler
• Teknoloji geliştirmede sermaye yatırımları
• Yeni uygulamaları ve süreçleri benimseme/dağıtma maliyetleri

Piyasa

• Müşteri davranışının değişmesi
• Piyasa sinyallerinde belirsizlik
• Hammadde maliyetlerinin artması

• Tüketici tercihlerinin değişmesi nedeniyle mal ve hizmetlere olan talebin azalması 
• Değişen girdi fiyatları nedeniyle artan üretim maliyetleri (örn. enerji, su) ve çıktı 
gereksinimleri (örneğin atık arıtma)
• Enerji maliyetlerinde ani ve beklenmedik değişimler
• Gelir karışımında ve kaynaklarda değişiklik, azalan gelirler
• Varlıkların yeniden fiyatlandırılması (örneğin, fosil yakıt rezervleri, arazi değerlemeleri, 
menkul kıymet değerlemeleri)

İtibar

• Tüketici tercihlerindeki değişimler
• Sektörün damgalanması
• Artan paydaş endişesi veya olumsuz paydaş geri bildirimi

• Mallar/hizmetler için azalan talepten kaynaklanan azalan gelir
• Azalan üretim kapasitesinden kaynaklanan azalan gelir (örn. gecikmiş planlama onayları, 
tedarik zinciri kesintileri)
• Yönetim ve planlama iş gücü üzerindeki olumsuz etkilerden kaynaklanan gelirin azalması 
(örneğin, çalışanların ilgisini çekme ve tutulma)
• Sermaye kullanılabilirliğinde azalma

F
iz

ik
se

l 
R

is
k

le
r

Akut • Azalan üretim kapasitesinden kaynaklanan azalan gelir 
(örn. ulaşım zorlukları, tedarik zinciri kesintileri)
• Olumsuz etkilerden kaynaklanan azalan gelir ve daha yüksek işgücü maliyetleri  (örneğin, 
sağlık, güvenlik, devamsızlık)
• Mevcut varlıkların silinmesi ve erken emekliye ayrılması 
(örn. “yüksek riskli” konumlardaki mülk ve varlıklara)
• Artan işletme maliyetleri (örn. hidroelektrik santralleri veya nükleer ve fosil yakıt 
santrallerini soğutmak için)
• Artan sermaye maliyetleri (örneğin, tesislere verilen hasar)
• Daha düşük satış/üretimden elde edilen gelirlerde azalma
• Artan sigorta primleri ve azalma potansiyeli “yüksek riskli” konumlardaki varlıklar 
üzerinde sigortanın mevcudiyeti

• Aşırı şiddetin artması siklonlar gibi hava olayları ve sel

Kronik

• Yağış düzenlerindeki değişiklikler ve havadaki aşırı 
değişkenlik 

• Yükselen ortalama sıcaklıkları
• Yükselen deniz seviyeleri



Tablo 2 - İklimle İlgili Fırsatlara ve Potansiyel Finansal Etkilere Örnekler

Tür İklimle İlgili Fırsatlar Potansiyel Finansal Etkiler

K
ay

n
ak

 
V

er
im

li
li

ğ
i

• Ulaşımda daha verimli modların kullanılması 
• Daha verimli üretim kullanımı ve dağıtım süreçleri
• Geri dönüşüm kullanımı
• Daha verimli binalara geçiş
• Azaltılmış su kullanımı ve tüketimi

• Azaltılmış işletme maliyetleri (örneğin, verimlilik kazanımları ve maliyet düşüşleri)
• Artan üretim kapasitesi, artan gelirler
• Sabit varlıkların artan değeri (örneğin, yüksek dereceli enerji verimli binalar)
• İş gücü yönetimi ve planlamasına yönelik faydalar 
(örn. iyileştirilmiş sağlık ve güvenlik, çalışan memnuniyeti) daha düşük maliyetlerle 
sonuçlanır

E
n

er
ji

 k
ay

n
ağ

ı

• Düşük emisyonlu enerji kaynaklarının kullanımı 
• Destekleyici politika teşviklerinin kullanımı
• Yeni teknolojilerin kullanımı
• Karbon piyasasına katılım
• Merkezi olmayan enerjiye geçiş nesil

• Azaltılmış işletme maliyetleri (örneğin, en düşük maliyetin kullanılması yoluyla) azaltma
• Gelecekteki fosil yakıt fiyatlarındaki artışlara daha az maruz kalma
• Sera gazı emisyonlarına daha az maruz kalma ve dolayısıyla daha az karbon maliyetindeki 
değişikliklere duyarlılık
• Düşük emisyonlu teknolojiye yapılan yatırımın geri dönüşü
• Artan sermaye mevcudiyeti (örn. düşük emisyonlu üreticiler)
• Artan mal hizmetleri talebiyle sonuçlanan itibar faydaları 

Ü
rü

n
le

r 
v

e 
se

rv
is

le
r

• Düşük emisyonlu mal ve hizmetlerin geliştirilmesi 
ve/veya genişletilmesi 

• İklim adaptasyonunun geliştirilmesi ve sigorta risk 
çözümleri

• Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya Ar-Ge yoluyla hizmet 
ve yenilik

• İş faaliyetlerini çeşitlendirme yeteneği
• Tüketici tercihlerinde değişiklik

• Daha düşük emisyon talebiyle artan gelir ürünler ve servisler
• Adaptasyona yönelik ihtiyaçlardan yeni çözümlerle artan gelir  (örneğin, sigorta riski 
transfer 
ürünleri ve hizmetleri)
• Değişen tüketiciyi yansıtmak için daha iyi rekabetçi konum tercihleri, artan gelirlerle 
sonuçlanma

P
iy

as
al

ar • Yeni pazarlara erişim
• Kamu sektörü teşviklerinin kullanımı
• Yeni varlıklara ve konumlara erişim sigorta kapsamına 

ihtiyaç duyan

• Yeni ve gelişmekte olan kaynaklara erişim yoluyla artan gelirler piyasalar 
(örneğin, hükümetlerle ortaklıklar, kalkınma bankaları)
• Finansal varlıkların artan çeşitlendirilmesi (ör. Yeşil tahviller ve altyapı)

D
ay

an
ık

lı
lı

k

• Yenilenebilir enerjiye katılım programları ve enerji 
verimliliği önlemlerinin benimsenmesi

• Kaynak ikameleri/çeşitlendirme

• Esneklik planlaması yoluyla artan pazar değeri (ör. altyapı, arazi, binalar)
• Tedarik zincirinin artan güvenilirliği ve çeşitli koşullar altında çalışma yeteneği 
•  Yeni ürün ve hizmetlerde dayanıklılığın sağlanması ile ilgili artan gelir 



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ

EKONOMİK PERFORMANS

 Ulusal ve Yerel Ekonomik Katkılar

 İhracat hacminde artış. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 50'ye girmek.

 İhracat net satış miktarında artış

 Bir önceki yıla göre istihdam rakamlarımızı artırmak

 Yerel halktan istihdam oranını artırmak

 İstihdam yaratarak, daha küçük tedarikçileri ayakta tutmak ve yerel ekonomileri desteklemek adına 
yıllık bir önceki seneye göre min %10 artırmak

 Yatırımlara ve yeni ekipmanlara yapılan harcamaları bir önceki seneye göre min %10 artırmak 

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ

SOSYAL PERFORMANS

 Sosyal Yardımlar

 Sosyal sorumluluk  ve hayır kurumu yardımları öncelikli olarak çalışanlarımızın aileri ve başvuru 
yapanlar üzerinden değerlendirilerek destek verilmesi. (Gönüllülük, eğitim programları, gönüllü 
çalışma, hayırsever bağışlar, topluluk forumları, düzenli haber bültenleri, yerel girişimler için destek ve 
yerel istihdam fırsatları.)

 Tüm çalışanlara Yakacak desteğinin verilmesi

 Tüm çalışanlara Ramazan ayı Kumanya dağıtımı

 Tüm çalışanlara ev alımı ve ihtiyaç durumunda avans para yardımı

 Çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak

 Öneri Sistemini daha etkin hale getirmek

 İstihdam

 Yıllık ortalama Turnover oranını bir önceki seneye göre %9 un altına düşürmek

 Cinsiyete göre ücret eşitliği

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 Sıfır Ölümlü kaza ve Sıfır Çok Tehlike Kaza sayılarına Ulaşmak

 Kayıp zamanlı iş kazaları sayısını bir önceki yıla göre azaltarak 57 nin altına düşürmek

 Kaza sıklık oranı düşürülmesi. Kaza Pramidi Üst kısımdaki kazaların Azaltılması

 Oryantasyon eğitimlerinde İSG eğitimlerine yer vermek

 Eğitim

 Çalışanlarımızın tamamına; ISG eğitimi, Çevre eğitimi, Kalite eğitimi, Enerji eğitimi, Bilgi Güvenliği 
eğitimi sağlamak.

 Çalışanlarımıza Çalışma Talimatları Eğitimleri vermek

 Şirketimize staj başvurusu yapan Üniversite ve Meslek Lisesi öğrencilerine staj imkanı sunmak ve 
eğitimler vermek.

 Yerel Toplumla İlişkiler

 Futbol Takımı kurmak ve Business Cup İstanbul turnuvasına katılım

 Spor kulübü bünyesinde bowling ve satranç turnuvalarına katılım sayısında artış sağlanmak. 

 4. Rumkale Su Sporları Festivali Dragon Bot Müsabakalarına katılım

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ

ÇEVRESEL PERFORMANS

 Malzeme Verimliliği

 Birincil malzeme kullanımı ve verimliliği arttırma (%80)

 Emisyon Yönetimi

 Baca Gazı emisyonlarının Yönetmelikler içerisinde kalmasını sağlamak 

 "Dünya Çelik Üreticileri arasında en iyi emisyon performansı gösteren ilk 5 firma arasına girmek.2021 
0,44 tCO₂/ton çelik altına düşürmek.

 "Karbondioksit yoğunluğunu (ton CO2/ ton ham çelik) azaltmak EPD raporuna göre 2018-665 
gerçekleşmiştir, 2025 yılında 500'e, 2050 yılında 0'a düşürmek.

 Karayolu taşımacılığını azaltmak, demiryolu ve denizyolu taşımacılığına ağırlık vermek.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ

 Atık Yönetimi

 Ton çelik başına yan ürün miktarını azaltmak

 Ton çelik başına geri dönüştürülen atık miktarını arttırmak

 Ton/çelik başına yakılabilen atık miktarını düşürmek

 Ton/çelik başına geri dönüştürülemeyen atık miktarını düşürmek 

 Tehlikeli atıkların yasal mevzuat sınırları dahilinde sevkinin tamamlanması - tehlikeli atıkların atık 
geçici depolama alanında bekleme süresi (mak.6 ay)

 Tehlikesiz atıkların yasal mevzuat sınırları dahilinde sevkinin tamamlanması - tehlikesiz atıkların atık 
geçici depolama alanında bekleme süresi (mak.1 yıl)

 Su Tüketimleri

 Toplam su tüketimini 1 m3/ ton çelik altına düşürmek

 Haddehane Su Tüketiminin ( m3/ton mamül) 0,25' e düşürmek:

 Çelikhane Su Tüketiminin ( m3/t çelik ) 0.67' e düşürmek

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ

 Su Yönetimi

 Hijyenik ve sağlıklı suya ulaşım sağlamak

 Biyoçeşitliliğin Korunması

 Toplam ağaç sayısını bir önceki yıla göre %50 arttırmak

 Biyoçeşitliliğin korunmasına ve yerel istihdama destek olmak.

ENERJİ YÖNETİMİ

 EAO enerji tüketimi hedefi: 385 kWh / ton seviyesini geçmemek.

 Haddehane Birim Elektrik Tüketiminde  80 KWh/ton-mamul seviyesini geçmemek.

 Birim Doğalgaz Tüketiminin 20,5 Nm3/ton-mamul seviyesine düşürmek.

 İdari Bina Isıtma-Havalandırma Birim Doğalgaz Tüketiminin ( Nm3/gün ) 302 den 270 e düşürmek

 Enerji yoğunluğunun 3,45 GJ/ton çelik altına düşmek

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz


