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Kuruluşunun 20. yılında bulunan Ak-
çansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
“tüm sınırların ötesinde sürdürüle-
bilir büyüme” vizyonu çerçevesinde, 
finansal ve operasyonel başarının 
yanı sıra sosyal, çevresel, ekonomik 
ve etik alanlarındaki sorumlulukla-
rını ön plana koyan yönetim anlayı-
şıyla paydaşları için değer üretmeye 
devam etmektedir.

Geçmiş dönemde de olduğu gibi 
Akçansa 2014-2015 Sürdürülebi-
lirlik Raporu da Global Reporting 
Initiative tarafından yayınlanan GRI 
G4 Raporlama Rehberi’nin “temel” 
(core) düzey uygulama ilkelerine 
uyumlu biçimde hazırlanmıştır. 
Rapor içeriğinin tespitinde, kullanılan 
verilerin oluşturulmasında da, aksi 
ifade edilmedikçe, GRI G4 Raporlama 
Rehberi’nde önerilen yöntemler takip 
edilmiştir.

RAPOR HAKKINDA
Başta çalışanlar, hissedarlar, bayiler, 
tedarikçiler ve sivil toplum kuruluş-
ları olmak üzere tüm paydaşları-
mızın, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
ilkesi gereği, doğru, açık ve güncel 
bilgi edinme hakkı doğrultusunda 
yayınladığımız Akçansa 2014-2015 
Sürdürülebilirlik Raporu içeriğini 
01.01.2014  –  31.12.2015 tarihleri 
arasındaki 2 takvim yılını kapsa-
yan dönemde çimento, agrega ve 
hazır beton iş kollarında Akçansa, 
Agregasa ve Betonsa markalarıyla 
Türkiye’de yürüttüğümüz faaliyetler 
oluşturmaktadır. Ana hissedarları-
mızdan HeidelbergCement’in iştiraki 
HC Trading’in ihracat faaliyetleri ve 
iştirakimiz Karçimsa’ya ait bilgiler bu 
rapor kapsamında değildir.

Raporda yer verdiğimiz konular, GRI 
G4 Rehberi’nde belirtilen ilkeler 
doğrultusunda gerçekleştirilen ön-

celiklendirme çalışmasıyla belirlen-
miştir. Bu çalışma dahilinde, sektörel 
verilerin, sektörel kuruluşların 
raporlarının, Akçansa yöneticilerinin 
görüşlerinin yanı sıra gerçekleştir-
diğimiz paydaş toplantıları, Komşu 
Konseyi gibi paydaş katılımı çalışma-
larıyla elde ettiğimiz geri bildirimlere 
de yer verilmiştir.  

Geçmiş dönemlere ait Akçansa 
Sürdürülebilirlik Raporu yayınlarına 
kurumsal internet sitemiz www.
akcansa.com.tr adresinden ulaşabi-
lirsiniz.
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Saygıdeğer paydaşlarımız,

Faaliyette 20. yılımıza sektörümüzün 
lideri ve en beğenilen şirketi olarak  
girmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Kuruluşumuzdan bugüne kadar 
başarıyla takip ettiğimiz “tüm paydaş-
larımız tarafından güvenilen ve en çok 
tercih edilen iş modeline sahip şirket 
olarak, yapı malzemeleri sektöründe 
tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir 
büyümek”  vizyonumuz sonucunda 
raporlama döneminde Akçansa Türki-
ye’nin çimento ihtiyacının %9,5’ini tek 
başına karşılamıştır. 2015 yılında, 6,2 
milyon ton gibi rekor bir düzeyde yurt 
içi çimento ve klinker satışı gerçekleş-
tirirken ihracatımızı da 1,4 milyon ton 
düzeyine yükseltmeyi başardık.

Temel amacımız paydaşlarımız için 
sürdürülebilir değer üretmektir. 
Bunun gerçekleştirilmesi için de hem 
karlılığı hem insana ve doğaya saygıyı 
hedefleyen bir iş modeli takip ediyoruz. 
Benimsediğimiz bu çalışma kültürü ve 
bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz uy-
gulamalarla da sektörümüze öncülük 
ediyoruz. Atık ısıdan enerji geri kaza-
nımı gibi birçok uygulamamız sektörü-
müzde sadece yerel değil uluslararası 
ölçekte de örnek teşkil etmektedir.

Akçansa, sektöründe öncü yenilikleri 
hayata geçirmiş bir Ar-Ge ve inovasyon 
kültürüne sahiptir. Ar-Ge ekiplerimiz 
toplumsal ve endüstriyel beklenti-
leri, çevre ve iklim sorumluluğuyla 
birleştirerek “yolbeton” gibi ürünler 
geliştirmektedir. Betonik Fikirler 
proje yarışmamızda ortaya çıkarılarak 
gelecek dönemde üretime başlaya-

2015 YILINDA, 6,2 MİLYON TON 
GİBİ REKOR BİR DÜZEYDE 
YURT İÇİ ÇİMENTO VE KLİNKER 
SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİRKEN 
İHRACATIMIZI DA 1,4 MİLYON 
TON DÜZEYİNE YÜKSELTMEYİ 
BAŞARDIK.

cağımız ve sektöründe bir ilk olarak 
elektrik enerjisi üretme niteliği olan 
“enerjik beton” gibi yenilikçi ürünler 
de gelecekte portföyümüzde yerini 
alabilecektir.

İklim değişikliği konusu tüm çimento 
sektörü için olduğu gibi bizim için de 
önemli bir çalışma alanıdır. Akçansa 
olarak iklim değişikliği konusunda 
çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyo-
ruz. Bu doğrultuda enerji verimliliği, 
emisyon azaltımı gibi etki azaltıcı 
uygulamaların yanında alternatif yakıt 
ve hammadde kullanımı gibi iklim 
değişikliğiyle mücadelede hem çevre-
sel hem de  ekonomik anlamda etkin 
çözümler uyguluyoruz. 

Akçansa işgücü uygulamalarını tercih 
edilen işveren olma hedefiyle yürüt-
mektedir. Bunun için izlediğimiz temel 
strateji, çalışanlarımıza iş güvenliğine 
üst düzeyde önem verilen, bireysel 
gelişimin, girişimciliğin ve yaratıcılı-
ğın geliştirilmesini destekleyen, adil, 
şeffaf ve insan haklarına saygılı bir 
çalışma ortamı sunmaktır. Raporlama 
döneminde insan odaklı işyerleri için 
bir kalite standardı olan Investors In 
People’da Altın Standart’a  ulaşma-
mız; Heidelberg Cement tarafından 
22 ülkeden 600’ün üzerinde tesisin 
katılımıyla düzenlediği Safe Work 
Healthy Life Awards kapsamında 
Garipçe tesisimizin birincilik ödülüne, 

Büyükçekmece ve Saray tesislerimizin 
mansiyon ödülüne layık görülmesi bu 
doğrultuda yaptığımız çalışmaların 
haklı neticesidir.

Başarımızın sırrı, tedarikçilerimizden 
bayi ve müşterilerimize, yerel halk-
tan sivil topluma tüm paydaşlarımızı 
dinleyerek, beklenti ve görüşlerine en 
doğru şekilde yanıt vermeyi faaliyetle-
rimizin önemli bir bileşeni olarak kabul 
etmemizdir. Dinleyerek, tartışarak, 
ortak karar vererek hayata geçirdiğimiz 
uygulamaların başarıyla sonuçlanması 
tesadüf değildir. Tüm paydaşlar için 
sürdürülebilir değer üretme hedefi-
miz ancak bu şekilde gerçekleşebilir. 
Raporlama döneminde olduğu gibi 
gelecek dönemlerde de müşterileri-
mizle, tedarikçilerimizle ve özellikle 
yerel halkla birçok platformda bir araya 
gelerek sürdürülebilir gelişimimiz ve 
gelecek nesillerin yaşam kalitesini 
artırmak adına birlikte çalışacağız. Bu 
noktada özellikle hayata geçirdiğimiz 
toplumsal gelişim projelerinin başarı-
sını  vurgulamak gerekir.

20. yılımıza girmeye hazırlanırken, elde 
ettiğimiz başarının mimarı olan çalışan-
larımıza, bir parçamız olarak gördü-
ğümüz ve bizi asla yalnız bırakmayan 
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza, ana 
hissedarlarımız Sabancı Holding ve He-
idelbergCement ile tüm paydaşlarımıza 
teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE 
GENEL MÜDÜR MESAJI
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Kurumsal Profil
Vizyon
“Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek”
Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen 
iş modeline sahip şirket olarak yapı malzemeleri sektöründe tüm 
sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek

Misyon
Toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile
• Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize
• Üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza
• İş sağlığı ve güvenliği öncelikli yönetim anlayışımız ve sürekli 

gelişim olanakları ile çalışanlarımıza
• Alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, geri kazanım süreçleri ve 

biyolojik çeşitliliğe verilen önem ile çevremize ve
• Diğer tüm paydaşlarımıza, değer yaratarak toplumun yaşam kalite-

sini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmaktır.
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2016 yılında 20. yılını kutlayan Ak-
çansa, 1996 yılında Türkiye’nin köklü 
çimento üreticileri olan Akçimento ve 
Çanakkale Çimento’nun birleşmesiy-
le kurulmuştur. Akçansa, iştiraki olan 
Betonsa ile 1998 yılında birleşmesi 
sonucunda, “Betonsa” markasıyla 
hizmet vermeye başlamış olup, hazır 
beton üretimini Marmara, Karade-
niz ve Ege bölgelerine yayılmış 40’a 
yakın tesisinde gerçekleştirmektedir. 
İştiraki Agrega ile ise 2002 yılında 
birleşen Akçansa, agrega üretim 
faaliyetlerini “Agregasa’’ markası al-
tında dört tesisinde sürdürmektedir. 
Akçansa’nın %51, Kardemir Demir 
Çelik Sanayi’nin %49 oranında hisse-
darı olduğu Karçimsa, Akçansa’nın 
ürettiği klinker ve Kardemir tarafın-
dan üretilen yüksek fırın cürufunun 
öğütülmesiyle, cüruflu çimento 
üretimi gerçekleştirmek amacıyla 
1996 yılında kurulmuştur.

Türkiye ekonomisinin lokomotif 
kuruluşlarından Sabancı Holding ve 
dünyanın sayılı çimento üreticilerin-
den HeidelbergCement’in sinerjik iş-
birliği ve ortaklığında kurulmuş olan 
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Halka Açık %20,56

Ortaklık Yapısı (%)

Çimento ve Klinker Satışı 
(milyon ton)

2011 2012

6,8 6,3 6,8 6,8 6,90,70,70,90,9 1,2

2013 2014 2015
Çimento Klinker

Hazır Beton ve Agrega Satışı

2011 2012 2013 2014 2015
Agrega (milyon ton) Hazır Beton (milyon m3)

5,2 51,9 2,9 4,9 3 4,72,5 2,54,4

Akçansa, bugün Türkiye’nin en büyük 
çimento ve hazır beton üreticisi ve 
sektörünün lider şirketi konumun-
dadır. İleri teknoloji ile donatılmış te-
sisleri, dünya ölçeğinde kabul gören 
kalite standartlarına uygun ürünleri, 
geniş ürün gamı, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından ödüllendirilen doğa 
dostu kimliği, üstün hizmet ve çözüm 
anlayışıyla Akçansa, Türkiye’nin 
çimento ihtiyacının yaklaşık %10’unu 
karşılamaktadır.

G4-7 - G4-8 - G4-9
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Başlıca Göstergeler
2011 2012 2013 2014 2015

Net Satışlar (milyon TL) 1.010 1.056 1.202,2 1.410,9 1.468,5
FAVÖK (milyon TL) 192,7 215 270,2 389,8 429,8
FAVÖK (%) 19,1 20,4 22,5 27,6 29,3
Net Kar (milyon TL) 100,3 120 157,9 248,8 281,1
Hisse Başına Kazanç 0,52 0,63 0,82 1,30 1,50
Hisse Başına Temettü (%) 46,34 57,45 75,43 118,2 134,6
Net Finansal Borçlanma (milyon TL) 133,3 210,8 163,5 85,0 91,1
Özsermaye (milyon TL) 862,9 911,5 987,6 1.143,0 1.187,2
Toplam Varlıklar (milyon TL) 1.278,5 1.388,6 1477,2 1.602,5 1.705,1
Klinker Üretim (milyon ton) 6,47 6,5 6,6 6,6 6,8
Çimento Üretim (milyon ton) 6,6 6,1 6,6 6,7 6,8
Çimento İhracatı (milyon ton) 1,5 1,2 0,9 0,6 0,7
Klinker İhracatı (milyon ton) 0,8 1,1 0,9 0,6 0,6

İSTANBUL SANAYİ ODASI TARAFINDAN 
ÖDÜLLENDİRİLEN DOĞA DOSTU KİMLİĞİ, 
ÜSTÜN HİZMET VE ÇÖZÜM ANLAYIŞIYLA 
AKÇANSA, TÜRKİYE’NİN ÇİMENTO 
İHTİYACININ YAKLAŞIK %10’UNU 
KARŞILAMAKTADIR.

G4-6 - G4-8 - G4-9
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2014
• Akçansa, GFK ve Capital Dergisi’nin 

işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin 
En Beğenilen Şirketleri 2014’’ 
araştırmasında, çimento sektöründe 
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketi” 
ödülüne 13. kez layık görüldü. 

• İstanbul Sanayi Odası tarafından 
gerçekleştirilen 2013 yılı “Türki-
ye’nin En Büyük 500 Sanayi Şirketi” 
araştırmasında, listede 14 sıra 
yükselerek 61. sırada yer aldı ve 
çimento şirketleri arasında birincili-
ğini korudu.

• 5. kez gerçekleştirilen Sabancı Altın 
Yaka Ödülleri kapsamında, “Pazar 
Odaklılık Bireysel Alt Kategorisi” ve 
“Sinerji Kurumsal Alt Kategorisi” 
birincilik ödülleri ve “Değer Yaratan 
Kategorisi” mansiyon ödülü olmak 
üzere toplam 3 farklı kategoride 
ödüle değer görüldü. 

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından düzenlenen Verimlilik 
Proje Ödülleri’nde “Sürdürülebilir 
Üretim” kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü. 

• 14. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Çevre 
ve Enerji Ödülleri’nde, “İnovatif Çevre 
Dostu Ürün” dalında 100+ Beton ürü-
nüyle üçüncülük ödülünü elde etti.

Raporlama Döneminde Alınan Ödüller

2015
• “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 

2014’’ araştırmasında, çimento sek-
töründe “Türkiye’nin En Beğenilen 
Şirketi” ödülü 14. kez Akçansa’nın 
oldu. 

• Akçansa, 2014 yılı “Türkiye’nin En 
Büyük 500 Sanayi Şirketi” araştırma-
sında, 62. sırada yer alarak çimento 
şirketleri arasında birinciliğini 
korudu.

• Altın Yaka Ödülleri kapsamında 
Sabancı Grup Şirketleri arasında 
birinci sırada yer alarak Grubun “En 
Fazla Değer Yaratan Şirketi” seçildi. 
“Dijitalleşme Kategorisi” ve “Pazar 
Odaklılık Bireysel Alt Kategorisi” 
birincilik ödülleri, “İş’te Eşitlik Kate-
gorisi” üçüncülük ödülü ve “Sinerji 
Kategorisi” mansiyon ödülü olmak 
üzere toplam 4 farklı kategoride 
ödüle layık görüldü. 

• Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tara-
fından bu yıl ikincisi düzenlenen Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülleri Yarışması’nda, 

“Yarınları Dönüştüren Çocuklar ve 
Biyoçeşitlilik Yarışması” projeleriyle 
“Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk 
Uygulamaları” kategorisinde ödülün 
sahibi oldu. 

• Türkiye’de 2006 yılından bu yana 
düzenlenmekte olan Avrupa Birliği 
Çevre Ödülleri Türkiye 2015 Progra-
mı kapsamında, finalistler arasında 
yer alarak ödüle layık görüldü. 
Akçansa, aynı zamanda bu yarışma-
ya katılarak, Türkiye’yi uluslararası 
arenada temsil etme hakkına da 
sahip oldu. 

• Akçansa’nın içinde bulunduğu Hei-
delberg T.E.A.M. bölgesinde tüm ope-
rasyonel sahaların katıldığı 2015 Safe 
Work Healthy Life Awards Yarışması 
ödülleri Londra’da düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü proje tesisi olan Garipçe 
Hazır Beton Tesisi HeidelbergCement 
Grubu’nun 22 farklı ülkedeki 625 tesisi 
arasından birinci seçilerek İSG Büyük 
Ödülünü aldı. Yarışma sonucu Türki-
ye’de Çimento ve Agrega iş kollarının 
kazananları olan Büyükçekmece ve 
Saray tesisleri de Mansiyon ödüllerinin 
sahibi oldu.

• Üyeleri arasında iş sağlığı ve güvenli-
ği konusunda en iyi performans gös-
teren şirketleri ödüllendiren Çimento 
Endüstri İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 
tarafından,  “Çimento Sektörü 2014 
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Perfor-
mans Ödülü”ne layık görüldü.

• 3. Köprü Projesi’ne hazır beton te-
dariki yapan Garipçe Tesisi, 5. Yeşil 
Nokta Çevre Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü ve Uluslararası ERMCO 
Temsil Ödülü’nü almaya hak kazan-
dı. Akçansa, yarışma tarihinde proje 
bazlı ödül alan ilk şirket oldu.
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Akçansa Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 

Sürdürülebilirlik Hedefleri
1. İş Sağlığı ve Güvenliğine En Yüksek Öncelik Verilmesi

Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Gerçekleşme 2014 Gerçekleşme 2015 Hedef  2015 Hedef 2020

Hazır Beton, 
Çimento ve 

Agrega

Alternatif yakıt 
tedariği

Alternatif yakıtların tedariğini 
artırmak için uygulamalar %9 %5 %20 %29

Tedarik zincirindeki 
paydaşları sürdürüle-
bilir iş modelleri hak-
kında bilinçlendirmek

Tedarik zincirindeki ortaklarla 
projeler

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik faaliyetleri 
için anket çalışmaları yapılmış ve bu çalışma-

ların devamı niteliğinde sürdürülebilirlik, 
çevre ve İSG eğitim ve denetimleri yapılması 

planlanmıştır.

Tedarik zincirinde 
sürdürülebilirlik 

çevre ve İSG eğitim ve 
denetimleri yaygın-

laştırmak.

Tedarik zincirinde 
sürdürülebilirlik 
KPI'ları ortaya 

koymak.

2 . Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Sera Gazları ve Diğer Kirleticiler

Satış ve Pazarlama
• Ürün Fiyatlandırması
• Sürdürülebilir, Yenilikçi Ürünler
• İş Sağlığı ve Güvenliği

Hammadde Üretimi
• Doğal Kaynak Yönetimi
• Toz Emisyonu
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Paydaş Diyaloğu

Akçansa 
Sürdürülebilirlik 

Öncelikleri
Üretim
• Sera Gazları ve Diğer Kirleticiler
• Toz Emisyonları
• Enerji Verimliliği
• Alternatif Hammadde
• Alternatif Yakıt
• Su Yönetimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Paydaş Diyaloğu

Lojistik
• Sera Gazları ve Diğer Kirleticiler
• Toz Emisyonları
• Enerji Verimliliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Paydaş Diyaloğu

G4-2 - G4-18 - G4-19 - G4-20 - G4-21

Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Gerçekleşme 2014 Gerçekleşme 2015 Hedef  2015 Hedef 2020

Çimento

Tüm çalışanlar, 
müteahhit çalışanları 
ve 3. şahıslar için en 
yüksek seviyede iş 
sağlığı ve güvenliği 

şartlarının sağlanması

Kaza şiddet oranı 208 67,6 0 0
Ölümlü kaza sayısı 0 0 0 0

Gün Kayıplı kaza sıklık oranı 2,9 7,3 0 0

Hazır Beton

Kaza şiddet oranı 30,3 163,9 0 0
Ölümlü kaza sayısı 0 0 0 0

Gün Kayıplı kaza sıklık oranı 1,7 6,8 0 0

Agrega
Kaza şiddet oranı 0 0 0 0

Ölümlü kaza sayısı 0 0 0 0
Gün Kayıplı kaza sıklık oranı 0 0 0 0
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Hedef Tanımı Anahtar Perfor-
mans Göstergesi Gerçekleşme 2014 Gerçekleşme 2015 Hedef  2015 Hedef 2020

Çimento ve 
Agrega

Doğaya 
yeniden 

kazandırma 
projelerinin 

hazırlanması 
ve yetkili 
mercilere 

onaylatılması

Doğaya yeniden ka-
zandırma projeleri 
onaylanan maden 

sahası oranı

%100 %100 %100 %100

Üretimin 
bittiği maden 

alanlarının 
rehabilitas-

yonu

Rehabilite edilen 
alan (ha)  13,40     17,40    15,0 25,0

3. Biyoçeşitliliğe Kalıcı Olumlu Katkı Sağlamak

Hedef Tanımı Anahtar Performans 
Göstergesi Gerçekleşme 2014 Gerçekleşme 2015 Hedef  2015 Hedef 2020

Çimento

Fosil yakıtların 
kullanımının 
azaltılması

Atık ikame edilen 
yakıt oranı (ısıl değer 

olarak)
%9 %5 %20 %29

Biyokütle ile ikame 
edilen yakıt oranı (ısıl 

değer olarak)
%3,51 %3,21 %5,00 %6,33

Çimento’da  
klinker 

kullanımının 
azaltılması

Çimentoda klinker 
kullanım oranı %87,63 %88,30 %81 %79

Çimento Emisyonlarının 
sürekli kontrolü

NOx emisyonu 
Büyükçekmece Fabrika: 792

Çanakkale Fabrika: 665
Ladik Fabrika: 642

Büyükçekmece Fabrika: 630
Çanakkale Fabrika: 686

Ladik Fabrika: 767
< 800 mg/m³ < 800 mg/m³

SOx emisyonu
Büyükçekmece Fabrika: 26

Çanakkale Fabrika: 22
Ladik Fabrika: 5

Büyükçekmece Fabrika: 24
Çanakkale Fabrika: 29

Ladik Fabrika: 6
< 50 mg/m³ < 50 mg/m³

Toz emisyonu
Büyükçekmece Fabrika: 14

Çanakkale Fabrika: 17
Ladik Fabrika: 24,7

Büyükçekmece Fabrika: 13
Çanakkale Fabrika: 18

Ladik Fabrika: 9,8
< 10 mg/m³ < 10 mg/m³

Spesifik CO2 emisyonu 
(kg CO2/ton klinker) 858 873 845 830

Çimento

NOx ve SOx 
değerlerinin 

Çevrimiçi 
İzlenmesi

Çevrimiçi izleme 
yapılan döner fırın 

oranı
%100 %100 %100 %100

Fabrikaların 
tozsuzlaştırıl-

ması

Kapalı kömür 
stokholü oranı %60 %60 %100 %100

Üstü kapatılan klin-
ker taşıma bantları 

ve klinker stokholle-
rinin oranı

%100 %100 %90 %100

Elektrostatik 
filtrelerin 

torbalı filtreyle 
değiştirilmesi

Farin, fırın ve çimen-
to değirmenlerindeki 

torbalı filtre oranı
%89,00 %92,00 %95 %100

Hazır 
Beton

Agreganın 
kapalı alanlarda 

depolanması

Agreganın kapalı 
alanlarda depolandığı 

tesis oranı
%70,00 %70,00 %85 %100

Yeni mikser ve 
pompa kullanı-
mını artırmak

10 yaş altında mikser 
ve pompa oranı %92,00 %92,00 %95 %100

Çevre şikayetleri 
azaltılması Şikayet sayısı / yıl 3 2 0 0

Agrega

Kamyon tekerleği 
yıkama sistemi 

oluşturma

Yıkama tesisi kurulan 
tesis oranı %25 %25 %100 %100

Tesis üstlerinin 
kapatılması

Üstü kapatılan tesis 
oranı %100 %100 %100 %100

4. İklim Değişikliği ile Mücadele

G4-2
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5 . Sürdürülebilir İnşaat Çözümleri
Hedef Tanımı Anahtar Performans 

Göstergesi Gerçekleşme 2014 Gerçekleşme 2015 Hedef  2015 Hedef 2020

Hazır 
Beton

Yeşil bina 
projelerinde 
çözüm ortağı 

olmak

Marmara pazarında 
yer alınan proje 

oranı (%)
%38 %24 %25 %30

Hazır 
Beton ve 
Çimento

Binaların çevre 
ayakizlerini 
azaltmak

Çimento ve Beton 
için Çevresel Ürün 

Etiketi almak

Çalışmalar başlamıştır, 2017 yılında iki ürün için Çevre Etiketi alınması 
planlanmaktadır.

Hazır Beton daya-
nım sınıfları için 

çevre etiketi almak.

Sürdürülebilir inşaat 
çözümlerine yönelik 

ürün ve hizmet 
geliştirmek.

Agrega
Geri dönüştü-
rülmüş Agrega 

üretimi

Toplam agrega 
üretiminde Geri dö-
nüştürülmüş Agrega 

üretim oranı(%)

%0 %0 %12 %20

Hedef Tanımı Anahtar Performans 
Göstergesi Gerçekleşme 2014 Gerçekleşme 2015 Hedef  2015 Hedef 2020

Kurumsal 
Vatandaşlık

Sürdürülebilir-
lik stratejisi ile 

uyumlu kurumsal 
vatandaşlık projeleri 

uygulamak

Kurumsal Gönüllülük Projeleri 
geliştirildi. 

- Çevko işbirliğiyle İÖO öğren-
cilerine atık ve geri dönüşüm 

seminerleri verildi. 
- Samsun’da Meslek Lisesi Koçları 

gönüllü faaliyetlerine başladı.

2014 projelerine ek olarak :
Benim Mahallem Sosyal Sorumlu-
luk projesi Büyükçekmece’de İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOÇEV 

işbirliği ile hayata geçirildi. Akçan-
sa Mobil Eğitim tırında eğitimlere 

başlandı.

Gönüllülük projelerin 
artırılması ve yaygınlaş-

tırılması
Yerel toplumsal 

ihtiyaçlar ve Akçansa 
Sürdürülebilirliik stra-
tejisi ile uyumlu sosyal 
projeler geliştirmek.

Toplumun gelişme-
sine ve büyümesine 

katkı yapmak.

Paydaş katılı-
mını artırmak

Paydaş katılımını 
artırmaya yönelik 

araştırma ve meka-
nizmalar

Tüm Fabrikalarda düzenli olarak 
Komşu Konseyleri devam etti. 

Ek olarak Bayi Konseyi ve analist 
toplantıları gibi farklı paydaş grupla-

rını kapsayan toplantılar yapıldı. 
Öneriler değerlendiilerek uygulana-

bilir olanları hayata geçirildi.

Tüm Fabrikalarda düzenli olarak Komşu 
Konseyleri devam etti. 

Ek olarak Bayi Konseyi ve analist 
toplantıları gibi farklı paydaş gruplarını 

kapsayan toplantılar yapıldı. 
Öneriler değerlendiilerek uygulanabilir 

olanları hayata geçirildi. 

Paydaş katılım plat-
formlarından çıkan 
ihtiyaç ve beklenti-

lerin önceliklendiril-
mesi ve projelendi-

rilmesi

Paydaşların beklen-
tilerini sağlamak için 

doğrudan yönetim 
kuruluna yönlendi-
rilen mekanizmalar 

oluşturmak.

En tercih 
edilen işveren 

olmak

En tercih edilen işve-
ren listesindeki yeri

İK stratejisi doğrultusunda projele-
ri gerçekleştirmek

Investors in People Altın seviyesinde 
sertifikalandırılmak üzere gelişim 

alanları tespit edilmiş ve İK stratejisi 
doğrultusunda başlayan proje ve 
uygulamalar çeşitlendirilmiş ve 

yaygınlaştırılmıştır. 
2016 Nisan ayı itibariyle Investors 

In People Altın seviyesinde standart 
alınmıştır.

En tercih edilen 
işveren olmak için 

projeler geliştirmek

Sürekli olarak sek-
töründe ‘En Tercih 

Edilen İşveren’ 
olmak  ve tüm sek-

törler arasında ilk 50 
arasında yer almak.

6. Paydaş Katılımı

Çimento, 
Hazır 

Beton, 
Agrega

Etkin Su 
Yönetimi 

Sağlamak

Etkin su yönetimi için 
yapılan projeler ve su 

azaltım oranı

Çanakkale Fabrika: Atık ısı enerji 
üretim tesisinde; 2014 yılında nu-

mune dönüş sularının değerlendiril-
meye başlanmasıyla su tasarrufları 

yapılmıştır.
Büyükçekmece Fabrika:  Yüzeysel 

su toplama havuzları inşa edilmiştir. 
Soğutma suları çevrim havuzu 

çalışmaktadır. 
Ladik Fabrika: Fabrika içerisinde yer 
alan kömür stokhollerine yüzeysel 
suların toplanması için 2 adet çök-

türme havuzu; kapalı kömür stokho-
lü önüne araç lastik yıkama ünitesi; 
paketleme bölgesine silobas yıkama 
ünitesi ve çöktürme havuzu yapılmış 
olup bu havuzlarda geri dönüşümlü 
olarak sular yeniden kullanılmak-

tadır. Kağıt torba üretim tesisine ait 
arıtma tesisinden çıkan atıksuların 
soğutma kulesinde değerlendiril-
mesine ilişkin proje yapılarak su 

azaltımı hedeflenmiştir.

Çanakkale Fabrika: 2015 yılında bir 
önceki yıla göre 193.281 m3 (%13) 
daha az su çekimi sağlanmıştır.

Büyükçekmece Fabrika: Hammadde 
giriş kapısı yüzeysel su toplama 

havuzu inşa edilmiştir. 2015 yılında bir 
önceki yıla göre 56.734 m3 (%18) daha 

az su çekimi sağlanmıştır.
Ladik Fabrika: 2015 yılı içerisinde 
yağmur sularının toplanarak gaz 

soğutma kulesinde kullanımı ile ilgili 
proje başlatılmış olup 2016 yılında 
tamamlanacaktır. 2015 yılında bir 

önceki yıla göre 15.731 m3  (%12) daha 
az su çekimi sağlanmıştır.

Hazır Beton: 3 hazır beton tesisimizde 
pilot proje olarak su diyagramları 

oluşturulmuştur. Su tüketim miktarla-
rı belirlenmiştir.

CDP Su Programı’na gönüllü katılım 
sağlanmıştır.

Hazır Beton için 
raporlama standardı 

oluşturmak. Tüm 
tesislerde su azaltım 

potansiyellerini belirle-
mek

Su tüketiminde 2013 
yılına göre 

%5 azaltım sağ-
lamak

G4-2
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Çimento Sektörü,
Yerel Ekonomi
ve Akçansa

Kıtaları Buluşturan Projelerle Kalkınmanın 
Altyapısını İnşa Ediyoruz.
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Kalkınmanın altyapısının oluştu-
rulmasında tarih boyunca önemini 
koruyan çimento ve beton günü-
müzde de güvenilir, dayanıklı, kolay 
uygulanabilir ve düşük maliyetli bir 
hammadde olarak önemini koru-
maktadır. 

Gerek kamu yatırımları gerekse 
uzun vadeli özel sektör yatırımları 
sayesinde çimento sektörü, ra-
porlama döneminde de gelişimini 
korumayı başarmıştır. 2013 yılında 
72,7 milyon ton olan üretim miktarı 
ufak bir gerilemeyle 2015’te 71,4’e 
inmişken tüketim miktarı artış 
göstererek 62,2 milyon tondan 
63,7’ye yükselmiştir. Çimento 

navlunu pahalı bir ürün olması ne-
deniyle ihracattan ziyade yerli piya-
sayı hedefler. Dolayısıyla iç talebin 
yükseldiği dönemlerde ihracat 
azalma trendi göstermektedir. Ra-
porlama döneminde de bu yönde 
bir eğilim kaydedilmiş; 2013’te 9,7 
milyon ton olan çimento ihracatı 
2015 itibariyle 7,4 milyon tona 
inmiştir. Bunun yanında 2013’te 
2,2 milyon ton olan klinker ihracatı 
ise 2015 itibariyle 3,1 milyon tona 
ulaşmıştır. Sektördeki gelişmele-
re paralel olarak Akçansa’nın iç 
satışları da raporlama döneminde 
artış göstermiş ve 6,2 milyon tona 
ulaşmıştır.

Yenilikçi Özel Ürün Portföyü
Akçansa, 2003 yılından bu yana Tür-
kiye pazarına yüksek nitelikli hazır 
beton ürünleri sunmaktadır. Özel 
ürün portföyü ile Akçansa, müşteri-
lerinin talepleri doğrultusunda, sera 
gazı emisyonları başta olmak üzere 
çevresel etkileri düşürülmüş, yüksek 
performanslı, ısı, ses ve su yalıtımı, 
işçilik ve zaman tasarrufu sağlayan, 
iş sağlığı ve güvenliği risklerinin 
düşürülmesine katkıda bulunan 
çözümler sunmayı hedeflemektedir. 

Raporlama döneminde, Betonsa 
Teknoloji Merkezi ve İTÜ İnşaat 
Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim 
Dalı işbirliği ile gerçekleştirilen 
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araştırmalar sonucunda; ken-
diliğinden yerleşen betonlar, lif 
takviyeli endüstriyel zemin beton-
ları, şap betonları, hafif betonlar ve 
sürdürülebilir yapılar için gelişti-
rilen çeşitli ürünler, yenilikçi özel 
ürün portföyündeki yerini almıştır.

2014 yılında 333.314 m3, 2015 yılında 
257.490 m3 özel ürün satışı gerçek-
leşmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle, 
özel ürünlerin sayısı 20’ye ulaşırken, 
hazır beton ürünleri içerisindeki pay 
%5,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

KratosBeton, Kordsa Global ve Ak-
çansa işbirliği ile üretilen yeni nesil 
fiber donatılı bir üründür. Güvenli, 
güçlü ve sürdürülebilir yapıların in-
şasında kullanılmak üzere üretilmiş 
olan ürün, aynı zamanda yüksek ka-
liteli sentetik lifli donatılar sayesinde 
projelere uygulama kolaylığı getir-
mektedir. Endüstriyel zeminler, şap 
ve saha betonları, püskürtme beton 
ile tünel kaplamalarında kullanılır.

Yolbeton, Silindirle Sıkıştırılmış 
Beton (SSB) düzgün bir gradasyona 
sahip agrega, bağlayıcı malzemeler, 
su ve katkıların farklı oranlarda 
birleştirilmesiyle üretilen bir beton 
yol çeşididir. Ürün ismini, yapımı 
esnasında betonun sıkıştırılması ve 
son şeklinin verilmesinde kullanı-
lan ağır vibrasyonlu çelik tambur ve 
lastik tekerlekli silindirlerden al-
maktadır. Geleneksel beton yollarla 
aynı dayanıma ve sağlamlığa sahip 
olan SSB yollar, uygulama olarak 
asfalt kaplamalara benzemektedir. 

Bu özellikleriyle hızlı ve ekonomik 
bir biçimde uygulanabilen SSB 
yollar, alternatif bir üst yapı olarak 
kendini gösterir ve tüm şehir içi ve 
şehir dışı yollarda kullanılır. 

100+Beton, üstün durabilite ve 
geçirimsizlik özellikleri ile proje da-
yanıklılığını uzun yıllar koruyabilen 
beton ürünüdür. Düşük alkalili çi-
mento ve mineral katkı kullanılarak 
üretilen ürün yüz yıl ve üzeri servis 
ömrü istenilen köprü, havaalanı, 
metro ve otoyol gibi büyük altyapı 
projeleri için geliştirilmiştir. 

2015 YILINDA, 6,2 MİLYON TON GİBİ REKOR 

BİR DÜZEYDE YURT İÇİ ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİRKEN 

İHRACATIMIZI DA 1,4 MİLYON TON DÜZEYİNE 
YÜKSELTMEYİ BAŞARDIK.
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Türkiye’nin İlk Online Çimento Marketi
Akçansa sektörde bir ilke imza atarak 2015 
yılında Türkiye’nin ilk online çimento marketi 
olan www.akcansamarket.com internet site-
sini hayata geçirmiştir. Platform müşterilere, 
online sipariş verebilme, dağıtım, fiyat ve çeşitli ödeme türleri avantajı 
sunmaktadır.

A+Beton, düşük karbon emisyo-
nuna sahip, çevresel etkilere karşı 
dayanıklı ve yüksek performanslı bir 
beton ürünüdür. %70’e varan oranda 
yüksek fırın cürufu kullanılarak 
üretilerek CO2 emisyonunu azaltan 
A+Beton, çevre dostu yeşil binalar ve 
sürdürülebilir yapılar için geliştiril-
miştir. A+Beton ürün grubu yapılar-
daki kullanım yerine göre; “A+Beton 
Temel”, “A+Beton Yol” ve “Kaplama 
ve A+Beton Yapısal” olmak üzere üç 
temel kategoriden oluşmaktadır.

Viskobeton, yüksek dayanım ve 
dayanıklılık gerektiren yapılarda 
kullanılmak üzere üretilmiş kendi-
liğinden yerleşen beton ürünüdür. 
Düşük su özelliğinin yanı sıra bağ-
layıcı oranı sayesinde; güçlendirme 
projelerinde, sık donatılı ve dar 
kesitli kalıplarda, yüksek kalitede 
düzgün yüzey istenen bölgelerde, 
şehir merkezlerindeki şantiyelerde, 
estetik kalıp tasarımlarında ve vib-
ratör kullanımının imkansız olduğu 
yerlerde kullanılmaktadır. 

Yeşilşap, çevreci ve hafif hazır şap 
ürünüdür. Üretiminde kullanılan 
özel mineral katkılı çimentolar 
sayesinde karbondioksit emisyonu-
nu %35’e kadar azaltmaktadır. Özel 
kimyasal katkılar sayesinde gele-
neksel şaplara göre %25 daha hafif 
olan Yeşilşap yapılarda ısı yalıtımına 
da katkı sağlamaktadır. 

B2B Pazarlama Zirvesi 
Ev sahipliğini Akçansa’nın yaptığı Pazarlama Zirvesi’nde 2014 yılında 
“B2B’de Dijitalleşme” konusu ele alınmıştır. Uzman konuşmacıların 
ve iş dünyasının farklı kesimlerinden çok sayıda üst düzey yöneticinin 
katılımıyla gerçekleşen zirveyi pazarlama yöneticileri ve akademisyen-
lerin oluşturduğu 600’den fazla kişi izlemiştir. Zirvede B2B pazarlamada 
dijitalleşme konusu farklı yönleriyle değerlendirilmiştir. 

Action CEM ve Action CEM Plus 
2014 yılında Büyükçekmece 
Fabrikasında üretimine baş-
lanan Action CEM çimentoları 
ile klinker/çimento oranının 
düşürülmüş ve CO2 emisyonu 
azaltılmıştır. Yaklaşık 1 yıl süren 
Ar-Ge faaliyetleri sonucu piyasa-
ya arz edilen bu ürünler özellikle 
sülfata dayanıklılık istenilen tüm 
projelerde kullanılabilmektedir. 
Ayrıca, Action CEM düşük hidra-
tasyon özelliği ile kütle betonlar 
için ideal bir ürün niteliğindedir. 

YEŞİL ŞAP ÜRETİMİNDE 
KULLANILAN ÖZEL 
MİNERAL KATKILI 
ÇİMENTOLAR SAYESİNDE 
KARBONDİOKSİT 

EMİSYONUNU %35’E 
KADAR AZALTMAKTADIR. 
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Bayi ve Müşterilerimizle 
Diyaloğumuz 
Akçansa, müşterilerini iş ortağı 
olarak konumlandırmakta, katma 
değer yaratan hizmet ve ürünlerle 
üretimden satış sonrasına kadar 
müşteri beklentilerini en etkili 
şekilde karşılamaya çalışmaktadır. 
İki yılda bir gerçekleştirilen müşteri 
memnuniyeti ve bağlılığı araştırma-
ları sonucunda öncelikli iyileştirme 
alanları tespit edilmektedir. Bunun 
yanında, HeidelbergCement’in 
başlattığı Müşteri Mükemmellik 
Programı (Customer Excellence 
Program) dahilinde müşterilere 
önemli konularda kısa ve düzenli  
anketler gönderilerek geri bildirim-
leri alınmaktadır. Müşteri mem-
nuniyeti araştırmaları ve müşteri 
geri bildirimlerinden yola çıkılarak 
gerekli aksiyonlar alınmakta ve yeni 
uygulamalar hayata geçirilmekte-
dir. Akçansa Sadakat Programları, 
bayi konseyleri, bayi gezileri, dü-
zenli müşteri ziyaretleri, iş süreç-
leri desteği ile Akçansa, müşteri 
memnuniyetinin sürekli artırılması 
için çalışmaktadır. 

Müşterilerinin yanında yer alarak 
trendleri doğru takip edebilmeyi, 
analizleri doğru yapabilmeyi, bu 
analizlerin neticesinde farkında-
lığı artırmayı hedefleyen Akçansa 
pazarlama stratejisiyle geleneksel 
yöntemlerin dışına çıkarak geniş 
bir çerçevede memnuniyet odaklı 
bir yaklaşımla hizmet vermeye 
başlamıştır. Şirket stratejisi doğ-
rultusunda Akçansa, son yıllarda 
gerçekleştirdiği uygulamalarla 
müşteri-tedarikçi anlayışından “iş 
ortaklığı” modeline geçmiştir. Bu 
doğrultuda, bayi ve müşterilerle 
daha etkin ve daha kapsamlı bir 
iletişim kurulması adına doğrudan 
iletişim kanalları oluşturulmaktadır. 
Bu kanalların en önemlilerinden biri 
bayi ve müşterilere yönelik düzenle-
nen workshop’lar ve eğitimlerdir. 

Akçansa Sadakat 
Programları 
Akçansa müşterilerinin, kendilerine 
özel iletişim kanalları, hizmet türü 
ve koşullarını içeren uygulamalarla 
mevcut ilişkilerin “ticaretin ötesine” 
geçirilmesi talepleri doğrultusunda 
müşteri ilişkilerini geliştirmeye yöne-
lik çok sayıda program hayata geçiril-
miştir. Akçansa Sadakat Programları 
adı altında yürütülen çalışmalar ile 
farklı müşterilerin değişen ihtiyaç-
larına cevap verilmesi ve ilişkilerin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm Akçansa ürünlerinin tek kanal-
dan hızlı bir şekilde tedarik edilmesi-
ni sağlayan “Yapı Club Kart” uygula-
ması, iş ortaklarının verimliliğine ve 
karlılığına olumlu katkıda bulunmak-
tadır. Bayi kanalıyla torbalı çimento 
alan nalburların sattıkları çimento 
tonajına uygun şekilde desteklen-
mesine yönelik olarak tasarlanan 
uygulamanın diğer yapı malzemesi 
şirketlerinin de katılımıyla daha geniş 
bir ağa sahip olması planlanmakta-
dır. Uygulamaya erişimin kolaylaş-
tırılması adına www.yapiclub.com 
internet sitesi oluşturulmuştur. 

AKÇANSA, 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
UYGULAMALARLA 
MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ 
ANLAYIŞINDAN “İŞ 
ORTAKLIĞI” MODELİNE 
GEÇMİŞTİR. BU 
DOĞRULTUDA, BAYİ VE 
MÜŞTERİLERLE DAHA 
ETKİN VE DAHA KAPSAMLI 
BİR İLETİŞİM KURULMASI 
ADINA DOĞRUDAN 
İLETİŞİM KANALLARI 
OLUŞTURULMAKTADIR. 

G4-12
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Betonsa Mobil Katalog
Akçansa, müşterilerine özel ürünlere ve özel çözümlere her an ulaşa-
bilecekleri akıllı bir uygulama sunmaktadır. Uygulama, kullanıcıların 
kolaylıkla seçim yapabilecekleri geniş bir özel ürün yelpazesi içer-
mektedir. Ayrıca, lokasyona göre en yakın hazır beton tesisine nasıl 
ulaşılabileceğinin bilgisi sağlanmaktadır.

Akçansa, işini geleceğe taşımak 
hedefi doğrultusunda, aile şirket-
lerinde kurumsallaşmanın öne-
mini vurgulamak üzere bayilerin 
yeni nesil temsilcilerine yönelik 
“Geleceğin Liderleri” buluşmaları 
ve eğitimleri gerçekleştirmektedir. 
Genç yeteneklerin Akçansa ailesine 
katılmasının yanı sıra bayilerle sür-
dürülebilir iş yapma biçimi oluştu-
rulması hedeflenmektedir. 

Birer iş ortağı olarak konumlandı-
rılan bayilerin iş süreçleri ile ilgili 
iyileştirmelere katkı sağlamaları için 
oluşturulmuş “Bayi Konseyi” prog-
ramı yılda iki kez düzenlenmektedir. 
Bayilerin beklenti ve önerilerinin 
görüşüldüğü konsey çalışmaları Ak-
çansa’nın sürdürülebilirlik stratejisi-
ne önemli girdiler sağlamaktadır. 

Akçansa, raporlama döneminde 
bayilerine kurumsallaşmalarını 
sağlayacak kurumsal imaj ve kimlik 
konusunda danışmanlık desteği 
sunmak amacıyla “Bayi Yönetim 
Danışmanlığı ve Koçluk Programı”nı 
başlatmıştır. Program çerçevesinde 
iş ortaklarının tamamıyla görüşül-
müş ve kurumsal kimlik kazandırma 
yolunda önemli adımlar atılmıştır. 

Ürün Sorumluluğu
Sahip olduğu ürün sorumluluğu an-
layışı gereği Akçansa, müşterilerine 
tedarik ettiği tüm ürünlere yönelik 
kalite raporları ve malzeme güvenlik 
bilgi formları sağlamaktadır. Tor-
balı çimento ürünlerinde ambalaj 
üzerinde etiketlerde ürün bilgisi yer 
alırken, dökme çimento ürünlerinde 
ilgili dokümanlar teslimat sırasında 
müşterilere sunulmaktadır. Ürün 
bilgilendirme dokümanları, içerik 
bilgisinin yanında çevre ve İSG bilgi 
ve uyarılarını da içermektedir. 

Yerel Ekonomiye Katkılar
Çimento ve hazır beton sektörleri, 
hammadde üretiminden başlayarak 
son tüketiciye kadar ulaşan süreç 
boyunca tüm değer zincirinin yerel 
nitelik taşıdığı faaliyet alanlarıdır. 
Bu nedenle, yerel ekonomi üzerinde 

TORBALI ÇİMENTO ÜRÜNLERİNDE 
AMBALAJ ÜZERİNDE ETİKETLERDE 
ÜRÜN BİLGİSİ YER ALIRKEN, 
DÖKME ÇİMENTO ÜRÜNLERİNDE 
İLGİLİ DOKÜMANLAR TESLİMAT 
SIRASINDA MÜŞTERİLERE 
SUNULMAKTADIR.



2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 1,01 MİLYAR TL 
SATIN ALMA OPERASYONUNUN HARCAMA BAZINDA 
%84’Ü YEREL TEDARİKÇİLERDEN SAĞLANMIŞTIR. 
2015 YILINDA YAPILAN 1,1 MİLYAR TL TUTARINDAKİ 
TEDARİK HARCAMASININ İSE %86’SI YEREL TEDARİK 
KANALIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

belirgin etkiler üretme potansiyeli 
taşımaktadırlar. Üretim ve tüketimin 
genel olarak belirli bir coğrafyayı 
kapsaması yerel istihdama ve eko-
nomik değer dağıtımına katkı sağ-
lamaktadır. Yerel ekonomiye önemli 
ölçüde katkı sağlayan Akçansa, 
yarattığı ekonomik değerin nitelikli 
bir kısmını yerel paydaş gruplarına 
dağıtmaktadır. 

Doğrudan ekonomik değer dağıtı-
mının büyük bir kısmını satın alma 
operasyonları oluşturmaktadır. 
Objektif sistem ve karar alma me-
kanizmalarıyla yürütülen satın alma 
operasyonlarında tedarikçilerden 
ürün standardı, kalite, miktar ve 
maliyet koşullarını sağlamaları bek-
lenmektedir. Ayrıca, tedarikçilerin 
yerel nitelikli olması tercih sebebi 
olmakta, Sabancı Holding Ortak 
Satın Alma Grubu’nun açtığı hizmet 
ihalelerinde ilgili normları karşı-
layan yerel tedarikçiler öncelikli 
olarak tercih edilmektedir. 

2014 yılında gerçekleştirilen 1,01 
milyar TL satın alma operasyonu-
nun harcama bazında %84’ü yerel 
tedarikçilerden sağlanmıştır. 2015 
yılında yapılan 1,1 milyar TL tutarın-
daki tedarik harcamasının ise %86’sı 
yerel tedarik kanalıyla gerçekleşti-
rilmiştir.  

Kaynağına Göre Satın Alma 
Operasyonları

Yurtdışı Yerel
%86

%84

%14

%16

2014
2015

Doğrudan Ekonomik Değer 
Dağılımı (milyon TL)

0.0

1.000

2.000

2013 2014 2015

58,1 117,6 64,4
1.114,1

1.202,2 1.410,9 1.468,5

1.293,3 1.404,1

Dağılan Ekonomik Değer Biriken Ekonomik Değer
Yaratılan Ekonomik Değer

Ar-Ge ile Verimlilik
2014 yılında kurulan Ar-Ge Müdür-
lüğü ile tüm Ar-Ge faaliyetlerinin bir 
çatı altında toplanması ve daha etkin 
bir şekilde yönetilmesi amaçlan-
mıştır. Ar-Ge faaliyetleri daha çok 
enerji verimliliği, klinker/çimento 
oranının düşürülmesi, sürdürülebilir 
üretim, katma değerli ve çevre dostu 
ürünler üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Bu faaliyetler için İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversite-
si, Sabancı Üniversitesi, Tubitak, 
Çimsa, Kordsa gibi partnerlerle 
işbirlikleri yapılmaktadır. 

Raporlama döneminde tamamlanan 
TEYDEB projeleri:
1. Klinker Üretiminde Mineralizör Kulla-

nımının Araştırılması
2. İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kaza-

nılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin 
Belirlenmesi

3. Çimento Üretim Prosesinde Mikro-
alglerin Ek Yakıt ve CO2 Tutucu Olarak 
Kullanımının Araştırılması





Yönetişim ve 
Sürdürülebilirlik

Paydaşlarımızla Güçlü Bağlar Kurarak 
Birlikte Katma Değer Üretiyoruz.
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Akçansa, yasalara tam uyumun sağlandığı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Bu yönetim 
anlayışı çerçevesinde, paydaşları için en üst düzeyde değer yaratmayı ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasını 
hedeflemektedir. Bu kapsamda sistematik yöntemlerle yapılandırılan sürdürülebilirlik yönetimi ve paydaş katılımı en iyi 
uygulama örnekleriyle desteklenerek sürekli geliştirilmektedir.
Akçansa kurumsal yönetim yapısı yasalar ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlanmış olup, iç denetim, risk 
yönetimi, kalite sistemleri ve iş etiği konularını içermektedir. 

Kurumsal Yönetim
Akçansa’nın kurumsal yönetim anla-
yışı eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik 
ve sorumluluk ilkeleri üzerine ku-
ruludur. Bu doğrultuda oluşturulan 
kurumsal yönetim organları sayesin-

de Akçansa, yönetsel kabiliyetlerini 
sürekli geliştirmekte, kamuoyunun 
eksiksiz ve zamanında aydınlatılma-
sını, tüm menfaat sahiplerine eşit 
davranılarak hakların güvence altına 
alınmasını ve çıkar çatışmalarının 
önlenmesini sağlamaktadır. 

Akçansa Yönetim Kurulu, Genel Kurul 
tarafından yüksek bilgi ve beceri 
düzeyine sahip, nitelikli bir tecrübe 
iş geçmişine sahip kişiler arasından 
seçilmiş, icrada görevli olmayan ikisi 
bağımsız sekiz üyeden oluşmaktadır. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel 
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Müdürlük görevleri farklı kişilerce yü-
rütülmektedir. İcradan sorumlu olan 
Akçansa Genel Müdürü bu görevi, 
çeşitli uzmanlık alanlarını temsil eden 
üst düzey yöneticilerin oluşturduğu 
İcra Kurulu ile birlikte yürütmektedir. 

Yönetim Kurulu bünyesinde faa-
liyet gösteren Denetim Komitesi, 
iki bağımsız üyeden oluşmakta ve 
Akçansa’nın iç kontrol yapısını üç 
aylık dönemlerde analiz ederek 
gerekli önlemlerin alınması konu-
sunda Yönetim Kurulu’na önerilerde 
bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Akçansa kurumsal yönetim 
modelinin yerel ve uluslararası kabul 
görmüş kurumsal yönetim ilkeleri 
ve yasal düzenlemelere uyumunu 
güvence altına almaktan sorum-
ludur. Kurumsal Yönetim Komitesi 
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 
Komitesi’nin görevlerini de yerine ge-
tirmektedir. Riskin Erken Saptanması 
Komitesi, bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinden oluşmakta olup şirketin 
varlığını, devamlılığını tehlikeye dü-
şürebilecek tüm risklerin erken tes-
piti ve bertarafına yönelik önlemlerin 
kararlaştırılması, etkin yönetilmesi 
ve izlenmesinden sorumludur.

Akçansa, Kurumsal Yönetim 
Derneği’nin aktif bir üyesi olarak 
kurumsal yönetim alanındaki 
gelişmeleri yakından takip etmekte 
ve bu alanda yürütülen çalışmalara 
destek vermektedir.

İç Denetim ve Risk Yönetimi
Akçansa risk yönetiminin temelini şir-
ketin karşı karşıya kalabileceği muh-
temel bütün risklerin belirlenmesi ve 
izlenmesi oluşturmaktadır. Sabancı 
Holding ve HeildebergCement Grup 
şirketlerinin uygulamakta olduğu risk 
yönetimi ve uygulamaları prosedürü-
ne paralel olarak etkin risk yönetimi 
sağlayacak mekanizmalar bulunmak-
tadır. Sürdürülebilirlik önceliklerinin 
de risk unsurları arasında yer aldığı 
risk yönetim planı çerçevesinde önle-
yici yaklaşımlar geliştirilmektedir. 

Risk yönetiminden sorumlu en üst 
düzey organ Riskin Erken Tespiti Ko-
mitesi olup risk yönetimi fonksiyonu 
İç Denetim biriminden ayrı müstakil 
bir birim olarak organize edilmiştir. 
Tüm risk unsurlarına yönelik olarak 
ISO 30001 Standardı doğrultusunda 
hazırlanan raporlar iki ayda bir Yöne-
tim Kurulu’na sunulmakta, böylelikle 
performansın üst yönetim düzeyinde 
takibi sağlanmaktadır.  

Akçansa 2014 yılında evrensel ilkeler öneren, yenilikçi bir kurumsal 
sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleş-
mesi’ni (UN Global Compact) imzalamıştır. Bu doğrultuda, insan hakları, 
çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklarındaki 10 
temel prensibi tüm süreçlerinin ve iş yeri kültürünün bir parçası haline 
getirmeyi taahhüt etmektedir. 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, 
AKÇANSA KURUMSAL YÖNETİM 
MODELİNİN YEREL VE 
ULUSLARARASI KABUL GÖRMÜŞ 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 
VE YASAL DÜZENLEMELERE 
UYUMUNU GÜVENCE ALTINA 
ALMAKTAN SORUMLUDUR.

G4-14 - G4-15
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İç Denetim Birimi, Uluslararası 
İç Denetim Enstitüsü tarafından 
hazırlanan standartları takip ederek 
periyodik denetim çalışmaları 
gerçekleştirmektedir. Programlı ve 
tematik denetim çalışmaları iş etiğin-
den operasyonel ve finansal sonuç-
lar doğuran süreçlere kadar geniş 
bir kapsamda yürütülmekte olup 
çalışmalar sonucunda elde edilen 
bulgular doğrultusunda iyileştirme 
çalışmaları planlanmaktadır. 

Mükemmellik ve Kalite
Akçansa, küresel trendlere ve yerel 
taleplere cevap vermek, iş süreçle-
rinde ve ürünlerde standardizasyonu 
sağlamak adına ulusal ve uluslarara-
sı kalite ve yönetim sistem standart-
larına başvurmakta, bağlı olduğu 
mesleki kuruluşların yükümlülükleri-
ni yerine getirmektedir. 

İş süreçlerinde genel olarak ISO 9001, 
TS EN 197-2 yönetim sistemleri takip 
edilmekte olup çimento ürünlerinin 
tamamı CE Belgesi ve TS EN 197-1 
standardına uygun olarak üretilmek-

tedir. Hazır beton ürünleri TS EN 206-
1 standardı ve G Uygulama Tebliği’ne 
uygun olarak üretilirken, agrega 
tesislerinde üretim TS EN 12620 
Standardına uygun ve CE belgeli 
olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
tüm tesisler Türkiye Hazır Beton Bir-
liği (THBB) tarafından verilen Kalite 
Güvence Sistemi (KGS) belgelerine 
de sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarında OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
çevre kaynaklarının yönetiminde ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi, enerji 
yönetiminde ise ISO 5001 Enerji Yöne-
tim Sistemi ölçütlerine uygun olarak 
hareket edilmektedir. 

Gerçekleştirilen dış denetim ve 
doğrulama çalışmalarıyla kalite ve 
yönetim standardı sertifikaları peri-
yodik olarak yenilenmekte, böylelikle 
sürekli ürün kalitesi ve güvenliği 
sağlanırken çevresel kaynakların 
yönetimi ve insan sağlığı ve güvenliği 
de güvence altına alınmaktadır.

Akçansa’da herhangi bir nedenden 

AKÇANSA’DA HERHANGİ 
BİR NEDENDEN DOLAYI İŞİN 
DURMASI DURUMUNDA, 
ŞİRKETİN ZARARINI EN AZA 
İNDİRMEK ÜZERE İŞİN DEVAMINI 
SAĞLAYACAK İŞ SÜREKLİLİK 
PLANLARI YAPILMAKTADIR. 

G4-14 
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dolayı işin durması durumunda, 
şirketin zararını en aza indirmek üzere 
işin devamını sağlayacak iş süreklilik 
planları yapılmaktadır. Bu planların ha-
zırlanmasından ve işletilmesinden ilgili 
fonksiyonlar ve bölümler sorumludur.

İş Etiği
Akçansa, parçası olduğu Sabancı 
Topluluğu’nun Sabancı Etik Ku-
rallarını (SA-ETİK) benimsemekte 
olup, şirket genelinde kurumsal 
ilkeler, etik değerler ve standartlar 
bu doküman çerçevesinde tanımlan-
maktadır. SA-ETİK, şirket çalışanla-
rına görevlerini yasal mevzuat, şirket 
içi düzenlemeler ve sözleşmeler 
kapsamında zamanında ve eksiksiz 
olarak kurumun yararını gözete-
rek ve kuruma zarar verecek her 
türlü davranıştan kaçınarak yerine 
getirmeleri için bir rehber niteliği 
taşımaktadır. SA-ETİK Kuralları aynı 
zamanda şirket içi politikalarla da 
desteklenmektedir. 

Etik Kurallar, şirketin tüm operas-
yonları, Yönetim Kurulu üyeleri, 
yönetici ve çalışanları için bağlayı-
cıdır. Bunun yanında, tüm tedarikçi, 
alt işveren, bayi ve iş ortaklarının da 
bu ilkelere uyumlu hareket etme-
leri beklenmektedir. Etik kuralları 
destekleyen bir şirket kültürünün ve 
çalışma ortamının oluşturulması ve 
sürdürülmesi yöneticilerin sorumlu-
luğundadır.

Akçansa, tüm faaliyetlerini yerel 
yasal düzenlemeler ve uluslara-
rası hukuk kuralları çerçevesinde 
yürütmekte ve halka açık bir şirket 
olarak faaliyetlerini Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayınlanan ilgili 
tebliğle uyumlu olarak yönetmekte-
dir. SA-ETİK ile Akçansa çalışanları-
nın davranış ve tutumlarının kurum-
sal etkilerinin farkında olmasını 

sağlayarak, her türlü karar ve iş 
yönetim sürecinde, hedeflerde ve pay 
sahipleriyle ilişkilerin yönetiminde 
gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir 
iletişim ortamının yaratılmasını 
hedeflemektedir. 

SA-ETİK dokümanında, “Etik Açıdan 
Karar Verilirken İzlenecek Yol ve 
Yöntemler” ve “Etik Kurallara Uyum-
suzlukların Çözümlenmesi” süreci 
tanımlanmış ve iletişim bilgileri 
paylaşılmıştır. Çalışanlar etik kural-
larla ilgili bildirimlerini yöneticilerine, 
İnsan Kaynaklarına, Etik Kural Da-
nışmanına veya Sabancı Holding Etik 
Kuruluna telefon veya e-mail yoluyla 
gizlilik içerisinde iletebilmektedir. 

Çalışanların kurallar hakkında 
bilgilendirilmesi, kurallara ilişkin 
hazırlanan kitapçıkların dağıtılması 
ve bilgilendirme eğitimleriyle sağlan-
maktadır. İşe yeni başlayan çalışan-
lara etik kurallar ile ilgili e-learning 
eğitimleri verilirken her yıl tüm şirket 
çalışanlarına etik kurallara yöne-
lik farkındalığın canlı tutulması ve 
bilgilerin hatırlanması amacıyla etik 
kurallara uyum anketi uygulanmak-
tadır. Web tabanlı yürütülen ve her yıl 
tekrarlanan “SA-ETİK yılsonu uygu-
laması” ile çalışanların etik kurallar 
konusundaki güncel geri bildirimleri 
alınmaktadır. Raporlama dönemin-
de, SA-ETİK yılsonu uygulamasını 
583, işe yeni başlayanlara atanan iş 
etiği uygunluk bildirimini 53 çalışan 
tamamlamıştır. 

Etik kurallar, tüm çalışanların kolay 
erişimine açık olan Akçansa Portal’da 
yer almaktadır. Portal üzerinden 
ayrıca, kurumsal ilke ve değerlere, 
yürütülen projelere yönelik bilgilere, 
şirket hedef, süreç ve uygulamalarla 
ilgili yönetmeliklere, talep formlarına 
ve kataloglara da ulaşılabilmektedir.  
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Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi Organizasyon Şeması

Komite Başkanı 
İcra Komitesi Üyesi

İletişimKoordinatör

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Sürdürülebilir 
İnşaat

Sürdürülebilir 
Tedarik Zinciri

İklim ve Çevrenin 
Korunması

Biyoçeşitlilik Paydaş Katılımı

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Akçansa, faaliyetleri ile ekonomik 
katma değer yaratmanın yanında 
içinde yaşadığı toplumu daha ileri 
noktalara taşımayı ilke edinmekte-
dir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik 
yaklaşımını hammadde üretimin-
den, satış pazarlamaya ve son 
kullanıcı ile satış sonrası ilişkilere 
kadar tüm iş süreçlerinin merkezi-
ne koymaktadır. Toplumsal gelişim 
çalışmaları da yine sürdürülebilirlik 
yaklaşımı çerçevesinde yürütül-
mektedir. Akçansa’nın kurumsal 
sürdürülebilirlik politikası Heidel-
bergCement’in tüm iştiraklerini 
kapsayan Sürdürülebilirlik He-
defleri 2020’de belirlenen hedef-
lerle uygulamaya geçirilmektedir. 
Sürdürülebilirlik Hedefleri 2020’ye 
göre şirketin yıllık uygulamaları ve 
performans ölçümü Akçansa Sür-
dürülebilirlik Komitesi tarafından 
yürütülmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, gerçek-
leştirilen uygulamaları, elde edilen 
performans sonuçlarını, öncelikli 
konularda sağlanan performans 
gelişmelerini doğrudan İcra Kuru-
lu’na ve risk raporlamaları aracı-
lığıyla Yönetim Kurulu’na raporla-
maktadır. 

Akçansa’nın sürdürülebilirlik 
önceliklerinin belirlenmesi ama-
cıyla bir Sürdürülebilirlik Çalıştayı 
düzenlenmiştir. Öncelikli konular 
belirlenirken anket ve araştırmalar, 
memnuniyet araştırmaları, çalışma 
grubu çalışmaları, İSG Komiteleri, 
pazarlama iletişimi çalışmaları, 
yarışmalar, Köprü Günleri, Kom-
şu Konseyleri gibi kanallardan 
Sürdürülebilirlik Komitesi tara-
fından toplanan girdiler ve 2020 
Sürdürülebilirlik Hedefleri ve yerel 
ve uluslararası risk ve fırsatlar de-
ğerlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik 
öncelikleri değer zincirini oluşturan 
beş halka olan hammadde üretimi, 

satın alma, çimento ve hazır beton 
üretimi, lojistik ve satış-pazarlama 
süreçleri kapsamında ele alınmıştır. 

Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi 
Akçansa İcra Kurulu temsilcisinin 
başkanlığında, stratejik hedeflerle 
paralel oluşturulan tematik çalışma 
gruplarının üyeleri, iletişim yöneti-
cisi ve koordinatörden oluşmakta-
dır. Komite, çalışmalarını 6 tematik 
çalışma grubu çerçevesinde sür-
dürmekte ve çalışma alanının her 
biri konusunda uzman komite üyesi 
tarafından koordine edilmektedir. 

Paydaşlarla Diyaloğumuz
Akçansa, paydaşlarıyla sürekli 
diyalog halinde olduğu, paydaşların 
talep, görüş ve önerileri doğrultu-
sunda sosyal, çevresel ve ekono-
mik performansına yönelik şeffaf 
bildirimlerde bulunduğu katılımcı 
bir yönetim anlayışı benimsemek-
tedir. Akçansa, tanımladığı paydaş 
grubunun ihtiyaçlarına göre farklı 
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• Emisyon kontrolü ve CO2 azaltımı 
için enerji verimliliği ve atık ısı 
geri kazanım gibi projeleri hayata 
geçirmek, alternatif yakıt ve biyo-
kütle kullanımını artırmak

• Etkin su yönetimi

• Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek 
ürünlerin çevresel etkilerini azalt-
mak, bu kapsamda çimento klinker 
oranını düşürmek,

• Çevresel ürün beyanları yapmak,
• Yeşil bina pazarında yer almak için 

çalışmalar gerçekleştirmek,
• Geri dönüştürülmüş agrega kulla-

nımını artırmak

• Tüm paydaşlarla etkin iletişim kur-
mak, bu kapsamda komşu konseyi, 
açık kapı günleri, paydaş toplan-
tıları, geleceğin liderleri, betonik 
fikirler yarışması ve kariyer günleri 
buluşmalarını gerçekleştirmek,

• En tercih edilen işveren olmak 
hedefi ile uygulamalar hayata 
geçirmek

Paydaş 
Katılımı

İklim ve Çevrenin 
Korunması

Sürdürülebilir 
İnşaat Çözümleri
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• “0” kaza politikasını benimseyerek 
emniyetli yaşam kültürü oluştur-
mak

• Sürdürülebilir satın alma ve lojis-
tik faaliyetlerini yürütmek, 

• Alternatif yakıt ve biyokütle kulla-
nımını artırmaya yönelik iş geliş-
tirme faaliyetlerinde bulunmak

• Maden sahalarında üretimin 
bittiği alanların rehabilite edilmesi 
ve biyoçeşitliliği artırmak

• Biyoçeşitlilik konusunda farkın-
dalığı artırmak, bu amaçla Quarry 
Life Award yarışmasını Türkiye’de 
hayata geçirmek

Biyoçeşitlilikİş Sağlığı 
ve Güvenliği

Sürdürülebilir 
Tedarik Zinciri
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iletişim kanalları ve süreçleri belir-
lemiştir.  Diyalog kanalları proaktif 
bir yaklaşım ile sürekli olarak 
geliştirilmektedir. 

Akçansa, paydaş diyaloğunu 
sürdürülebilirlik stratejisinin ana 
bileşenlerinden biri kabul etmekte-
dir. Bu doğrultuda paydaş katılımı, 
Akçansa 2020 Sürdürülebilirlik He-
defleri kapsamında tematik konular 
arasında yer almaktadır. Konuya 
yönelik performans takibi yapıl-
makta, kısa ve uzun vadeli hedefler 
bulunmaktadır.

Akçansa, ortak bir gelecek için 
“komşularıyla” birlikte çalışmakta-
dır. “Kalk, konuş, katıl” sloganıyla 
hareket ederek paydaşlarla çeşitli 
etkinlikler vasıtasıyla sıkça bir 
araya gelmektedir. Her yıl dü-
zenlediği “Paydaş Toplantıları” 
ve “Komşu Konseyi” uygulama-
larıyla iş ortakları, tedarikçileri, 
bayi ve müşterileri, yerel halk ve 
diğer paydaş gruplarıyla bir araya 
gelerek yaratıcı çözümler üretmeyi, 

güçlü yönlerini değerlendirmeyi ve 
gelişime açık yönlerini birlikte keş-
fetmeyi hedeflemektedir. Akçansa 
üst düzey yöneticilerinin de katılım 
sağladığı bu toplantılarda Akçansa 
hakkında yeni gelişmeler ve bilgiler 
şeffaf bir biçimde paydaşlara ilk 
ağızdan aktarılırken paydaşların 
görüşleri de üst yönetime doğrudan 
iletilmektedir.

Raporlama döneminde gerçekleşti-
rilen Paydaş Toplantısı kapsamında, 
sektörün sürdürülebilirlik konula-
rının birçoğu gündeme getirilmiştir. 
Toplantı kapsamında, enerji ve 
enerji verimliliği, atık yönetimi, 
bilinçlendirme, eğitim ve sektör li-
derliği, kentsel dönüşüm, inovasyon 
ve yeni ürünler, sanayi ve akademi 
işbirliği, biyoçeşitlilik, şeffaflık ve 
raporlama, karbon yönetimi, bayi ve 
tedarikçiler ile ilişkiler ve gelişim-
lerine katkı, iş sağlığı ve güvenliği, 
ülke ve bölge ekonomisine katkı, 
gençlere ve sosyal girişimcilere 
destek, kadın istihdamı ve cinsiyet 
eşitliği konuları üzerinde durul-

muştur. Toplantı sonrasında değer-
lendirme formları ile paydaşların 
toplantıya yönelik geri bildirimleri, 
Akçansa’nın öncelikleri hakkında 
yorumları alınmıştır. Buna ek ola-
rak, paydaşlar kısa ve uzun vadeli 
öneri paylaşımında bulunmuşlardır. 

Her yıl Çanakkale, Samsun ve 
Büyükçekmece fabrikalarında 
gerçekleştirilen Komşu Konseyleri 
ile “komşu” olarak tanımlanan 
yerel paydaşların bilgilendirilmesi, 
iletişimin güçlendirilmesi, talep ve 
beklentilerin öğrenilmesi amaçlan-
maktadır. Bu toplantılara, fabrika 
müdürü, fabrika yönetici ve çalışan-
ları, civar köylerin muhtarları, çevre 
derneklerden temsilciler, okul mü-
dürleri, belediyenin çevre planlama 
sorumluları, STK temsilcileri ve 
yöre halkı katılmaktadır. 

Toplantıların sonucunda elde edilen 
çıktılar İcra Kurulu’na raporlan-
makta ve kararlaştırılan çalışmalar 
şirketin eylem planlarına dahil 
edilmektedir.
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Paydaş Grubu Uygulama Turu ve Sıklığı

Çalışanlar

Anket ve Araştırmalar (çeşitli aralıklarla); Eğitim Faaliyetleri, SA- ETİK İlkeleri, Kurumsal Portal, Duyuru ve İlanlar 
(sürekli); Öneri ve Ödüllendirme Sistemi (anlık); İSG Komiteleri, Fonksiyon Temelli Toplantılar (ayda bir kez); 
Çalışma Grupları ve Komiteleri (yılda en az altı kez); Akçansa Harcı Dergisi (yılda üç kez); Performans Yönetimi 
ve Kariyer Gelişimi Toplantıları, Sosyal Etkinlikleri (yılda en az iki kez); Yönetim Toplantıları, İletişim Toplantıları, 
Faaliyet Raporu, Çevre Günü(yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu, Çalışan Hayatı Değerlendirme Anketi (iki yılda 
bir kere); Sizi Dinliyoruz (dönemsel)

Ana 
Hissedarlar

Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Yönetim Kurulu Toplantıları, Finansal Performans Raporları 
(yılda dört kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda)

Azınlık 
Hissedarları

Yatırımcı Sunumları, Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez); 
Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Özel Durum Raporları 
(ihtiyaç durumunda)

Bayiler
Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Yurtdışı Bayi Toplantısı, Yurtiçi Bayi Toplantısı, Faaliyet Raporu (yılda bir kez); 
Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Akçansa Harcı Dergisi (yılda iki kez)

Tedarikçiler
Birebir Görüşmeler(talep üzerine); İSG Komiteleri (ayda bir kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik 
Raporu (iki yılda bir kere), Tedarikçi İş Etiği İlkeleri (sürekli); Akçansa Harcı Dergisi, İş Etiği Bilgilendirme 
Toplantıları (yılda iki kez)

Ürün Son 
Kullanıcıları

Ürün Etiketleri, Pazarlama İletişimi Çalışanları (sürekli); Fuar Katılımı, Ürün Bilgilendirme Eğitimleri (yılda birkaç 
kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Yerel Halk
Şikayet Sistemi, Toplumsal Proje, Bağış ve Sponsorluklar (talep üzerine); Bilgilendirme Toplantıları (ihtiyaç 
durumunda); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Komşu Konseyi (yılda bir 
kez); Köprü Günü (yılda bir kez)

Sektörel 
Aktörler

Toplantı ve Görüşmeler, Örnek Proje ve İnsiyatifler (talep üzerine); Fuar Katılımı (yılda birkaç kez); Faaliyet Raporu 
(yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Yerel 
Yönetimler

Toplantı ve Görüşmeler, Altyapı Yatırımlarına Destek, Festival ve Sosyal Etkinlik Sponsorlukları (talep üzerine); 
Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Komşu Konseyi (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Komşu 
Kuruluşları

Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Bilgilendirme Raporları (çeşitli aralıklarla); kamu Denetimleri (çeşitleri 
aralıklarla/anlık); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Komşu Konseyi, Köprü Günü (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik 
Raporu (iki yılda bir kere)

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Üyelikler(sürekli); Çalışma Grupları, Komite ve Yönetim kurulu Üyelikleri (dönemsel); Ortak Proje ve İnsiyatifler, 
Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Üniversiteler ve 
Akademisyenler

Burs ve Staj Olanakları, Akademik Kongre ve Seminer Katılımı (sürekli); AR-GE Proje Ortaklıkları, Sponsorluk ve 
Destekler; Akademik Araştırma ve Yayınlara Destek; Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda 
bir kez); Betonik Fikirler Proje Yarışması (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Çalışan 
Aileleri

Bilgilendirme Çalışmaları (sürekli); Akçanca Harcı Dergisi (yılda üç kez); Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez); 
Çevre Günü (yılda bir kez)

Fikir Önderler Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporları (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Medya
Röportaj ve Söyleyişiler, Komşu Konseyi (yılda bir kez); Köprü Günü(yılda bir kez); Toplantı ve Görüşmeler (talep 
üzerine); Basın Bültenleri Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporları (yılda bir kez), 
Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere),

Paydaş Haritası

Medya

Sabancı 
Grubu

Fikir
Önerileri

Sabancı 
Ailesi

ÜniversiteKamuoyu

THBB

Çalışanlar

TÇMB

Kullanıcı 
Müşteriler

Yatırımcılar

Sivil 
Toplum

Rakipler
Akçansa 

Topluluğu 
Ailesi

İş DünyasıBayiler Sendikalar Bakanlıklar

Komşular ÇEİS

Müşteriler TedarikçilerDevlet İş 
Ortakları

Potansiyel 
Müşteriler

Finansal 
Kurumlar
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İklim Değişikliği 
İle Mücadele

Enerji Verimliliğine Odaklanarak İklim 
Değişikliği İle Mücedeleyi İş Modelimizle 
Bütünleştiriyoruz.
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Çimento sektörünün iklim değişik-
liği konusundaki önemli rolünün 
bilinciyle Akçansa, bu alandaki 
çalışmalarını rehber politikaları ve iş 
stratejileri doğrultusunda geliştirdi-
ği risk ve fırsat odaklı bir yaklaşımla, 
kısa ve orta vadeli hedefleri çerçeve-
sinde yönetmektedir.

Akçansa’nın iklim değişikliği ile 
mücadele çalışmalarında takip ettiği 
politika ve stratejileri, hayata geçiri-
lecek uygulama alanlarının belirlen-
mesinde kullandığı temel kaynaklar 
Kyoto Protokolü, Uluslararası İklim 
Zirvesi kararları, yerel ve uluslara-
rası düzenlemelerdir.

Akçansa iklim değişikliği risklerinin 
yönetimine yönelik olarak enerji 
verimliliğinin artırılması, sera gazı 
ve diğer emisyonların azaltılma-
sı, alternatif yakıt ve hammadde 
kullanımı, ürün geliştirme, yerel ve 
uluslararası inisiyatiflere katılım gibi 
faaliyetleri yürütmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadele 
çalışmalarının önemli bir kısmı-
nı da emisyonların sürekli takibi 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen sera gazı emisyonu 
hesaplama çalışanlarında Akçansa, 
WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development) Çimento 
Sürdürülebilirlik Girişimi (Cement 
Sustainability Initiative – CSI) tara-
fından geliştirilen Enerji ve Karbon-
dioksit Envanteri Protokolü’nü baz 
almaktadır. Bu metodoloji WBCSD 
ve WRI tarafından yayımlanan Sera 
Gazı Protokolüyle de uyumludur.

Akçansa, 2013 yılında İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ta-
rafından yayınlanan Binalarda Enerji 
Verimliliği Bildirgesi’nin imzacısı 
olarak bir yandan faaliyet binaların-
da enerji verimliliğini artırıcı çalış-
malar yürütürken diğer taraftan da 

enerji verimli binaların üretilmesine 
olanak tanıyan ürünler geliştirerek 
enerji verimli binaların üretimine de 
katkı sağlamaktadır.

Akçansa iklim değişikliği konusun-
da uluslararası planda gerçekleş-
tirilen çalışmaların en önemlile-
rinden biri olan Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP) Türkiye uygulama-
sına 2011’den günümüze aralıksız 
katılmaktadır. Yıllar içinde sürekli 
performans artışı göstererek  
2013 yılında 71 puan düzeyindeki 
şeffaflık performansı, 2015 yılında 
92 puana yükselmiştir. Akçansa 
CDP iklim değişikliği programının 
yanında 2015 yılında Türkiye’de ilk 
kez uygulanan su programına da 
katılım sağlamıştır.

AKÇANSA’NIN İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE 
ÇALIŞMALARINDA TAKİP ETTİĞİ 
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ, 
HAYATA GEÇİRİLECEK 
UYGULAMA ALANLARININ 
BELİRLENMESİNDE KULLANDIĞI 
TEMEL KAYNAKLAR KYOTO 
PROTOKOLÜ, ULUSLARARASI 
İKLİM ZİRVESİ KARARLARI, 
YEREL VE ULUSLARARASI 
DÜZENLEMELERDİR.
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Atık Isıdan Enerji Geri Kazanımı

Akçansa 2011 yılında Çanakkale Fabrikası’nda gerçekleştirdiği Atık Isıdan 
Enerji Geri Kazanımı Projesi kapsamında kurduğu 15 MW güçlü santralle 
sektörüne öncülük etmiştir. Tesisle ilk yılında yaklaşık 119 bin GJ enerji 
tasarrufu ve 15,7 bin ton CO2e emisyon azaltımı gerçekleştirilmiştir. Yıllar 
içinde enerji üretimi de büyümüş 2015 yılı itibariyle geri kazanılan enerji 346 
bin GJ, azaltılan emisyon miktarı ise 51,4 bin ton CO2e düzeyine yükselmiştir.

Atık Isıdan Geri Kazanımı

Toplam Elektrik Üretimi (GJ/yıl)
CO2 Azaltımı (Ton/yıl)

51.39553.70152.714

354.713

2013

361.349

2014

345.838

2015

Çanakkale Fabrikamızda Yenilenebilir Enerji Yatırımı
2015 yılında izin süreci başlatılan rüzgar türbini yatırımı ile Çanakkale 
Fabrikamız’da sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmektedir. 
2016 yılında tamamlanması planlanan türbinin kapasitesi 2,35 MW olup 
yıllık 7.844 MWh elektrik üretilecektir. Bu miktar fabrikanın toplam yıllık 
elektrik tüketiminin %1,8’ini karşılayacaktır.

Enerji Verimliliği
Çimentonun ana bileşeni olan klinker 
üretimi yüksek miktarda ısı ve dola-
yısıyla enerji gerektiren süreçlerden 
oluşmaktadır. Bu durum getirdiği 
büyük maliyetin yanında oluşan sera 
gazı emisyonu stoğunun da önemli bir 
kaynağıdır. Bu nedenle iklim değişik-
liği unsurlarıyla mücadeleye yönelik 
temel araçlarımızdan biri olan enerji 
verimliliği, hem çevresel etkilerin 
azaltılması hem de karlılığın artırıl-
masına hizmet etmektedir. 
Akçansa çimento fabrikalarında 
enerji yönetim süreçlerini ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistem Standardı 
çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 
Sistemin işlerliği periyodik dış dene-
timlerle kontrol edilerek sertifika-
landırılmaktadır. 
Atık ısıdan geri enerji kazanımı uygu-
lamaları, kayıp kaçak takibi, verimli 
ekipmanların tercihi ve süreçlerin 
iyileştirilmesi enerji verimliliğinin 
artırılmasında kullanılan yollardır. Ana 
amaç olan enerji yoğunluğunun azal-

tılması amacıyla çimento, agrega ve 
beton üretim tesislerinde, enerjiden 
sorumlu birim yöneticileri periyodik 
olarak bir araya gelerek enerjinin 
daha verimli kullanımına yönelik yol 
haritalarını belirler, uygulama örnek-
lerini değerlendirir. Diğer taraftan 
enerji yöneticileri ilgili yasal düzenle-
me ve mevzuatın da sorumludur.
2013 yılında 1 ton klinker üretiminde 
kullanılan enerji miktarı 3,51 GJ iken 
2014’te bu değer 3,56 GJ’e yükselmiş, 
yapılan çalışmalar sonucunda 2015 
yılında tekrar azalma sağlanarak 3,54 
GJ’e düşürülmüştür.
Raporlama döneminde gerçekleşti-
rilen proses iyileştirmeleri ve daha 
verimli ekipman kullanımını kapsayan 
enerji verimliliği projeleriyle enerji 
tüketimi 2014 yılında 249.128 GJ azal-
tılmış, 2015 yılında gerçekleştirilen 
projelerle 122.631 GJ enerji tasarrufu 
sağlanmıştır. Bu çalışmalar sayesinde 
ise 2014 yılında 32.848 ton CO2e, 2015 
yılında ise 18.684 ton CO2e sera gazı 
emisyonu önlenmiştir.
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EMİSYON YÖNETİMİ

Çimento üretimi enerji tüketimi ve 
ürünün kendi niteliğinden dola-
yı oluşan kalsinasyon nedeniyle 
emisyon yoğun iş süreçleriyle ger-
çekleştirilir. Bu nedenle Akçansa, 
2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri 
kapsamında karbondioksit emis-
yonlarını, toz ve diğer kirletici hava 
emisyonlarını sürekli takip edip, 
azaltıcı çalışmalar yürütmektedir. 
Bu kapsamda Akçansa, Kapsam1 
ve Kapsam2 düzeyi karbondiok-
sit emisyonu hesaplamalarında 
WBCSD Çimento Sürdürülebilirlik 
İnsiyatifi (Cement Sustainability 
Initiative- CSI) tarafından hazır-

lanan ve bir endüstri standardı 
haline gelen Enerji ve Karbondi-
oksit Envanteri Protokolü’nü takip 
etmektedir. 

Raporlama döneminde 1 Ocak 
2015 tarihi itibariyle tüm hava 
emisyonlarımız sürekli ölçüm ci-
hazlarıyla kayıt altına alınıp Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Çevre 
Müdürlüklerine anlık takip edile-
bilecek şekilde online veri iletimi-
ne başlanmıştır. Böylelikle ilgili 
yetkililer bacalarımızdaki emisyon 
miktarlarımızı anlık kontrol edebil-
mektedir.

Emisyon oluşumunun ana kayna-
ğı olan çimento üretim süreçleri 

Klinker Üretimi CO2 Emisyonları 
(kg CO2e ton klinker)

871 858

2013 2014 2015

8735.838.681 5.730.924 5.974.717

269.197313.919318.496

2013 2014 2015

Brüt Karbondioksit Emisyonları

Kapsam 1 Brüt Emisyon Miktarı
Kapsam 2 Brüt Emisyon Miktarı

Çimento Üretimi CO2 Emisyonları 
(kg CO2e ton çimento)

759 752 775

2013 2014 2015

RAPORLAMA DÖNEMİNDE 
1 OCAK 2015 TARİHİ 
İTİBARİYLE TÜM HAVA 
EMİSYONLARIMIZ SÜREKLİ 
ÖLÇÜM CİHAZLARIYLA KAYIT 
ALTINA ALINIP ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE 
İL ÇEVRE MÜDÜRLÜKLERİNE 
ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK 
ŞEKİLDE ONLİNE VERİ 
İLETİMİNE BAŞLANMIŞTIR.
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yanında agrega ve hazır beton 
üretim süreçlerinde de elektrik 
kullanımına bağlı olarak dolay-
lı emisyon oluşmaktadır. Ancak 
oluşan emisyon miktar bakımından 
çimento üretimine kıyasla belirgin 
bir düzeye ulaşmamaktadır.

Karbondioksit Emisyonu
Çimento üretimi sürecinde CO2 
emisyonu temelde hammadde 
olarak kullanılan kireçtaşının 
kalsinasyonu ile döner fırında 
yakıt olarak kullanılan kömürün 
yanması sonucu ortaya çıkmak-
tadır.  Sektörün toplam emisyon-
daki payı hem enerji yoğunluğu 
hem de üretim sürecinde ortaya 
doğal olarak çıkan CO2 nedeniyle 
yüksektir. Çimento sektöründe 
emisyon yoğunluğunun azaltılması 
için öngörülen en iyi uygulama-
lar enerji verimliliğinin yanında, 
fosil yakıtların yerine alternatif 
yakıtların kullanılması ve çimen-
to kompozisyonu içinde klinkeri 
ikame edecek alternatif hammad-
delerin kullanılmasıdır. Akçansa 
da CO2 emisyonlarının azaltılması 
hedefine ulaşmak için bu yöntem-
leri takip etmektedir. 

Çimento Üretiminde Karbon 
Tutucu Olarak Mikroalglerin Kullanılması
Mikroalgler, karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin içeren mikroorga-
nizmalar olup, bünyelerinde yaklaşık olarak % 15-77 arasında değişen 
oranlarda yağ içerebilmektedirler. Büyüyebilmeleri ve bünyelerinde yağ 
biriktirebilmeleri için inorganik karbon kaynağı olarak CO2’e gereksinim 
duymaktadırlar. Mikroalglerin bu niteliğinden faydalanarak Çanakkale 
Fabrikası’nda pilot ölçekte kurulan bu sistem çimento sektöründe bir ilk 
olma özelliğini taşımaktadır.

Sistem sayesinde klinker üretim hattı baca gazı ile mikroalg havuzları 
beslenmiş böylece baca gazındaki emisyon bertaraf edilirken birçok alan-
da kullanımı bulunan mikroalglerin ekonomik biçimde üretimi sağlanmış-
tır. Pilot tesiste günlük 5 kg mikroalg üretimi sonucu yıllık 25.360 kg CO2 
emisyonunun bertarafı hedeflenmektedir.

Toz Emisyonlar

2014 2015

259288

43,8 38,1

Toz Emisyonu Miktarı (ton)
Spesifik Toz Emisyonu Miktarı (gr/ton klinker)

Toz Emisyonu
Hammadde ve yakıtların boyut 
küçültme, hazırlama ve depolama 
işlemleri sırasında ortaya çıkan toz 
emisyonunu azaltmak 2020 sürdü-
rülebilirlik hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır. Bu kapsamda 
çimento, hazır beton ve agrega 
tesislerimizin tümünde torbalı 
filtreleme, toz emisyonları azaltıl-
maktadır. Raporlama döneminde 
Büyükçekmece ve Ladik Fabrika-

mızdaki fırın bacalarımızın tamamı 
torbalı filtre sistemine geçmiştir. 
Genel olarak 2013’te %76 olan 
farin, fırın ve çimento değirmen-
lerinde torbalı filtre uygulama 
oranını 2015 itibariyle %92 oranına 
yükselttik. Ayrıca 2013 yılında  %85 
olan üstü kapatılmış klinker kon-
veyör ve stokhol oranını raporlama 
döneminde %100’e ulaştırdık.

2013 2014 2015
Çimento Fabrikaları

Doğrudan Enerji Tüketimi (GJ) 23.201.433 23.355.074 23.997.446
Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ) 2.802.805 2.754.554 2.793.382 
Atık Isıdan Enerji Geri Kazanımı (GJ) 354.713 361.349 345.838
Klinker Spesifik Isı Tüketimi (GJ/ton klinker) 3,51 3,56 3,54

Hazır Beton 
Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ) 32.120 31.702 30.908

Agrega
Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ) 18.658 49.783 41.871
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Diğer Emisyonlar

Spesifik Metal Emisyonu Miktarı (gr/ton klinker)
Spesifik Dioksin ve Furan Emisyonu Miktarı 
( gr/ton klinker)

0,062

0,035

0,033

0,068

20152014

ALTERNATİF YAKIT 
KULLANIMI
İklim değişikliği risklerinin ortaya 
çıkmasıyla çimento sektöründe 
de geleneksel olarak kullanılan 
yüksek kalorifik değere ve emisyon 
düzeyine sahip fosil yakıtların kul-
lanımı yerine bu kaynakları ikame 
edebilecek alternatif kaynakların 
tercih edilmesi ön plana çıkmıştır. 
Çimento sektöründe iklim değişik-
liğiyle mücadele çalışmalarında 
mevcut en iyi uygulama örnekleri 

NOx, SO2 ve Diğer Kirleticiler
Çimento üretim sürecinde, klinker 
üretimi sırasında oluşan kimyasal 
reaksiyondan azot oksitler (NOx), fırın 
yakma işlemi sırasında ise kükürt di-
oksit açığa çıkmaktadır. Diğer taraf-
tan kullanılan fosil yakıtlar, alternatif 
yakıtlar ve hammadde türlerine göre 
uçucu organik maddeler, metaller, 
hidrojen florür (HF), hidrojen klorür 
(HCI), dioksin ve furan gibi kirleticiler 
açığa çıkmaktadır. Tüm bu emisyon-
lar ilgili mevzuat gereği sürekli takip 
cihazlarıyla hesaplanarak yetkili 
makamlara raporlanmaktadır.  

Emisyon düzeylerimiz yasal düzen-
lemelerde belirtilen limit değerlerin 
altında olmalarına rağmen tüm kirle-
tici hava emisyonlarının azaltılmasına 
yönelik çeşitli projeler yürütülmekte-
dir. Örnek olarak raporlama döne-
minde Büyükçekmece Fabrikası’ndaki 
3 fırında da  NOx emisyonunun azal-
tımına yönelik SNCR sistemi devreye 
alınmıştır.

SO2 Emisyonu

2014 2015

336 414

61
51

SO2 Emisyonu Miktarı (ton)
Spesifik SO2 Emisyonu Miktarı (gr/ton klinker)

NOx Emisyonlar

2014 2015

11.40211.743

1.748 1.680

NOx Emisyonu Miktarı (ton)
Spesifik NOx Emisyonu Miktarı (gr/ton klinker)

arasında yer alan bu yöntemde, 
çoğunlukla atıkların yakıt olarak 
kullanılması tercih edilmektedir. 
Böylelikle atıklar üzerinden bir 
çevrim ekonomisi de oluşturularak 
iklim değişikliğiyle mücadelede 
ekonomik değeri olan bir yöntem 
ortaya konmaktadır. 

Alternatif yakıt olarak atıkların 
kullanımıyla bir yandan çimento 
üretiminde ihtiyaç duyulan ener-
ji, çevresel etkisi daha düşük 
bir kaynaktan sağlanırken diğer 
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Uçucu Organik Bileşik (UOB) 
Emisyonları ( gr/ton klinker)

9,75

16,76

20152014

taraftan kendisi de karbondioksit-
ten defalarca tehlikeli bir sera gazı 
olan metan emisyonu kaynağı olan 
atıkların bertarafı sağlanmaktadır. 
Bu yönüyle çimento fabrikaları, kent 
yönetimlerinin en büyük sorunla-
rından biri olan çevreci bir yöntemle 
atıkların bertarafı konusunda yakma 
tesislerinden çok daha avantajlı ve 
etkin bir çözüm sunmaktadır. 

Alternatif yakıt olarak atıkların 
kullanılmasında en büyük güçlük 
kullanıma hazırlanmış atığa erişim-

deki zorluktur. Akçansa, ömrünü 
tamamlamış lastik, atıktan türetilmiş 
yakıt (ATY), atıksu arıtma çamuru 
ve diğer atık türlerini kendi üre-
tim süreçlerinde bir enerji girdisi 
olarak kullanabilmek adına gerekli 
yatırımları gerçekleştirmiş, işletme 
izinlerini almıştır. Bunun devamında 
da atık kaynağına ulaşabilmek adına 
yerel yönetimlerle ve kullanılabilir 
atık üreten firmalarla işbirlikleri 
kurmuştur. Geçtiğimiz raporlama 
döneminde Büyükçekmece Fabrika-

Alternatif Yakıt Kullanım Oranı

14,7 15,5 9,1

2013 2014 2015

Büyükçekmece Fabrikası
Akçansa Ortalaması

4,7
8,7

6,7

AKÇANSA, 
YATIRIMLAR SAYESİNDE BÜ-
YÜKÇEKMECE FABRİKASI, ATIK 
VE BİYOKÜTLENİN ALTERNA-
TİF ENERJİ KAYNAĞI OLARAK 
KULLANILMASI KONUSUNDA 
SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK EDE-
REK EN YÜKSEK ENERJİ İKAME 
ORANLARINI YAKALAMIŞTIR.
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sı’nda faaliyete geçen özel tasarım 
atık hazırlama ve besleme sistemi 
Türkiye’de bir ilk olmuştur.

Tüm bu yatırımlar sayesinde Büyük-
çekmece Fabrikası, atık ve biyoküt-
lenin alternatif enerji kaynağı olarak 
kullanılması konusunda sektörüne 
öncülük ederek en yüksek enerji 
ikame oranlarını yakalamıştır. Bu 
kapsamda Büyükçekmece Fabrika-
sı 2014 yılında %15,5, 2015 yılında 
%9,06 enerji ikame oranı yakalamış-
tır. Bu değerler Akçansa genelinde 
2014’te %8,68, 2015’te %4,75 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu fark, tesisler 
arasında kullanılabilir atığa erişim 
olanaklarındaki çeşitlilikten kaynak-
lanmaktadır. Türkiye’de nüfusun ve 
sanayinin en yoğun olduğu bölgenin 
merkezinde yer alması nedeniy-
le Büyükçekmece Fabrikası’nın 
alternatif yakıt kaynaklarına erişim 
olanağı diğer tesislere kıyasla çok 
daha fazladır.

ALTERNATİF HAMMADDE 
KULLANIMI 
Çimento’nun ara ürünü olan klinker 
karbon yoğun bir üretim sürecine 
tabi olması nedeniyle çimentonun 
çevresel etkisi üzerinde en büyük 
paya sahiptir. Çimento üretiminde 
yüksek fırın cürufu, mermer atıkları, 
döküm kumu, grid, pirit külü gibi al-
ternatif hammaddeler kullanılmak-
tadır. Bunlardan yüksek fırın cürufu 
klinkeri doğrudan ikame ederek 
bir yandan çimentonun çevresel 
etkilerini belirgin olarak düşürmek-
te, diğer yandan da sağladığı yüksek 
dayanım ile son ürünün kalitesini 
yükseltmektedir. Diğer alternatif 
hammaddeler ise doğal kaynak 
kullanımını azaltarak çevresel etkiyi 
düşürmektedir. Tüm bu nedenlerle 
alternatif hammadde kullanılması, 
çimento sektöründe iklim değişik-
liğiyle mücadele konusunda en iyi 
uygulama örnekleri arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle Akçansa, 
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v
Alternatif Hammadde Kullanım 

Oranı (%)

1,3 1,4 1,3

2013 2014 2015

Klinker / Çimento 
Oranı (%)

87,1 87,6 88,3

2013 2014 2015

çimento içindeki mineral katkı 
oranının artırılmasını 2020 Sürdü-
rülebilirlik Hedefleri kapsamında 
değerlendirmektedir. 

Türkiye pazarındaki tüketim alış-
kanlıkları yüksek klinker içerikli 
CEMI tipi çimento yönünde olma-
sına rağmen Akçansa, alternatif 
hammadde kullanımının artırılma-
sına yönelik hedefler koymakta; 
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda üretilen katma değerli 
ürünler vasıtasıyla tüketicinin ilgisini 
bu ürünlere çekmeye çalışmaktadır. 
Bu bağlamda bayi ve müşterilere 
yönelik bilgilendirme ve farkındalık 
çalışmaları yürütülmektedir.

Akçansa, 2014 yılında 204 bin ton, 
2015’te ise 190 bin ton alternatif 
hammadde kullanarak çimentoda 
2014 yılında %1,4, 2015 yılında %1,3 
alternatif hammadde kullanımı 
gerçekleştirmiştir.

Çimento üretim süreci dışında, 
alternatif hammaddeler hazır beton 
üretiminde de kullanılmaya başlan-
mıştır. Buna göre beton kompozis-
yonunda cüruf, uçucu kül, kalker ve 
tras gibi birçok malzeme kullanıla-
rak bir yandan hazırlanan karışıma 
çeşitli nitelikler kazandırılırken bir 
yandan da ürünün çevresel etkisi 
azalmaktadır. Geçtiğimiz raporlama 
döneminde hazır beton üretim sü-
recinde mineral katkı kullanımı %20 
oranlarına kadar tırmanmışken, bu 
raporlama döneminde bir miktar 
gerileme yaşanmıştır.

1 m3 Bağlayıcı İçerisindeki Çimento 
ve Mineral Katkı Oranı (%)

2013 2014 2015

80 20 81 19 83 17

Çimento Mineral  Katkı





Biyoçeşitlilik

Faaliyetlerimizi Doğanın Hassas Dengesini 
Gözeterek Yürütüyoruz.
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Çimento üretimi, arazi kullanı-
mı, ocak sahalarının işletilmesi, 
su tüketimi, atık ve gürültü gibi 
nedenlerle biyoçeşitlilik üzerinde 
etki üretme potansiyeline sahip-
tir. Akçansa’nın faaliyetlerinde 
benimsediği ana ilke, doğal yaşam 
ve toplum için büyük öneme sahip 
olan biyoçeşitlilik üzerinde kalıcı 
olumsuzluklara sebep olmamak 
ve hatta olumlu katkı sağlamaktır. 
Biyoçeşitlilik konusunun 2020 Sür-
dürülebilirlik Hedefleri kapsamında 
yerini almasıyla da bu ilkenin altı 
çizilmiş olmaktadır.

Maden sahalarının yönetimi başta 
Maden Kanunu ve Uygulama Yö-
netmeliği olmak üzere son derece 
kapsamlı ve sıkı takip edilen yasal 
mevzuatlara tabidir. Akçansa’nın 
maden sahalarında gerçekleştir-
diği faaliyetler, üst yönetimin be-
lirlediği stratejik hedefler doğrul-
tusunda yasal mevzuata ve ruhsat 
ve izinlerde belirtilen normlara 

uyumlu olarak yürütülmektedir. 
Yasalarda belirtilen periyotlarda 
tüm ruhsat ve izinler yenilenmek-
tedir.

İcra Kurulu ve Sürdürülebilirlik 
Komitesi, 2020 Sürdürülebilirlik 
Hedefleri içinde de yerini alan 
biyoçeşitlilik konusundaki gelişimi 
belirlenen performans gösterge-
leri ve dönemsel hedefler aracılı-
ğıyla takip etmektedir. Kurumsal 
performans sisteminin de bir 
parçası olan biyoçeşitlilik konu-
sunda elde edilen performans 
çalışanların bireysel performan-
sının değerlendirilmesinde de 
kullanılmaktadır.

SAHADA ÜRETİME 
BAŞLAMADAN ÖNCE 
REZERV ÇALIŞMASI VE 
İŞLETME PLANLARININ 
YANI SIRA DOĞAYA 
YENİDEN KAZANDIRMA 
(REHABİLİTASYON) PLANI 
YAPILIR. 
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Biyoçeşitlilik Proje Yarışması – 
Quarry Life Award
Biyoçeşitlilik yönetimi, Akçansa 
2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri 
arasında yer alan öncelikli konular-
dan birisidir. Bu kapsamda, iştiraki 
olduğu HeidelbergCement’in faali-
yet gösterdiği ülkelerde düzenlediği 
ve maden sahalarının biyolojik 
değerlerini artırmayı amaçlayan 
“Quarry Life Award Biyoçeşitlilik 
Proje Yarışması”nı 2014 yılında ilk 
kez Türkiye’de gerçekleştirmiştir. 
Yarışma kapsamında, madencilik 
faaliyetleri sonrası arazilerin ve 
doğal yabani hayatın, üniversite 
öğrencileri, araştırma görevlileri 
tarafından üretilecek yaratıcı, farklı 
ve inovatif projelerle tekrar doğaya 
kazandırılması, bu alanlarda 
biyolojik çeşitliliğinin artırılması ve 
geliştirilmesine katkıda bulunacak 
projeler toplanmıştır.  

Quarry Life Award Biyoçeşitlilik 
Proje Yarışması ile üniversite öğ-

Ladik Rehabilitasyon Çalışması
Samsun Ladik’te bulunan çimento fabrikamızın kireçtaşı sahasında 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirli-
ğiyle 4 ha alanda rehabilitasyon projesi gerçekleştirilmiştir. Araziye 
toprak serimi uygulamasının ardından bölgenin doğal şartları ve bitki 
örtüsüne uygun 4.500 sedir fidanı dikilmiştir. Proje alanı içinde iri kaya 
blokları kullanılarak yabani hayvanların barınmasına olanak sağlayan 
doğal yaşam alanları da oluşturulmuştur.

rencileri tarafından maden saha-
larının biyolojik değerini artırmayı 
amaçlayan projeler üretilmesi ve 
öğrencilerin bu yöndeki farkında-
lıklarının artırılmasını amaçlan-
maktadır. 2014 yılında yapılan ilk 
yarışmaya 14 proje katılmıştır. 2016 
yılında yapılacak olan ikinci yarış-
manın tanıtım ve hazırlıklarına 2015 
yılında başlanmıştır. 
(www.quarrylifeaward.com)
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Hammadde Sahalarında 
Çevresel Etki Yönetimi
Akçansa’nın işlettiği hammadde sa-
halarında ortaya çıkması muhtemel 
çevresel etkiler risk odaklı bir yakla-
şımla, çevre politikası, yasal mevzuat 
ve mevcut en iyi teknikler göz önünde 
bulundurularak yönetilmektedir.

Yürütülen çevresel etki yönetim 
çalışmaları hammadde sahasının 
tespiti sürecinde başlamaktadır. 
Hammaddeler ve Çevre Müdürlüğü 
tarafından Fabrika Üretim Müdür-
lükleri ile koordineli olarak ham-
madde araştırmaları gerçekleştiril-
mektedir. Hammadde araştırmaları 
sonucunda uygun kalite ve nitelikte 
bir saha bulunduğunda ruhsat ve 
izin işlemleri başlatılır. Yürürlükteki 
mevzuat gereği maden sahaların-
da faaliyetin başlangıcından önce 
tüm çevresel ve sosyal risklerin 
değerlendirildiği Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) çalışması 
yapılmaktadır. Bu çalışma sırasında 
biyoçeşitlilik etkileri de ele alınmak-
tadır. Sahada üretime başlamadan 
önce rezerv çalışması ve işletme 
planlarının yanı sıra doğaya yeniden 
kazandırma (rehabilitasyon) planı 

yapılır. İlgili kamu kuruluşlarının 
onayıyla yürürlüğe giren bu plan-
larda arazinin faaliyet süresince 
minimum çevresel etki ile kullanımı 
ve ardından da rehabilitasyon ve 
iyileştirme kriterleri ve zaman planı 
yer almaktadır.

Maden sahalarında gerçekleştiri-
len hammadde üretimi esnasında 
uygulanan delme, patlatma, yükleme 
ve nakliye gibi iş süreçleri sonucunda 
toz emisyonu ve vibrasyon gibi etkiler 
oluşmaktadır. Son teknoloji ürünü 
ekipmanların kullanılması ve sulama 
uygulamalarıyla maden sahaların-
da oluşan toz emisyonu minimum 
düzeye indirilmektedir. Patlayıcı 
optimizasyonu ve gecikmeli kapsül 
kullanımı ile de hem vibrasyon hem 
de toz oluşumu azaltılmaktadır.

Agrega üretiminde sahadan elde 
edilen hammadde, yine saha içinde 
bulunan agrega tesisinde kırma 
ve eleme işlemlerine tabi tutulur. 
Bu süreçte ortaya çıkan temel 
çevresel etki olan toz emisyonu, 
ünitelerin kapalı hale getirilmesi ve 
su püskürtme işlemleriyle engel-
lenmektedir. Tüm Akçansa agrega 
üretimi tesislerinde kırıcı üniteleri, 
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Çevre e-Eğitimi 
Çevre e-Eğitim filmi çevre eğitimlerine yeni bir soluk getiriyor. E-eğitim 
filmi sayesinde artık AKÇANSA’nın tüm lokasyonlarında çevreye verdiği-
miz önemi görsel anlamla zenginleştirerek çalışanlarımıza ulaştırıyoruz. 
Eğitim filminde çevre konuları  7 ana başlık üzerinden ilerliyor. 

• Hava Kirliliği  • İklim Değişikliği  • Su Kaynakları  • Doğal Kaynakların 
Kullanımı  • Atık Sorunu  • Tehlikeli Maddeler  • Gürültü  • Çevre Kazaları

İşbaşı Konuşmaları – “Çevre Toolbox”ları
Yapılan işin çevresel risklerinin, olabilecek tüm olumsuzlukların sesli 
olarak düşünüldüğü, katılımcıların fikirlerinin alındığı ve olumsuzluk-
lara karşı çözümlerin üretilip anlatıldığı, öğretildiği sohbetlerdir. Bu 
sohbetlerdeki ana amaç seçilen bir konunun detaylı olarak katılımcılarla 
paylaşılması, böylelikle farkındalığın artırılması ve çalıştığımız ortamın 
çevresel gelişimine katkıda bulunulmasıdır.

Çevre Öneri ve Şikayet Sistemi
Akçansa yönetim ilkeleri gereği katılımcılığın geliştirilmesi ana hedefler 
arasında yer almaktadır. Bu nedenle başta çalışanlarımız olmak üzere 
tüm paydaşlarımızın öneri ve şikayetlerini dinleyerek uygulamalarımızı 
şekillendirmeyi hedefleriz.

Akçansa faaliyet sahalarına yönelik çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili olarak tarafımıza iletilen tüm olumsuzluk ve şikayetler Çevre, 
Enerji ve İSG Yönetim Temsilcileri’ne iletilir. İletilen tüm hususlar dikkatle 
ele alınarak ilgili yöneticiler tarafından Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici 
Faaliyetler Prosedürü uyarınca hayata geçirilen çalışmalarla çözümlenir. 
Bu kapsamda 2014’te paydaşlarımızın ilettiği 12 sorun çözümlenmiş, 
2015 yılında iletilen 11 sorunun 10’u çözümlenmiştir. Geri kalan 1 vakanın 
çözülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

konveyör bantların üzeri, bant döküş 
noktaları gibi üniteler kapalı hale 
getirilmiş ve su püskürtme sistem-
leriyle donatılmıştır. Yıkama yapılan 
tesislerde suyun geri dönüşümü de 
sağlanmaktadır.

Rehabilitasyon
İşletme ömrünü tamamlamış maden 
sahalarının doğal dokusuna uygun 
olarak rehabilite edilmesi kanuni 
bir zorunluluk olmasının yanında 
Akçansa’nın çevresel sürdürülebilir-
lik öncelikleri ve stratejik hedefleri 
arasındadır. Esas olarak arazinin bir 
sonraki kullanımına hazır hale geti-
rilmesini hedefleyen rehabilitasyon 
çalışması işletme süresi öncesinde 
yapılan planlara uygun olarak ger-
çekleştirilir. İşletmede oluşan şevlere 
uygun olduğu kadar eğim verilerek 
oluşan basamaklara, Orman İşletme 
Müdürlükleri’nin de teknik desteğiyle 
bölgeye ve araziye uygunluğu belirle-
nen ağaç ve bitki dikilmektedir. 

Raporlama dönemi itibarıyla, 196,76 
ha toplam aktif maden sahamız 
bulunmakta ve bunların tümünün 
onaylanmış doğaya kazandırma 
planları bulunmaktadır. Üretimin 
tamamlandığı alanlarda rehabilitas-
yon çalışmaları da devam etmiştir. 
Bu kapsamda 2015 yıl sonu itibarı 
ile 17,4 ha arazide rehabilitasyon 
çalışması gerçekleştirilmiştir.

RAPORLAMA DÖNEMİ İTİBARIYLA MADEN SAHALARIMIZDA TOPLAM 

17,4 ha ALANI REHABİLİTE EDEREK DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRDIK.
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Çanakkale Bozalan kil sahamızda 
bir önceki raporlama döneminde 
arazi düzenlenmesi yapılan  2 ha 
alanda, Bozalan köy halkının önerisi 
ile 2014 yılında korunga bitkisi ekile-
rek alanın mera olarak rehabilitas-
yonu tamamlanmıştır.

İstanbul Kovukdere şist sahasında 
2014 – 2015 yıllarında 2 ha bir alan-
da 700 adet akasya, sedir, katırtır-
nağı ve sarmaşık dikimi yapılarak 
rehabilitasyon çalışmalarına devam 
edilmiştir.

Üretim Tesislerinde Çevresel 
Etki Yönetimi
Akçansa, çimento, agrega ve hazır 
beton üretim tesislerinde, su kulla-
nımı, atık su kontrolü, atık yönetimi 
ve gürültü başlıklarıyla çerçevelenen 
çevresel etki konularını risk temelli 
bir yaklaşımla yönetmektedir. 
Akçansa üretim tesislerinin hiçbiri 
biyoçeşitlilik niteliği bakımından 
koruma altına alınmış arazilerde bu-
lunmamakla birlikte çevre politikası, 
ISO14001 çevre yönetim standardı 
ilkeleri ve yasal mevzuat doğrultu-
sunda hazırlanan iş süreçleriyle top-
rak, hava, su ve gürültü kirliliğinin 
ve kaynakların yok olmasının önüne 
geçilmektedir.

Fabrikalar, hazır beton ve agrega 
tesisleri, liman ve terminallerin çevre 
ile ilgili tüm yasal işlemleri, saha 
tetkikleri ve çevre yönetim sistemi 
uygulamalarından sorumlu bir Çevre 
Yönetim Birimi bulunmaktadır. Çevre 
yönetimi konuları fabrikalarda Çevre 
Kurulları aracılığıyla periyodik olarak 
ele alınmaktadır. Tüm tesislerde 
Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat 
uyarınca sürekli ve periyodik olarak 
yapılması gereken tüm ölçüm ve 
kontroller yapılarak etkin izleme ve 
kontrol sağlanır. Kritik görülen çevre 
konularına yönelik göstergelerde 

elde edilen gelişim aylık olarak üst 
yönetime raporlanır. Sürekli gelişim 
ve iyileştirme algısıyla yürütülen 
çevre sistem ve saha performansı 
tetkikleri çalışan katılımıyla gerçek-
leştirilmektedir. Fabrikalarda görülen 
uygunsuzlukların web tabanlı çevre 
yönetim sistemi üzerinden yönetime 
bildirilmesi yönünde çalışanlarımız 
teşvik edilmektedir. Bu sonuçlarla 
düzeltici ve önleyici çalışmalar yürü-
tülmektedir.

Çalışanların çevre bilincinin sürekli 
iyileştirilmesi için Akçansa Çev-
re Mühendisleri,  çalışanlara yıl 
boyunca çevre bilinci, sürdürüle-
bilirlik bakış açısı, mevzuat, atık 

yönetimi ve örnek saha uygulama-
ları konularında çevre eğitimleri 
vermektedir. Bu ve benzeri çalış-
malar kapsamında 2014 yılında 
379 kişi*saat, 2015 yılında da 909 
kişi*saat çalışan eğitimi gerçekleş-
tirilmiştir. Bu eğitim çalışmalarına 
2014 yılında 254 kişi katılırken, 2015 
yılındaki katılım 521’e yükselmiştir. 
Gerçekleştirdiğimiz çevre eğitimle-
rinde hedefimiz şirket çalışanlarının 
yanında müteahhit firma çalışanla-
rının da katılımını sağlamaktır. Bu 
kapsamda müteahhit çalışanlarına 
yönelik olarak 2014’te 82 kişi*saat, 
2015’te ise 60 kişi*saat çevre eğitimi 
düzenlenmiştir.
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Akçansa her yıl önemli miktarda 
kaynak ayırarak çevre performansı-
nın geliştirilmesine yönelik yatırım-
larını aralıksız sürdürmektedir. Bu 
kapsamda, tozsuzlaştırma, su geri 
kazanımı gibi çevre performansı 
artırıcı yatırım çalışmalarına 2014’te 
22,6 milyon TL, 2015’te ise 16 milyon 
TL kaynak aktarılmıştır.

Su Kaynakları 
ve Atık Su Yönetimi
Akçansa üretim tesislerinde 
soğutma, tozsuzlaştırma, yıkama, 
sulama ve evsel kullanım amaçlı 
tüketilen su yeraltı suyu ve şebe-
keden karşılanmaktadır. Sınırlı bir 

kaynak olmasının bilinciyle Akçansa 
su kaynaklarının kullanımında ve-
rimliliği ve geri dönüşümü ön plana 
koymaktadır. Bu bağlamda soğut-
ma işleminde su kaynakları, kapalı 
çevrim olarak kullanıldığında geri 
kazanım oranı yüksektir. Çimento 
üretimi sürecinde yıkama, sulama 
ve benzer işlemlerde ortaya çıkan 
atık su deşarj edilmez; havuzlarda 
toplanarak çöktürülmekte ve filtre-
lenerek geri dönüştürülmektedir. 
Agrega üretiminde de tozsuzlaştır-
ma ve yıkamada kullanılan su geri 
dönüştürülerek yeniden kullanıl-
maktadır.

Kaynak Bazında 
Su Çekimi (m3)

Büyükçekmece 
Çimento Fabrikası

Çanakkale Çimento 
Fabrikası

Ladik Çimento 
Fabrikası

Çimento Fabrikaları 
Toplamı

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Yeraltı Suyu 100.896 61.713 1.463.362 1.270.081 110.045 116.661 1.674.303 1.448.455
Şebeke Suyu 218.617 201.066 0 0 22.347 0 240.964 201.066
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Raporlama döneminde fabrikaları-
mızda su yönetimi su akış diyag-
ramlarının hazırlanarak özellikle 
ölçüm noktalarının artırılmasıyla 
belirgin ölçüde geliştirilmiş, yapılan 
havuzlarla yüzey sularının toplan-
ması ve geri kazanımı sağlanmış, 
yeraltı suyu kullanımında takip ve 
kontrol sistemleri güçlendirilmiştir. 
Bu sayede hem tasarruf artırıl-
mış hem de geri dönüştürülen su 
miktarı geçmiş dönemlere kıyasla 
belirgin ölçüde artarak 2014 yılında 
727.728 m3, 2015 yılında 842.839 m3 
düzeyine ulaşmıştır.

Tüketim sonunda geri kazanılama-
yan atık su arıtma tesislerinde işle-
me tabi tutularak deşarj izinlerinde 
belirtilen kalite parametrelerine ve 
limit değerlere uygun olarak doğal 
alıcı ortamlara deşarj edilmekte-
dir. Deşarj edilen atık suyun alıcı 
ortamların biyoçeşitlilik niteliğini 
olumsuz anlamda etkileyebilecek 
kirlilik yükü bulunmamaktadır.

HeidelbergCement’in global ölçekte 
yürüttüğü Su Yönetimi Projesi 
kapsamında Akçansa’nın da super-
formansı WBCSD Cement Susta-
inability Initiative (CSI) tarafından 
yayınlanan Su Raporlama Protokolü 
uyarınca değerlendirilmekte, 2014 
yılından itibaren de CSI’ya rapor-
lanmaktadır.

Atık Yönetimi
Faaliyetlerimiz sonucu oluşan tehli-
keli ve tehlikesiz atıklar (kontamine 
atıklar, atık yağ, hurdalar vb.) , atık 
yönetim hiyerarşisine uygun şekilde, 
ilgili mevzuatta belirtilen hükümler ve 
yasal izinler uyarınca yönetilmektedir.  
Bu atıklar türüne uygun olarak enerji 
ya da malzeme geri kazanımında 
kullanılmakta, mümkün olmayan 
durumlarda ise lisanslı kuruluşlara 
iletilerek bertarafı gerçekleştirilir.

Akçansa çimento fabrikalarının 
birçok atık türünün enerji geri 
kazanımında kullanılmasına yönelik 
izinlerinin bulunması atık yöneti-
mi süreçlerinde büyük bir avantaj 
oluşturmakta, atık sahalarına ya da 
depolamaya gönderilen atık miktarı-
nın azaltılmasında etkili olmaktadır.

Raporlama döneminde fabrika-
larımızın, hazır beton ve agrega 
tesislerimizin endüstriyel atık yöne-
tim planları hazırlanarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.

2014 yılında oluşan 4.236 ton atığın 
4.172 tonu, 2015 yılında ortaya çıkan 
4.389 ton atığın 4.346 tonu enerji ya 
da malzeme olarak geri kazanılmış-
tır. Böylelikle raporlama döneminde 
atıkların geri kazanım oranı ortala-
ma %99 düzeyindedir.

Tür ve Bertaraf Metoduna Göre Atıklar (ton)
Tehlikeli Atıklar Tehlikesiz Atıklar
2014 2015 2014 2015

Enerji Geri Kazanımı 873 355 0,00 0,00
Malzeme Geri Kazanım 331,39 229,35 3.322,26 3.851,36
Atık Sahası 43,00 43,22 0,00 0,00
Diğer 5,06 0,10 0,00 0,00

AKÇANSA’DA TASARRUF 
ARTIRILMIŞ GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEN SU MİKTARI 
GEÇMİŞ DÖNEMLERE 
KIYASLA BELİRGİN ÖLÇÜDE 
ARTARAK 2014 YILINDA 

727.728 m3, 
2015 YILINDA 

842.839 m3 
DÜZEYİNE ULAŞMIŞTIR.
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Green Plant Projesi
Büyükçekmece Fabrikası’nda gerçekleştirilen Green Plant Projesi kap-
samında tesisin görsel ve akustik etkilerinin azaltılması, tozsuzlaştırma 
performansının geliştirilmesi ve sosyal çevreyle entegrasyonunun geliş-
tirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda yapıların kaplamaları yenilenmiş, 
fabrika içi peyzaj çalışmaları ve ağaçlandırma yapılmıştır. 40.000 m2’lik 
hammadde stok sahası kaldırılarak ağaçlandırma, çimlendirme uygula-
masına başlanmıştır. Sahada yapay bir gölet de kurulacaktır. Tozsuzlaştır-
ma için sulama ve filtrasyon sistemleri yenilenmiş, gürültü önleme için de 
izolasyon çalışmaları yapılmıştır. Tesisin sosyal çevreyle entegrasyonunu 
artırmak için de Benim Mahallem Projesi uygulaması yapılmıştır.

Görsel ve Akustik Etkiler
Üretim tesislerinden kaynaklanan 
görsel ve akustik etkilerin minimize 
edilmesi de çevre yönetimi kapsa-
mında gerçekleştirilen çalışmalar 
arasındadır. Bu kapsamda rapor-
lama döneminde Büyükçekmece 
Çimento Fabrikası’nda mimari ve 
peyzaj çalışmaları yapılmış, açık 
hammadde ve kömür stokholleri 
kapatılmış, alev borusu için hava 
üreten fanlar kapalı oda içine 
alınmış, fabrika yol aydınlatması, 
peyzaj alanları ve dış cephe kapla-
ması yenilenmiş, yüksek desibelli 
alanlara izolasyonlu kapı uygulan-
mıştır. Çanakkale Çimento Fabrika-
sı’nda da paketleme silosu filtre fan 
hızı optimize edilerek akustik etki 
azaltılmıştır.





İş Sağlığı ve 
Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğini Bir Yaşam Kültürü 
Olarak Benimsiyoruz.
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İş sağlığı ve güvenliği Akçansa’nın 
değer zincirindeki tüm halkalar için 
ortak bir öncelikli alandır. Akçansa, 
çalışanlarının ve paydaşlarının iş 
süreçlerinden kaynaklı sağlık ve 
güvenlik risklerini önleyici bir yakla-
şımla yönetmektedir. Bu doğrultuda, 
iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
çalışanları ve paydaşları arasında 
yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik farkındalığını artırmak, risk-
lerin en aza indirilmesini sağlamak 
ve verimli bir çalışma ortamı oluş-
turmak adına eğitim ve uygulamalar, 
davranış odaklı denetimler ve saha 
denetimleri gerçekleştirilmektedir. 
Çalışanların yanı sıra tedarikçi ve 
müşterilere yönelik bilinçlendir-
me ve simülasyon içeren eğitim 
programları da düzenlenmektedir. 
Eğitim çalışmaları kapsamında, 
Akçansa ve müteahhit çalışanlarına 
2014 yılında 30.920 kişi x saat eğitim 
verilirken bu sayı 2015 yılında 32.990 
kişi x saate yükselmiştir. Bunun 
yanında, 2014 yılında 233 davranış 
odaklı denetim, 1.539 saha denetimi, 

2015 yılında 1.460 davranış odaklı 
denetim, 1.600 saha denetimi ger-
çekleştirilmiştir. 

Akçansa’da iş güvenliğine yönelik 
yüksek standartlar uygulanmakta-
dır. İSG süreçleri, Entegre Yönetim 
Sistemi kapsamında Kalite, Çevre 
ve Enerji Politikaları doğrultusunda 
yönetilmektedir. İSG Politikası, 6331 
Sayılı İSG Kanunu, OHSAS 18001 
Standardı ve ILO sözleşmelerin ge-
rekliliklerine uyum sağlamaktadır. 

İSG tüm Akçansa çalışanlarının ortak 
sorumluluğu olup  ilgili süreçlerin 
yönetimini, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Müdürlüğü gerçekleştirmekte, elde 
edilen performans sonuçlarını üst 
yönetime raporlamaktadır. İSG poli-
tika ve uygulamalarının yönetiminde 
Genel Müdürlük’te çalışan yöneticile-
rin yanı sıra üretim tesislerinde görev 
alan uzmanlar da rol almaktadır. 
Konuya yönelik performans Akçansa 
Performans Değerlendirme Sistemi 
kapsamında değerlendirilmekte olup 
çalışanların bireysel performans 
hedeflerinde %25 ağırlığa sahiptir. 

2013 2014 2015

Kaza Şiddet Oranı

000

221,5

30,3

163,9
208

241,7

67,6

Gün Kayıplı Kaza Sıklık Oranı

5,8

1,7

6,8
2,94,6

7,3

2013 2014

Çimento Hazır Beton Agrega

2015

000
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İş Güvenliği
Değer zinciri içerisinde kaza riski 
içeren süreçler barındırması nede-
niyle çimento üretimi için iş güven-
liği konusu öncelikli bir konu haline 
gelmektedir. Çimento sektöründe 
faaliyet gösteren bir şirket olarak 
Akçansa da iş güvenliği konusuna 
özel önem atfetmektedir. Akçansa, 
çalışanlarının güvenli bir ortamda 
çalışması konusunda sorumluluğu-
nu yerine getirerek, bu alanda haya-
ta geçirdiği ilklerle sektörde farklılık 
yaratmaya devam etmektedir. Şirket, 
üretimden satış ve pazarlamaya tüm 
iş süreçlerinde insan odaklı yönetim 
anlayışının evrensel standartlar 
doğrultusunda gerçekleştirilmesine, 
çalışanların kendilerini güvende 
ve değerli hissettikleri bir çalışma 
ortamının sağlanmasına yönelik 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Akçansa operasyonlarında görev 
alan çalışanların %36’sı yüksek 
kaza ya da mesleki hastalık riski 
barındıran süreçlerde çalışmaktadır. 
Fabrikalarda en sık karşılaşılan kaza 
türleri ekipman kazaları ve yüksek-

Akçansa’ya İSG Ödülleri
Heidelberg Cement’ T.E.A.M. Bölgesinde faaliyet gösteren 22 ülkedeki 
tüm operasyonel sahalarını kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği yarışması 
(Safe Work Healthy Life Awards)  tamamlandı. 2015 yılı içerisinde ta-
mamlanan yarışmanın ilk adımında Akçansa’nın faaliyet gösterdiği 44 
lokasyonu, önceden belirlenmiş sorular çerçevesinde toplam 353 defa 
denetime tabi tutuldu ve her denetim sonucunda sahalara iş güvenliği 
performans puanları verilerek tesisler değerlendirildi. 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü proje tesisi olan Garipçe Hazır Beton Tesi-
si HeidelbergCement Grubu’nun 22 farklı ülkedeki 625 tesisi arasından 
birinci seçilerek İSG Büyük Ödülünü aldı. Yarışma sonucu Türkiye’de 
Çimento ve Agrega iş kollarının kazananları olan Büyükçekmece ve 
Saray tesisleri de Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.
Akçansa ayrıca, üyeleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
en iyi performansı gösteren şirketleri ödüllendiren Çimento Endüstri 
İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından,  “Çimento Sektörü 2014 yılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülü”ne layık görülmüştür.

ten düşmelerdir. Toplu iş sözleş-
melerinde, iş güvenliği bakımından 
koruyucu önlemler, hastalık ve kaza 
bildirimleri, iş kazası ve meslek 
hastalıkları konularına, iş güvenliği 
kurallarına yer verilmektedir. 

2014 ve 2015 yıllarında Akçansa 
operasyonlarında ölümle sonuçla-
nan kaza sayısı 0’dır. Akçansa, bu 
istatistiği korumak adına önleyici 
çalışmalarına devam etmekte, tek 
bir kazanın bile meydana gelmeme-
si için tüm ilgili paydaşlarıyla bir-
likte çalışmalar yürütmektedir. Bu 
çalışmalar kapsamında geliştirilen 
prosedürlerden biri de paydaşların 
emniyetsiz gördükleri işi durdurma 
yetkisine sahip olmalarıdır. İSG kül-
türünün geliştirilmesini ve uygula-
malara katılımın artmasını amaçla-
yan bu prosedür Alan Sorumluluğu 
Sistemi ile izlenmektedir. 

Elektrik, mekanik, kimyasal, hid-
rolik ve pnömatik enerjinin yanlış 
kullanımı acil durumlar yaşanma-
sına yol açabilmektedir. Bu gibi 
acil durumlara karşı geliştirilmiş 
olan güvenlik prosedürü, “Etiketle, 

2014 VE 2015 
YILLARINDA AKÇANSA 
OPERASYONLARINDA 
ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZA 
SAYISI 0’DIR. AKÇANSA, BU 
İSTATİSTİĞİ KORUMAK ADINA 
ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARINA 
DEVAM ETMEKTE, TEK BİR 
KAZANIN BİLE MEYDANA 
GELMEMESİ İÇİN TÜM 
İLGİLİ PAYDAŞLARIYLA 
BİRLİKTE ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTMEKTEDİR.
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Devamsızlık Oranı

Çimento Hazır Beton

431 123

2014

549 184

2015

Kilitle, Emniyete Al ve Dene” EKED 
Sistemi uygulanmaktadır. Bunun 
yanında, acil durumlara yönelik 
izlenmesi gereken prosedürlerin 
uygulanmasını kolaylaştırmak için 
periyodik tatbikatlar gerçekleş-
tirilmektedir. Bu tatbikatlarla ve 
güvenlik uyarılarıyla, İSG uygula-
malarının günlük iş akışında hayata 
geçirilmesi sağlanmaktadır. 

Akçansa’da iyi bir İSG kültürü 
oluşturmak için davranış odaklı 
eğitim ve uygulamalara önem ve-
rilmektedir. Bu kapsamda, her bir 
üst düzey yönetici yılda 6 davranış 
odaklı denetim uygulaması ger-
çekleştirerek yönetimin görünürlü-
ğünü teşvik etmekte ve çalışanları 
emniyetli davranışlar ve emniyet 
kültürü hakkında bilinçlendirmek-
tedir. Davranış odaklı odit eğitim-
leriyle ise yöneticiler çalışanların 

davranışlarını yöneterek kendi 
sorumluluk alanlarında emniyetli 
bir çalışma ortamı oluşmasını 
sağlamaktadır. 

Bir diğer uygulama olan “İş İzin 
Sistemi” kapsamında ise Akçansa 
ve alt işveren çalışanlarının saha 
faaliyetlerinde emniyetli çalışma-
ları Alan Sorumluların kontrolü 
altında izlenmektedir. 

Çalışma ortamında sağlık ve güven-
lik önlemlerinin yanında çalışanla-
rın farkındalığı ve bireysel olarak 
etkin kalımı da gereklidir. Çalışanın 
risk sağlık ya da güvenlik riski 
karşısında durum değerlendirmesi 
yapabiliyor olması ve aldığı kararlar 
şirketin İSG performansını etkile-
mektedir. Bu doğrultuda çalışan-
lara verilen eğitimler kapsamında 
İSG prensipleri ve uygulamalarının 
yanı sıra araç kullanımı, kişisel 

Akçansa İSG Akademi
Akçansa, yalnızca ekonomik değer yaratarak değil, bunun yanında tüm lokasyonlarda hayata geçirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları 
ile çalışanlarına verdiği değerle de ülkede söz sahibi olmaktadır. 2014 yılında Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikalarında ve 2015 yılında 
Ladik Fabrikası’nda açılan İSG akademileri de bunun en güzel örneklerindendir. Çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin iş sağlığı ve 
güvenliğini birinci önceliği olarak kabul eden Akçansa, bu konudaki uygulamalı eğitimlerine ve bilinçlendirme projelerine devam edeceği 
akademilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından en yüksek standartlara ulaşılmasını sağlayacak merkezler olmasını hedeflemektedir.
Akçansa İSG Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında dünyadaki en iyi uygulamaları, ulusal ve uluslararası standartları, yeni İş Güven-
liği Kanunu’nun gereklerini en iyi şekilde karşılayan kapsayan Akçansa Altın Kurallarının çalışanlara teorik ve pratik olarak anlatıldığı 
bir eğitim merkezidir. Akçansa İSG Akademi, sadece işyerlerinde değil, yaşamın her alanında risklerin farkında olan, emniyetli ve aynı 
zamanda doğaya karşı duyarlı davranışlar sergileyen bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. İSG Akademileri ile İSG uzmanları, teknik 
personel ve sağlık personelleri tarafından Akçansa genelinde yılda 5.000 çalışana 80.000 kişi x saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
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koruyucu ekipmanları, acil durum 
davranış kuralları, ilkyardım gibi 
konulara da yer verilmektedir. 

Çalışanların günlük iş süreçlerinde 
her adımda risklerinin hesap-
lanması amacıyla R5 uygulama-
sı yürütülmektedir. Uygulama 
dahilinde, çalışanlar düşün, planla, 
emniyetlerini al, gözden geçir ve 
çalış prensibiyle işlerini yüksek 
farkındalıkla yapmaya teşvik edil-
mektedir. Bu uygulama ile çalışan-
ların her faaliyet öncesi işle ilgili 
tehlikeleri belirlemesi ve gerekli 
önlemleri alarak riskleri minimu-
ma indirgemesi amaçlanmaktadır. 

Çalışanların ayrıca kayba ramak 
kala, tehlikeli durum ve davranışları 
raporlamaları teşvik edilmektedir. 
Bu sayede, herhangi bir uygunsuz 
durum veya davranışa karşı kayıtsız 
kalmayarak sorumluluk almaları ve 
rol model olma yaklaşımını benim-
semeleri hedeflenmektedir. 

İSG Komiteleri
Akçansa’da yasal düzenlemeler 
doğrultusunda oluşan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komiteleri bulunmakta-
dır. Akçansa’da Akçansa, çalışan 
görüşlerinin İSG komitelerinde 
temsil edilmesinin İSG kültürünün 
gelişimine katkı sağlayacağına 

inanmakta, bu doğrultuda çalışan-
larını bu komitelerde yer almaları 
yönünde teşvik etmektedir. İSG ko-
mitelerinde şirket yönetimi, sendika 
temsilcileri temsil edilmektedir. 
Akçansa’da bulunan 6 İSG komite-
sinde 12’si çalışan temsilcisi olmak 
üzere 42 üye görev almaktadır. 

Çalışan Sağlığı
Akçansa, çalışanlarının mesleki ve 
genel hastalıklara karşı korunma-
sını amaçlamaktadır. Bu doğrultu-
da, Akçansa’nın faaliyet gösterdiği 
hammadde üretimi, hammadde 
taşıma, üretim gibi operasyonları 
gerçekleştirdiği tüm sahalarda 
analizler gerçekleştirilerek sağlık 
riskleri belirlenmektedir. Bu risk-
lere yönelik olarak faaliyet türüne 
göre yıllık ya da yılda iki kez olmak 
üzere belirli periyodlarla sağlık 
takip kontrolleri yapılmaktadır. 

Akçansa çalışanlarına, iş yaşamla-
rı boyunca işyeri hekimi tarafından 
çimento sektörü üretim süreç-
leri göz önünde bulundurularak 
ergonomi, kas ve iskelet sistemi 
hastalıkları, işitme kayıpları, akci-
ğer hastalıkları, kene ile mücadele 
gibi sağlık problemleri hakkında 
eğitimler verilmektedir. 

İSG KOMİTELERİNDE 
ŞİRKET YÖNETİMİ, 
SENDİKA TEMSİLCİLERİ 
TEMSİL EDİLMEKTEDİR. 
AKÇANSA’DA BULUNAN 

6 İSG KOMİTESİNDE 

12’Sİ ÇALIŞAN 
TEMSİLCİSİ OLMAK 

ÜZERE 42 ÜYE 
GÖREV ALMAKTADIR. 





Çalışma Hayatı

Başarımızın Odağında Ekip Çalışması 
Yer Alıyor.
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Sektörünün lider ve en beğenilen 
şirketi olarak Akçansa, çalışanların 
kendilerini gerçekleştirmelerini 
sağlayacak pozitif organizasyonel 
iklim yaratma önceliğiyle hareket 
etmektedir. İnsan kaynakları süreç-
leri, İş Kanunu hükümlerinin yanı 
sıra ILO Konvansiyonları, BM İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi gibi 
anlaşma ve kararlar rehberliğinde 
yürütülmektedir. Akçansa ayrıca, 
2014 yılında imzaladığı BM Küre-
sel İlkeler Sözleşmesi’nin çalışma 
hayatına yönelik belirlemiş olduğu 
prensipleri benimsemektedir.  

Akçansa’da çalışma hayatına yöne-
lik hedefler üst yönetimden başla-
yarak tüm çalışanlara yayılmakta ve 
performans süreci objektif göster-
gelerle izlenmektedir. Hedef yayı-
lımından ve performans gösterge-
lerinin takibinden İnsan Kaynakları 
Genel Müdür Yardımcılığı sorumlu 
olup, raporlama İcra Komitesi’ne 
yapılmaktadır. İnsan Kaynakları, 
Sürdürülebilirlik Komitesi’nde de 
etkin rol üstlenerek sürdürülebilir-
liğin insan kaynakları süreçlerine 
entegrasyonunu sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Stratejik Odağımız
Etkin, yalın, yaygınlaştırılabilir süreç ve uygulamalar kurgulayarak, deği-
şime liderlik ederek
• Pozitif organizasyonel iklimin güçlendirilmesini desteklemek, 
• Liderlik gelişimini hızlandırmak, 
• Çalışanlar için öğrenme ve gelişim deneyimini geliştirmek
• Çalışanların yönetime katılımını ve geliştirilmesini teşvik etmek,
• Yeteneklerin şirkete kazandırılmasına ve bağlılıklarına öncülük etmek,
• Paydaşların katılımını ve memnuniyetini sağlamaktır.

Cinsiyet 2014 2015

Kapsam İçi
Kadın 4 3

Erkek 596 572

Kapsam Dışı
Kadın 70 81

Erkek 492 473

Toplam  1.162 1.129

Çalışan Demografisi (kişi)

Yaş Grupları 2014 2015

<30 279 254

30-50 837 825

>50 49 50

Çalışan Yaş Dağılımı (kişi)

AKÇANSA OPERAS-
YONLARINDA 2015 
YILI SONU İTİBARİYLE 

1.129 ÇALIŞAN 
GÖREV ALMAKTADIR.
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Akçansa İnsan Kaynaklarının misyo-
nu, vizyoner bir liderlik anlayışının 
var olduğu, kurumsal ve bireysel ge-
lişime odaklı, etkin yönetim sistem-
leri ve yöneticileri ile rakiplerinden 
ayrışan, tüm çalışanları için “anlamlı 
bir iş” ve “mutlu bir iş ortamı” sunan 
bir iklim oluşturabilmektir. 

Çimento sektörü, üretimin otomas-
yona dayalı ve teknoloji ve makine 
yoğun bir süreç olması nedeniyle, 
diğer sanayi türlerine göre daha az 
sayıda çalışanla büyük miktarda 
üretimin gerçekleştirilebildiği bir 
sektördür. Akçansa operasyonla-
rında 2015 yılı sonu itibariyle 1.129 
çalışan görev almaktadır.

Adil Çalışma Ortamı
Çalışanlarına adil ve katılımcı bir ça-
lışma ortamı sağlamak, çalışanlarının 
ve iş ortaklarının nezdinde saygınlığı 
ve güvenilirliği ile tanınmak Akçan-
sa’nın en önemli değerlerindendir. 
Akçansa, bu değerleri korumak adına 
ana hissedarlarından Sabancı Hol-
ding’in kabul ettiği SA-ETİK kurallarını 
benimsemekte ve çalışanlarının temel 
hak ve sorumluluklarını bu çerçevede 
tanımlamaktadır. Tüm çalışanlar, 
insan hakları konusunu da kapsayan 
etik eğitimler ile etik kurallar konu-
sunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, 
Akçansa çalışanlarının Akçansa Etik 
Kurulu Danışmanı’na doğrudan erişe-
bileceği kanallar da mevcuttur. 

Çalışanlarına hak ettikleri çalışma 
ortam ve şartlarını sunmak, iş haya-
tında cinsiyet eşitliğini desteklemek, 
çeşitliliğin değerini bilerek çalışanlar 
arasında iletişimi ve sinerjiyi artırmak 
Akçansa’nın temel önceliklerindendir.  
Akçansa’nın çok uluslu ortaklık yapısı, 
yabancı uyruklu çalışanlarla birlikte 
organizasyona çeşitlilik getirmektedir. 
Akçansa çalışanları, eşitlikçi çalışma 
ortamıyla iş alım sürecinde tanışmak-
tadır. İşe alım sürecinde adayların 
din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, fiziksel 
özellikleri ve yaşam tercihleri gibi 
nitelikleri hiçbir koşulda sorgulanmaz 
ve ayrımcılık olarak değerlendirilebi-
lecek hiçbir uygulamaya izin verilmez. 
Akçansa operasyonlarında zorla, 
zorunlu çalışma ve çocuk istihdamına 
da izin verilmez. Aynı ilke alt işveren 
çalışanları açısından da geçerlidir. 
İnsan haklarına saygı ilkesi başta 
olmak üzere sürdürülebilirlik etki-
lerinin tedarik zinciri genelinde de 
kontrol altında bulunması amacıy-
la ürün ve hizmet tedarikçilerinin 
faaliyetlerinde takip etmeleri gereken 
çalışma ilkeleri belirlenmiş olup, bu 
ilkeleri benimseyen tedarikçiler ile 
çalışılmasına özen gösterilmektedir. 
Bu sayede, ürünlerin sosyal, çevresel, 

İnsan Yönetimine Altın Standart
Sürekli gelişim perspektifiyle Akçansa, organizasyonun performansının 
insan kaynakları ile geliştirilmesini yöntem olarak benimseyen uluslara-
rası ilk ve tek insan kaynakları standardı  “Investors in People” sürecine 
Altın kategorisi hedefiyle dahil olmuştur. Bu sayede daha yüksek perfor-
mans için insana yatırım yaptığını ve mükemmeliyet standartlarına önem 
verdiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Süreç kapsamında Akçansa, 
gelişim alanlarını tespit etmiş ve İK stratejisi doğrultusunda başlattığı 
proje ve uygulamaları çeşitlendirerek yaygınlaştırmıştır. 
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ekonomik etkileri tedarik aşamasın-
dan başlayarak tüm yaşam döngüsü 
boyunca Akçansa ile özdeş biçimde 
yönetilmektedir. Akçansa Tedarikçi İş 
Etiği İlkeleri’nde belirtilen normlara 
uyum tüm tedarikçilerin sorumluluğu 
olup alt işveren hizmet sözleşmeleri-
nin de bir parçasıdır. İş etiği ilkeleri ile 
tedarik operasyonlarında çocuk işçi 
istihdamının, zorla ve zorunlu çalıştır-
ma uygulamalarının önüne geçilmek-
te, çalışanların sendikal haklarına 
saygı gösterilmesi, iş sağlığı ve gü-
venliği ilkelerine uyulması, faaliyet-
lerle ilgili normlara, ILO Konvansiyon-
larına ve yasal düzenlemelere uygun 
hareket edilmesi, ayrımcılık, rüşvet 
ve yolsuzluğun önüne geçilmesi gibi 
konular güvence altına alınmaktadır.
Satın alma sözleşmelerinde çevresel 
standartlar, işgücü ve insan hakla-
rı standartları ile ilgili düzenleyici 
maddeler yer almakta olup tedarik-
çilerin bu kriterlere uygun ürün ve 
hizmet sunup sunmadıklarına dikkat 
edilmektedir. 2014 ve 2015 yıllarında 
yapılan satın alma sözleşmelerinde 
tedarikçilerin insan haklarına uyumu 
ile ilgili maddeler bulunmaktadır. 
Tedarikçilerin kriterlere uyumu her 
yıl periyodik olarak gerçekleştiri-
len kontrollerle izlenmektedir. Bu 

AKÇANSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015

Akçansa’da Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

ŞİRKET GENEL 
EĞİTİMLERİ

Şirket öncelikli gelişim alanı 
olarak belirlenen yetkin-
liklere göre planlanacak 

aktivite ve eğitimler (Şirkete 
özel grup eğitimleri, İSG 

eğitimleri)

FONKSİYON 
EĞİTİMLERİ

Çalışanın uzmanlık alanındaki 
bilgi ve becerilerini geliştirme-
ye yönelik işe özel aktivite ve 
eğitimler (Teknik ve uzmanlık 
bazlı eğitimler, kongre ve kon-

feranslar)

BİREYSEL GELİŞİM 
EĞİTİMLERİ

Bireylerin gelişim alanlarına 
özel planlanan aktivite ve 

eğitimler (Bireysel eğitimler, 
Koçluk uygulamaları)

AKÇANSA’YA YENİ KATILANLARIN %46’SINI 
KADINLAR OLUŞTURMAKTADIR. 2015 YILI SONUNDA 

BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ %20 
SEVİYESİNDE OLUP, BU ORAN TÜRKİYE ÇİMENTO 
SEKTÖRÜNDE EN YÜKSEK SEVİYEDİR.
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kontrollerin yanı sıra, müteahhit 
operasyonlarında görev alacak tüm 
müteahhit firma çalışanlarına ait 
dokümanlar işbaşı öncesinde kontrol 
edilir. Herhangi bir uygunsuzluk ya 
da doküman eksikliği durumunda 
çalışanın bu durumu giderilene kadar 
işbaşı yapmasına izin verilmez. Müte-
ahhit firmalar çalışma süreci boyunca 
talep edildiği takdirde bu belgeleri Ak-
çansa’ya ibraz etmekle yükümlüdür.

Akçansa, 2013 yılından bu yana Dünya 
Ekonomik Forumu ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde 
kurulan “İş’te Eşitlik Platformu”n-
da yer almakta olup, İş’te Eşitlik 
Bildirgesi’nin imzacıları arasındadır. 
Çalışanlarına adil ve eşitlikçi bir iş 
ortamı sunma hedefiyle hareket eden 
Akçansa, bu bildirge ile iş hayatında 
cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına yönelik ilkelere gönül-
lü olarak uymayı, bu ilkelerin yaygın-
laştırılması için güvenilir sistemler 
kurmayı ve şeffaf biçimde raporlama-
yı da taahhüt etmiş olmaktadır. 

Akçansa ayrıca kadınların, tüm sek-
törlerde ve her düzeyde, ekonomik 
yaşamın içinde yer alabilmelerini 
sağlamak amacıyla kadınların güç-
lenmesini hedefleyen özel sektörün 
küresel en önemli girişimlerinden 
biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri 
(Women’s Empowerment Principles 
- WEPs) imzacı olmuştur. Bu vizyon 
ile İş’te Eşitlik politikasıyla kadınla-
rın her pozisyonumuzda çalışma-
sını teşvik etmektedir. Akçansa’ya 
yeni katılanların %46’sını kadınlar 
oluşturmaktadır. 2015 yılı sonunda 
Beyaz Yakalı Kadın Çalışan oranımız 
%20 seviyesinde olup, bu oran Türki-
ye Çimento Sektöründe en yüksek 
seviyedir. 

Akçansa, çalışanlarının örgütlen-
me hakkını temel bir hak olarak 
görmektedir. Akçansa çalışanları 
sendikal örgütlenmelerde yer alma 
ve haklarını savunma özgürlüğüne 
sahiptirler. Bu anlayış doğrultu-
sunda, Akçansa çimento fabrikala-
rında görev yapan tüm kapsam içi 
çalışanlar sendika üyesidir. Türkiye 
Çimento Seramik, Toprak ve Cam 
Sanayi İşçileri Sendikası (Çimse-İş) 
ile Çimento Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (ÇEİS) arasında imzalanan 
01.01.2013-31.12.2015 dönemini 
kapsayan Grup Toplu iş Sözleşme-
leri raporlama dönemi itibariyle yü-
rürlükte olmaya devam etmektedir.

Akçansa Sürekli Gelişim Programı
Çalışanlar genelinde girişimciliği yaygınlaştırmak, potansiyellerini geliş-
tirmek ve bu sayede artan çalışan niteliğiyle sürekli gelişim ve değişimin 
sağlanması amacıyla 2015 yılında Akçansa Sürekli Gelişim Programı (CIP) 
hayata geçirilmiştir.

Program kapsamında çalışanların tespit ettikleri sorunun çözümüne 
yönelik fikrin CIP temsilcisiyle başlayan süreçte ilk olarak alınan fikirler 
sistematik bir süreçle önceliklendirilir. Fabrika müdürlerinin onayıyla 
fikir uygulamaya alınır. 2015 yılında, Akçansa Sürekli Gelişim Programı 
kapsamında 83 fikir sisteme girilmiş, bunların 62’si hayata geçirilmiştir.

Çalışan Eğitimleri (kişixsaat) 2013 2014 2015
Mavi Yakalı 19.072 20.608 27.391

Beyaz Yakalı 10.370 13.492 14.100

Kadın 1.700 2.546 2.367

Erkek 27.743 31.553 39.123

AKÇANSA, 2013 YILINDAN 
BU YANA DÜNYA EKONOMİK 
FORUMU VE AİLE VE 
SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANLIĞI’NIN HİMAYESİNDE 
KURULAN “İŞ’TE EŞİTLİK 
PLATFORMU”NDA YER 
ALMAKTA OLUP, İŞ’TE EŞİTLİK 
BİLDİRGESİ’NİN İMZACILARI 
ARASINDADIR.
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ÇALIŞAN GELİŞİMİ
Akçansa, “sınırların ötesinde sürdürü-
lebilir büyüme” vizyonu doğrultusun-
da “insan odağını” en önemli değer 
olarak görmekte ve çalışanlarının 
gelişimini sağlayacak bir iş ortamı 
oluşturmayı öncelik kabul etmektedir. 
Çalışanlarını organizasyonel, stratejik, 
bireysel ihtiyaçlar ve beklentiler doğ-
rultusunda şekillendirilen eğitim ve 
gelişim programlarıyla desteklemekte 
ve bu sayede sürdürülebilir insan 
kaynağı yaratmaktadır. 

Akçansa hedeflediği kurum kültürü-
ne, iş hedeflerinin gerçekleşmesine, 
şirket stratejisine ve çalışanların 
potansiyellerini ortaya çıkarmaya 
yönelik gerekli imkanları sunmak-
tadır. Çalışanların eğitim ve gelişim 
ihtiyaçları, üstlendikleri ve üstlene-
cekleri sorumluluklara uygun olarak 
oluşturulan bireysel gelişim planları 
ile takip edilmektedir. Eğitim uygu-
lamaları, mesleki gelişimin yanında 
Akçansa, çalışanlar arasında yeni 
etkileşim ortamları yaratmakta 

ve çalışan motivasyonuna olumlu 
katkılar sağlamaktadır. 

Her yıl düzenlenen Liderlik Toplantı-
ları, Liderlik Stili Anketi, Organizas-
yonel İklim Anketi, Liderlik Gelişim 
Programları ile yöneticilerin liderlik 
yolculuklarında sürekli gelişim he-
deflenmektedir. İhtiyaçlara göre fark-
lılaştırılmış sürekli gelişim program-
ları (koçluk, iç mentorluk “Kariyer 
Çınarı”, “Pozitif Liderlik=Pozitif İklim” 
liderlik gelişim programları, gelişim 
ve değerlendirme merkezi, 360 dere-
ce vb değerlendirme uygulamaları) 
ile desteklenmektedir.

Akçansa çalışanları, şirket bün-
yesinde oluşturulan eğitimlerin 
yanında HeidelbergCement, Sabancı 
Holding, Sabancı Üniversitesi tara-
fından gerçekleştirilen eğitimlerden 
de faydalanabilmektedir. Akçansa, 
çalışanlarının mevcut pozisyonları-
nın gerektirdiği nitelikleri kazanma-
ları adına ya da ileriye dönük kariyer 
gelişimi kapsamındaki ihtiyaçları 
doğrultusunda gelişim sağlama-

İHTİYAÇLARA GÖRE 
FARKLILAŞTIRILMIŞ SÜREKLİ 
GELİŞİM PROGRAMLARI 
(KOÇLUK, İÇ MENTORLUK 
“KARİYER ÇINARI”, 
“POZİTİF LİDERLİK=POZİTİF 
İKLİM” LİDERLİK GELİŞİM 
PROGRAMLARI, GELİŞİM 
VE DEĞERLENDİRME 
MERKEZİ, 360 DERECE 
VB DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALARI) İLE 
DESTEKLENMEKTEDİR.
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ları için akademik eğitimlerini ve 
yabancı dillerine geliştirme çabala-
rını teşvik etmekte ve maddi olarak 
desteklemektedir. 

Akçansa yöneticileri, iş ve ekiple-
rini “ilham veren liderlik” misyonu 
ile yönetmektedir. Tüm yöneticiler 
ortak vizyon, misyon ve değerlerle 
Akçansa Ailesi’nin gelişimine odak-
lanmayı, güven yaratarak şeffaf ve 
sürekli bir iletişim içinde olumlu bir 
çalışma ortamı sağlamayı amaç-
lamaktadır. Her yıl düzenlenen 
Liderlik Toplantıları, Liderlik Stili 
Anketi, Organizasyonel İklim Anketi, 
Liderlik Gelişim Programları ile yö-
neticilerin liderlik yolculuklarında 
sürekli gelişim hedeflenmektedir.

Performans Yönetimi
Akçansa’da performans yönetimi sis-
temi, şirket hedeflerinin birey ve ekip 
hedeflerine indirgenerek entegre 
edildiği, bireysel yetkinlikleri de çatısı 
altına alan ve tüm yıl boyunca etkin 
olarak yönetildiği bir süreci kapsa-
maktadır. Her yılın başında kişisel 
ve kurumsal hedeflerin çalışan ve 
yöneticilerin katılımıyla belirlenme-
siyle başlayan süreç, hedef takip ça-
lışmalarıyla yılsonuna kadar devam 
etmektedir. Tüm performans yönetim 
sistemi sayesinde, çalışanların eğitim 
ve gelişim, iletişim, yönetime katılım 
ve kariyer beklentileri proaktif olarak 
yönetilmektedir. Performans değer-
lendirme sürecinin ardından çalışan-
lara geri bildirimde bulunulmaktadır. 
Performansa dayalı ücretlendirme 
sisteminin uygulandığı kapsam dışı 
beyaz ve mavi yakalı çalışanlara geri 
bildirim verilmektedir.

İş ve Özel Yaşam Dengesi
Akçansa, çalışanlarının iş ve özel 
yaşam dengesine önem vermekte, 
çalışanların istek ve beklentileri 

doğrultusunda sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetler gerçekleştirmek-
tedir. Akçansa Kulüpler Dünyası, 
Sabancı Olimpiyatları, Dragon Boat, 
Güvenli Çalış+Sağlıklı Yaşa/Avrasya 
Maratonu gibi çok çeşitli etkinlik-
lerle çalışanlarını iş dışı etkinlikler-
le motive etmektedir. 

Akçansa Kulüpler Dünyası’nda de-
vam eden Sualtı Kulübü, Fotoğrafçılık 
Kulübü, Bisiklet Kulübü, Gezi Kulübü 
etkinliklerinin yanı sıra raporlama 
döneminde, çalışanlar tarafından 
sosyal yardımlaşma amacıyla “Bir Kı-
vılcım Kulübü” hayata geçirilmiştir. 

Çalışan bebekli annelerin iş ve 
özel yaşam dengesini destekleme-
ye yönelik hayata geçirilen “Anne 
Bana Süt Getir” projesi ve Ladik 
fabrika çalışanlarının eşlerinin ve 
Ladikli ev hanımlarının cam eğitimi 
konusunda eğitilerek emeklerinin 
değere dönüştürüldüğü “Ladik Cam 
Atölyesi” uygulamaları raporlama 
döneminde de devam etmiştir. 

Akçansa, ayrıca çalışanlarına aileleri 
ile birlikte vakit geçirecekleri plaj 
tesisleri, lokaller gibi sosyal alanlar 
sunmaktadır. Bu doğrultuda oluştu-
rulan “Aile Atölyeleri” ile çalışanla-
rın çocukları ile birlikte katılacakları 
etkinlikler hedeflenmiştir. 



64AKÇANSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014-2015

Yetenek Yönetimi
Akçansa’nın organizasyon yapısı 
şirketin orta ve uzun vadeli stratejik 
hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda 
düzenli olarak gözden geçirilmekte, 
yetenek yönetimi ise bu çalışmaların 
temel girdisini oluşturmaktadır. Bu 
kapsamda, çalışanların ve şirketin 
ihtiyaç ve beklentileri sürekli olarak 
değerlendirilmektedir. Yetenek yöne-
timi uygulamaları şirket İnsan Kay-
nakları anahtar performans göster-
geleri ile desteklenmekte ve yetenek 
gruplarının eğitim ve gelişimlerine 
büyük önem verilmektedir. Bugünün 
ve geleceğin liderlerinin gelişimine 
katkıda bulunmak, yönetim rolle-
rine yeni geçiş yapmış çalışanların 
yeni rollerine uyum sağlamalarını 
desteklemek amacıyla birçok çeşitli 
program yürütülmektedir.  

Yetenek yönetimi ile çalışanların yalnız-
ca davranışsal değil teknik anlamda da 
gelişimi desteklenmekte, her yıl ihtiyaca 
yönelik oluşturulmuş gelişim program-
ları hayata geçirilmektedir. Mentorlük 
uygulamaları, rotasyonlar ve farklı pro-
jelerde yer alma imkanı ile çalışanlara 
gelişim fırsatları sunulmaktadır. 

Ücretlendirme, Ödül, Takdir ve 
Tanıma Uygulamaları
Akçansa çalışanlarına, ücret politikası 
dahilinde, sorumluluk düzeyleri, bilgi, 
beceri ve deneyimleri, görev kapsam-
ları dikkate alınarak rekabetçi ve adil 
bir baz ücret ödenmektedir.  Çalışan-
ların toplam gelir paketleri bireysel 
performansa bağlı elde edilen primle-
re veya kıdeme bağlı teşvik ikramiye-
lerine göre değişiklik gösterebilmekle 
birlikte, ücretlendirme politikası 
gereği hiçbir koşulda dil, din, ırk, 
cinsiyet ya da diğer kişisel niteliklere 
bağlı olarak ayrımcı uygulamalarda 
bulunulmamaktadır. 

Akçansa ücret politikası adil, reka-
betçi, yüksek performansı ödüllen-

ÇALIŞANLARIN BRÜT BAZ MAAŞLARININ %3’Ü 
ORANINDA KATKI SAĞLADIĞI EMEKLİLİK HESABINA 
AKÇANSA DA AYNI ORANDA KATKIDA BULUNMAKTADIR. 

KAPSAM DIŞI ÇALIŞANLARIN %63,3’Ü BİREYSEL 
EMEKLİLİK FONUNDAN FAYDALANMAKTADIR. 

diren ve ülke genel ücret seviyeleri 
ile uyumlu şekilde oluşturulmuştur. 
Ücretlendirme politikası üst düzey 
yöneticileri de kapsamakta olup, üst 
düzey yönetici ücretleri sabit ve per-
formansa dayalı iki bileşen doğrultu-
sunda belirlenmektedir. 

Akçansa ücretlendirme politikası “İş 
Ailesi Modeli” üzerine kurulu objektif 
bir sisteme dayanmaktadır. Bu model 
dahilinde, şirket içinde roller, temel 
sorumluluklar, bilgi, beceri ve yetkin-
likleri tanımlanmaktadır. Değişken 
ücret modeli ile bütçe hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi, hedeflerin üzerine 
çıkılması, çalışanların ödüllendirile-
rek teşvik edilmesi ve hedef odaklı 
performans kültürünün güçlendiril-
mesi amaçlanmaktadır. 
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Çalışanların yan hakları, ihtiyaçları 
doğrultusunda maksimum faydayı 
sağlayacak şekilde esnekleştirilmiş-
tir. Akçansa, çalışanlarına bireysel 
emeklilik sigortası, özel sağlık 
sigortası ve hayat sigortası gibi 
çeşitli yan haklar sunmakta ve tüm 
çalışanlarına ferdi kaza sigortası 
sağlamaktadır. Ayrıca, Akçansa so-
rumluluk düzeylerine göre kapsam 
dışı çalışanlarına bireysel emeklilik 
sigortası imkanı sunmaktadır. Çalı-
şanların brüt baz maaşlarının %3’ü 
oranında katkı sağladığı emeklilik 
hesabına Akçansa da aynı oranda 
katkıda bulunmaktadır. Kapsam dışı 
çalışanların %63,3’ü bireysel emek-
lilik fonundan faydalanmaktadır. 

Akçansa, çalışanların fikir ve önerile-
riyle şirket süreç ve uygulamalarında 
aktif rol almalarını teşvik etmektedir. 
Bu kapsamda başarılı bulunan çalı-
şanların ve ekiplerin ödüllendirilmesi 
amacıyla “Akçansa’dan Bir Gece”, 
“Performans Özel Ödüllendirmeleri”, 
“İcra Komitesi Özel Takdir Ödül-
leri”, “Yılın İSG Öncüleri Ödülleri”, 
“Ekip Ödülleri”, “Yılın Öneri Yıldızları 
Ödülleri”, “Kıdem Plaketleri” gibi 
çeşitli takdir ve tanıma uygulamaları 
yürütülmektedir. 

Çalışan Katılımı 
Akçansa, çalışanların üst yönetim-
le bir araya geldiği,  bilgi, fikir ve 
önerilerin paylaşıldığı motivasyon 
ve sohbet toplantıları (“İletişim 
Toplantıları”, “Sizi Dinliyoruz“) 
organize ederek karşılıklı payla-
şımı ve çalışan katılımını teşvik 
etmektedir. 

Periyodik olarak gerçekleştirilen 
Çalışma Hayatı Değerlendirme An-
keti ile çalışanların memnuniyet ve 
bağlılık düzeyleri ölçülerek gelişim 
alanları tespit edilmektedir. “Öneri 
Sistemi” ile çalışanların yenilikçi 
fikirleri organizasyon için değere 
dönüştürülmekte, iyileştirmeler 
gerçekleştirilmesinde yol gösterici 
olmaktadır.

Farklı fonksiyon ve lokasyonlardan 
çalışanlarıın gönüllülük esasına 
göre katılım sağladığı  “Çalışan 
Elçileri Konseyi” çalışanlarla ilgili 
plan ve uygulamaların organizasyon 
içerisinde yayılmasında bir köprü 
oluşturmaktadır. Çalışan Elçileri 
Konseyi, karşılıklı iletişimi kılmak, 
bu yönde güçlü, güvenilir ve açık 
bir kanal yaratmak üzere çalışmak-
tadır. 

Kapsam dışı çalışanların dahil oldu-
ğu performans, gelişim ve öğrenme 
süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini 
ve diğer İK uygulamaları ile enteg-
rasyonu artırmak amacıyla kulla-
nılan bulut teknolojisi uygulaması 
olan “MozaİK” ile çalışanların farklı 
beklentilerine kullanıcı dostu yapı 
ile cevap verilmekte, ofisten bağım-
sız olarak her yerden modüllere 
erişim imkanı sunulmaktadır.





Kurumsal 
Vatandaşlık

Yaşadığımız Toplumla Bağlarımızı 
Güçlendiriyor Sürdürülebilir Kalkınmaya 
Katkı Sağlıyoruz.
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Akçansa, tüm faaliyetlerini toplum-
sal, çevresel, yasal ve etik ilkelere 
bağlı bir kurum kültürüyle yürüt-
mekte, içinde yaşadığı toplumun 
yaşam kalitesini yükselterek daha 
güvenli ve refah dolu bir geleceğin 
oluşturulmasına katkı sağlamak 
amacıyla çalışmaktadır. Sorum-
lu bir kurumsal vatandaş olarak 
Akçansa, sağlık, kültür, sanat, 
eğitim, spor ve çevre gibi alanlarda 
değer üretmeye yönelik çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsam-
da, çalışanların da gönüllü katılım 
sağladığı toplumsal projelere 2014 
yılında 3,7 milyon TL, 2015 yılında 
5,5 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 

Akçansa Benim Mahallem 
Projesi
Akçansa 2015 yılında, Türkiye’nin 
geleceği olan çocuklar ve ebeveyn-
leri için sosyal sorumluluk projesi 
“Benim Mahallem’i” hayata ge-
çirmiştir. Büyükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ve 

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim 
Vakfı (TOÇEV) ile birlikte başlatı-
lan proje dahilinde eğitimler, özel 
olarak tasarlanmış “Akçansa Mobil 
Eğitim Tırı” içerisinde gerçekleşti-
rilmektedir.

“Benim Mahallem” projesi kapsa-
mında, TOÇEV’in uzman psikologla-
rı tarafından çocukluk, ergenlik ve 
ebeveyn eğitimleri olmak üzere 3 
farklı alanda eğitimler verilmekte-
dir. Haftada üç gün olarak ger-
çekleşen TOÇEV eğitimlerinin yanı 
sıra çocuklara ilkyardım ve sağlıklı 
yaşam konularında da eğitimler 
verilmektedir. Ebeveynlere yönelik 
gerçekleştirilen eğitimler sayesinde 
anne babalar çocuk yetiştirmeyle il-
gili ayrıntıları öğrenerek çocukların 
geleceğe daha bilinçli bakmalarını 
sağlamaktadır. 

Bu projeyle ergenlik çağındaki ço-
cuklara okulda ve evde nasıl daha iyi 
iletişim kuracaklarının öğretilmesi, 
ebeveynlere ise çocuklarını yetişti-
rirken zorlandıkları ve uzman gö-
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rüşüne ihtiyaç duydukları konulara 
cevap olacak eğitim programlarıyla 
yardımcı olunması amaçlanmakta-
dır. Proje kapsamında, 2015 yılsonu 
itibariyle 2.000’den fazla öğrenci ve 
ebeveyne ulaşılmıştır.

Betonik Fikirler Proje 
Yarışması
Akçansa, gençlerde bilinç ve 
farkındalık yaratmak, üniversite 
öğrencilerini sektörle tanıştırmak, 
öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya 
koymalarını ve eğitimlerini aldıkları 
alana değer katmalarını sağlamak 
amacıyla Betonik Fikirler Proje 
Yarışması’nı düzenlemektedir. 2015 
yılında 6.’sı düzenlenen yarışma 
ile sürdürülebilir bir gelecek için 
çimento ve betonun önemine vurgu 
yapılırken geleceğin mimari olan 
gençlerin eğitimine de destek sağ-
lanmaktadır. 

Proje dahilinde Akçansa, gençlerin 
uygulanabilir, yaratıcı, pazarlama 
odaklı ve birçok disiplini barındıran 
fikirlerini gerçekleştirmek üzere 

projelerini toplamaktadır. Betonik 
Fikirler Proje Yarışması ile Akçansa 
bugüne kadar 2 bini aşkın gençle 
buluşmuştur. 

Yarınları Dönüştüren 
Çocuklar
Akçansa gönüllüleri, çocukların 
toplumdaki yerlerini anlamaları ve 
onlara sürdürülebilir bir gelecek 
için bireysel sorumluluk almaları 
gerekliliğini öğretmek için çalışmalar 
yürütmektedir. Bu kapsamda, ÇEVKO 
Vakfı ve Büyükçekmece Belediyesi iş-
birliğiyle ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 
yönelik düzenlenen “Yarınları Dönüş-
türen Çocuklar” projesiyle çocukların 
yarınlarının koruma altına alınması 
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
çocuklara atıkları kaynağında ayırma, 
geri dönüşüm ve atıktan enerji elde 
etme gibi sürdürülebilir bir dünyaya 
katkı sağlamak için kaynakları bilinçli 
kullanma yöntemleri hakkında bilgi-
ler verilmektedir.

Akçansa gönüllüleri, ÇEVKO ta-
rafından verilen atık ve geri döü-

AKÇANSA, GENÇLERDE 
BİLİNÇ VE FARKINDALIK 
YARATMAK, ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİ SEKTÖRLE 
TANIŞTIRMAK, ÖĞRENCİLERİN 
YARATICILIKLARINI 
ORTAYA KOYMALARINI VE 
EĞİTİMLERİNİ ALDIKLARI 
ALANA DEĞER KATMALARINI 
SAĞLAMAK AMACIYLA 
BETONİK FİKİRLER 
PROJE YARIŞMASI’NI 
DÜZENLEMEKTEDİR.
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Kongre ve Yayınlar
Akçansa, üniversiteler ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası bilim-
sel yayın çalışmaları faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda, İTÜ 
Yapı Malzemesi Anabilim Dalı’nda yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora 
tez çalışmalarına malzeme desteği sunmaktadır. 1996 yılından bu yana 
Betonsa Teknoloji Merkezi, çalışmaları İTÜ ile ortaklaşa yürütülen 19 
uluslararası ve 27 ulusal konferans bildirisi yayınlamıştır. Mekanik özel-
likler, dayanıklılık, maliyet bakımından optimum tasarımlar ve yenilikçi 
özel beton konularını içeren yayınlar sektörde büyük ilgi görmektedir. 

2015 yılında, İstanbul’da düzenlenen ERMCO Kongresi’nde yurt dışından 
38 ve yurt içinden 23 bilimsel bildiri sunulmuş, Akçansa adına 2 bildiri ya-
yınlanmıştır. Buna ek olarak yine 2015 yılında, Kolombiya’da gerçekleşen 
6. Argos Çimento Kongresi’nde, 3. Köprü Projesi’nin ayaklarının pompa-
lanma operasyonlarını anlatan 1 kongre bildirisi yayınlanmıştır. 

Kurumsal Üyelikler

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO)

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Tuvana Okuma İstekli Çocuklar Vakfı (TOÇEV)

TURMEPA Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Çimento Endüstrisi İşveren Sendikası (ÇEİS)

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Investors in People (IIP)

Women’s Empowerment Principles (WEP)

şüm konusundaki eğitmen eğitimi 
sonrasında, kendileri için hazırlanan 
tanıtım sunumu, kiti ve filmi eşliğin-
de öğrencileri atık ve geri dönüşüm 
konuları hakkıında bildilendirmekte-
dir. 24 Akçansa gönüllüsü tarafından 
verilen eğitimlerle 2015 yılı içerisinde 
15 okulda 3.000’e yakın öğrenciye 
ulaşılmıştır. Projemiz Akçansa Mobil 
Eğitim Merkezinde devam etmektedir.

Meslek Lisesi Koçları 
Programı 
Akçansa, meslek lisesi öğrencilerinin 
vizyonlarını genişletmek ve gelecekte 
başarılı olmalarını sağlamak amacıy-
la 2015 yılında Özel Sektör Gönül-
lüleri Derneği tarafından yürütülen 
“Meslek Lisesi Koçları Programı”na 
dahil olmuştur. Program kapsamın-
da Akçansa gönüllüleri, Samsun 
Atakum Meslek Lisesi öğrencilerinin 
kişisel ve profesyonel gelişimlerine 
katkıda bulunarak onları iş dünyasına 
hazırlamak üzere 2 yıl süreyle koçluk 
görevinde bulunacaklardır. 

Gönüllüler, eğitimlerini tamamlayarak 
meslek lisesi öğrencilerinin cesaret 
ve becerilerini geliştirip geleceklerini 
istedikleri gibi çizmelerine yardımcı 
olmak amacıyla koçluk yapmaya hak 
kazanmışlardır. 2015 yılında pilot 
bölge olarak Samsun’da başlayan 
Meslek Lisesi Koçları Programı’nın 
gelecek dönemlerde diğer lokasyon-
lara da taşınması hedeflenmektedir.  

G4-15 - G4-16
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PERFORMANS VERİLERİ

Operasyonel Performans 2013 2014 2015

Tesis Tesis Sayıları
Çimento Fabrikaları 3 3 3

Agrega Üretim Tesisleri 4 4 4
Hazır Beton Üretim Tesisleri 41 38 36

Üretim Kapasitesi (milyon ton)
Çimento 9 9 9

Klinker 6,5 7 7
Kapasite Kullanım Oranı (%)

Çimento 76 76 76
Klinker 95 95 97

Satışlar (milyon ton)
Çimento 6,8 6,8 6,9

Yurt İçi 5,9 6,2 6,2
Yurt Dışı 0,9 0,6 0,7
Klinker 0,9 0,7 0,7
Yurt İçi 0,0 0,1 0,0

Yurt Dışı 0,9 0,6 0,6
Hazır Beton (milyon m3) 4,8 4,7 4,4

Agrega 3,0 2,5 2,5

Finansal Performans 2013 2014 2015

Net Satışlar (milyon TL) 1.202,20 1.410,90 1.468,50
FVAÖK (milyon TL) 270,2 389,8 429,8
FVAÖK (%) 22,5 27,6 29,3
Net Kar (milyon TL) 157,9 248,8 281,1
Hisse Başına Kazanç 0,82 1,3 1,5
Hisse Başına Temettü 75,43 118,2 134,6
Net Finansal Borçlanma (milyon TL) 163,5 85 91,1
Özsermaye (milyon TL) 987,6 1.143,00 1.187,20
Toplam Varlıklar (milyon TL) 1.477,20 1.602,50 1.705,10
Yaratılan Ekonomik Değer (milyon TL) 1.202,20 1.410,90 1.468,50
Dağıtılan Ekonomik Değer (milyon TL) 1.144,10 1.293,30 1.404,10

İşletme Giderleri (TL) 914,6 991,6 1.010
Çalışan Ücret ve Yan Hakları (TL) 80,9 94,8 99,6

Hissedarlara Ödenen Temettü (TL) 110 144,4 226,3
Devlete Ödenen Vergiler (TL) 35,4 58,8 62,7

Toplumsal Yatırımlar (TL) 3,2 3,7 5,5
Satın Alma Operasyonları (milyon TL) 1.000 1.010 1.100
Yerel Satın Alma Oranı (%) 88 84 86
Biriken Ekonomik Değer (milyon TL) 58,10 117,60 64,40
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Çevresel Performans 2013 2014 2015

Toplam Hammadde Tüketimi (ton) 15.457.073,44 14.499.131,37 15.144.034,77
Maden Sahalarında Üretilen Hammadde 14.082.000,89 13.093.569,77 13.638.543,68
Tedarikçilerden Satın Alınan Hammadde 1.171.658,74 1.201.631,60 1.315.494,09

Kullanılan Alternatif Hammadde 203.413,81 203.930,00 189.997,00
Alternatif Hammadde Kullanım Oranı (%) 1,32 1,41 1,25
Klinker Oranı (%) %87,1 %87,6 %88,3
1 m3 Bağlayıcı İçindeki Mineral Katkı Oranı (%) 20 19 17
Konvansiyonel Yakıt Miktarı (ton) 671.123,41 663.672,24 699.589,90
Alternatif Yakıt Miktarı (ton) 101.322,15 130.474,86 91.062,20
Toplam Enerji Tüketimi (GJ) 26.081.763,89 26.222.802,79 26.891.557,77
Doğrudan Enerji Tüketimi (GJ) 23.201.432,89 23.355.074,28 23.997.446,16

Petrokok 15.918.896,11 16.393.538,51 17.975.157,89
Yerli Linyit 2.809.790,22 1.726.743,42 1.155.250,63

İthal Kömür 2.454.763,57 2.821.358,22 3.218.684,11
Yerli Taş Kömürü 389.298,95 325.803,57 461.780,89

LPG 55.870,12 41.277,87 33.356,37
Doğalgaz 26.542,43 19.955,61 14.336,67

Alternatif Yakıtlar 1.546.271,49 2.026.397,08 1.138.879,60
Dolaylı Enerji Tüketimi-Elektrik (GJ) 2.880.331,00 2.867.728,51 2.894.111,62
Klinker Üretiminde Spesifik Enerji Tüketimi (GJ/ton klinker) 3,51 3,56 3,54
Hazır Beton Üretiminde Spesifik Enerji Tüketimi  (MJ/m3 beton) 6,91 7,13 7,38
Alternatif Yakıt Tüketimiyle Gerçekleştirilen Isıl Enerji İkame Oranı (%) 6,66 8,68 4,75
Toplam Su Çekimi (milyon m3) 1,77 1,93 1,66

Yeraltı Kaynağı 1,60 1,67 1,45
Şebeke Suyu 0,18 0,25 0,21

Geri Kazanılan veya Tekrar Kullanılan Su Miktarı (m3) 358.975,44 727.727,98 842.838,81
Çimento Üretiminde Toplam CO2 Emisyonları (milyon ton) 6,16 6,04 6,24

Doğrudan (Scope1) CO2 Emisyonları (milyon ton) 5,84 5,73 5,97
Dolaylı (Scope2) CO2 Emisyonları (milyon ton) 0,32 0,31 0,27

Klinker Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Brüt (kg CO2/ton klinker) 883 873 880
Klinker Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Net (kg CO2/ton klinker) 871 858 873
Çimento Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Brüt (kg CO2/ton çimento) 769 766 781
Çimento Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Net (kg CO2/ton çimento) 759 752 775
Çimento Üretiminde Atık Isıdan Enerji Kazanımı Çalışmalarından Elde Edilen 
Enerji Tasarrufu (GJ) 354.713 361.349 345.838

Çimento Üretiminde Atık Isıdan Enerji Kazanımı Çalışmalarından Elde Edilen 
Emisyon Tasarrufu (Ton CO2)

52.714 53.701 51.395

NOx Emisyonu (ton) 7.341 11.473,10 11.401,60
Spesifik NOx Emisyonu (gr/ton klinker) 1.184 1.747,76 1.679,68
SO2 Emisyonu (ton) 324 335,84 413,92
Spesifik SO2 Emisyonu (gr/ton klinker) 49 51,16 60,98
Spesifik Metal Emisyonları (gr/ton klinker) 0,01 0,06 0,04
Spesifik UOB Emisyonları (gr/ton klinker) 26 16,76 9,75
Spesifik Dioksin ve Furan Emisyonları (µg/ton klinker) 0,02 0,07 0,03
Toz Emisyonu (ton) 140 287,78 258,49
Spesifik Toz Emisyonu (gr/ton klinker) 36 43,84 38,08
Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (ton) 914,27 1.252,45 627,67

Enerji Geri Kazanımı 197,86 873 355
Geri Kazanım 683,10 331,39 229,35
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Sosyal Performans 2013 2014 2015

Çalışan Eğitimleri (kişixsaat)
Kadın 1.700 2.546 2.367
Erkek 27.743 31.553 39.123

Kapsam İçi 19.072 20.608 27.391
Kapsam Dışı 10.371 13.492 14.100

Çalışan Eğitimleri (katılımcı sayısı)
Kadın 58 69 76
Erkek 931 1.006 987

Gün Kayıplı Kaza Sıklık Oranı
Çimento Fabrikaları 4,6 2,9 7,3

Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 5,8 1,7 6,8

Kaza Şiddet Oranı
Çimento Fabrikaları 241,7 208 67,6

Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 221,5 30,3 163,9

Mesleki Hastalık Oranı
Çimento Fabrikaları 0 0 0

Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 0 0 0

Ölümlü Kaza Sayısı 
Çimento Fabrikaları 0 0 0

Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 0 0 0

İSG Eğitimlerine Katılım (kişi)
Kapsam İçi 10.709 12.467 17.663

Kapsam Dışı 2.665 4.112 5.096
Toplam İSG Eğitim Saati (kişi x saat)

Kapsam İçi  19.855  20.050  21.901

Atık Sahası 33,30 43,00 43,22
Diğer - 5,06 0,10

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (ton) 2.113,9 3.322,26 3.851,36
Enerji Geri Kazanımı 15 0 0

Geri Kazanım 2.098,9 3.322,26 3.851,36
Hedef Ortam Bazında Toplam Atık Su Deşarjı (m3) - 257.868,0 278.641,9

Doğal Alıcı Ortam - 257.451,2 278.289,9
Atık Su Kanalı - 416,8 352,0

Kullanılan Toplam Ambalaj Malzemesi Miktarı (Ton) 2.450 1.915 2.434
Geridönüştürülen Ambalaj Malzemesi (Ton) 1.078 843 1.168
Geridönüştürülen Ambalaj Malzemesi Oranı (%) 44 44 48
Ödenen Çevre Uyum Cezası Sayısı 2 0 2
Ödenen Çevre Uyum Cezası Miktarı (TL) 58.636 0 42.024
Çevre Yatırım Harcamaları (TL) 23.150.101 22.590.623 16.019.386
Çevre Yönetim Harcamaları (TL) - 989.486 916.171

Çevresel Performans 2013 2014 2015
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Kapsam Dışı  11.017  10.870  11.089
İSG Komitesi Sayısı 6 6 6
İSG Komitelerindeki Toplam Üye Sayısı 42 42 42
İSG Komitelerinde Çalışan Temsilcisi Sayısı 12 12 12
Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılımcı Sayısı

Doğrudan İstihdam 181 254 521
Müteahhit Firma Çalışanı 19 83 60

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)
Doğrudan İstihdam 273 379 908,5

Müteahhit Firma Çalışanı 19 81,5 60
İşgücü Kriterleriyle Değerlendirilen Yeni Tedarikçi Oranı (%) - %15 %20
İşgücü Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı - 45 47
Denetim Sonucunda İşgücü Kriterlerine Göre Negatif  Etkisi Belirlenen Tedarikçi Sayısı - 0 0
İnsan Haklarına Yönelik Maddeler İçeren Yatırım Sözleşme ve Anlaşma Sayısı - 45 47
İnsan Haklarına Yönelik Maddeler İçeren Yatırım Sözleşme ve Anlaşmaların Oranı (%) - %40 %40
Yolsuzluk Risklerine Karşı Eğitim ve İletişim Çalışmaları (sayı)

Bilgilendirilen Üst Düzey Yöneticiler - 7 7
Bilgilendirilen Çalışanlar - 580 580

Yolsuzluk Vakalarının Toplam Sayısı - - 1
Yolsuzlukla İlgili Oluşan ve Şirket ya da Çalışanlarını Hedef Alan 
Yasal Vakaların Sayısı - 0 1

Yasal Düzenlemelere Uyumsuzluktan Dolayı Alınan Parasal Cezaların Toplam Tutarı (TL) 679.940 597.013
Ürün ve Hizmetlerin Sağlanma Şartlarını Düzenleyen Yasalara Aykırılıktan Dolayı 
Ödenen Parasal Cezaların Toplam Tutarı (TL) - 25.549 44.055

Çalışan Demografisi
Genel Müdürlük Çimento Fabrikaları 

ve Ocaklar
Hazır Beton ve Agrega 

Üretim Tesisleri Toplam

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Doğrudan İstihdam 69 177 167 837 750 754 181 234 208 1.087 1.161 1.129

Kadın 26 47 50 38 24 25 2 4 8 66 75 83
Erkek 43 130 117 799 726 729 179 230 200 1.021 1.086 1.046

Müteahhit Firma Çalışanı - - - - - - - - - 524 1.812 1.538
Sözleşme Türüne Göre Çalışanlar 

Belirsiz Süreli İş Akdi - - - - - - - - - 1.084 1.156 1.124
Kadın - - - - - - - - - 66 74 81
Erkek - - - - - - - - - 1.018 1.081 1.043

Geçici İş Akdi - - - - - - - - - 3 5 5
Kadın - - - - - - - - - 0 2 2
Erkek - - - - - - - - - 3 3 3

Kategori Bazında Çalışanlar 
Mavi Yakalı 1 47 39 616 577 573 77 124 107 597 749 719

Kadın 0 2 0 4 3 3 0 0 0 4 5 3
Erkek 1 45 39 612 574 570 77 124 107 593 744 716

Beyaz Yakalı 68 130 128 221 173 181 104 110 101 490 412 410
Kadın 26 45 50 34 21 22 2 4 8 62 70 80
Erkek 42 85 78 187 152 159 102 106 93 428 342 330

Eğitim Düzeyine Göre Çalışanlar 
Eğitimsiz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

İlköğretim 2 11 11 144 124 112 18 33 29 164 168 152

Sosyal Performans 2013 2014 2015

G4-9 - G4-10 - G4-11



75 AKÇANSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014-2015

Lise 2 49 40 431 400 412 68 114 84 501 563 536
Üniversite ve Üstü 65 117 116 261 226 230 95 87 95 421 430 441

Yaş Grubuna Göre Çalışanlar 
30 yaş altı 20 34 27 189 134 139 48 69 53 257 237 254

30-50 yaş arası 45 130 129 624 598 592 132 159 150 801 887 825
50 yaş üstü 4 13 11 24 18 23 1 6 5 29 37 50

Üst Yönetim Yapısı (Sayı)
Cinsiyete Göre

Kadın 0 0 0 - - - - - - 0 0 0
Erkek 7 7 7 - - - - - - 7 7 7

Yaş Grubuna Göre
18-25 0 0 0 - - - - - - 0 0 0
26-35 2 2 0 - - - - - - 2 2 0
36-45 2 3 5 - - - - - - 2 3 5

46+ 3 2 2 - - - - - - 3 2 2
Uyruk

TC Vatandaşı 5 6 6 - - - - - - 5 6 6
Expat 2 1 1 - - - - - - 2 1 1

Orta Düzey Yönetim Yapısı (Sayı)
Cinsiyete Göre

Kadın 2 2 3 1 1 1 0 0 0 3 3 4
Erkek 7 9 7 20 22 21 9 9 7 36 40 35

Yaş Grubuna Göre
18-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-35 0 1 3 3 5 5 0 1 1 3 7 9
36-45 4 5 5 13 15 11 7 7 4 24 27 20

46+ 5 5 2 5 3 6 2 1 2 12 9 10
İşe Yeni Alınan Çalışanlar (Sayı)

Cinsiyete Göre
Kadın 7 8 5 7 5 5 1 0 4 15 13 14
Erkek 16 16 11 40 49 41 14 75 11 70 140 63

Yaş Grubuna Göre
18-25 0 3 3 7 16 17 1 10 4 8 29 24
26-35 15 16 9 37 37 20 11 52 9 63 105 38
36-45 6 4 3 3 1 7 3 9 2 12 14 12

46+ 2 1 1 0 0 2 0 4 0 2 5 3
İşten Ayrılan Çalışanlar (Sayı)

Cinsiyet Bazında
Kadın 5 3 4 1 0 3 1 2 0 7 5 7
Erkek 14 12 24 41 42 45 17 23 34 72 77 103

Yaş Grubuna Göre
18-25 0 1 1 0 3 4 0 2 2 0 6 7
26-35 3 7 9 14 12 11 11 13 15 28 32 35
36-45 8 6 13 7 10 15 3 4 10 18 20 38

46+ 8 1 5 21 19 18 4 4 7 33 24 30
Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı - - - - - - - - - 4 3 2
Doğum İzninden Dönen Çalışan Sayısı - - - - - - - - - 4 2 3
Doğum İzninden Döndükten Sonra 12 Aydır 
İşten Ayrılmayan Çalışan Sayısı - - - - - - - - - 4 2 3

ÇALIŞAN DEMOGRAFİSİ
Genel Müdürlük Çimento Fabrikaları 

ve Ocaklar
Hazır Beton ve Agrega 

Üretim Tesisleri Toplam

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

G4-10
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Göstergeler Açıklamalar Hariç 
Tutulanlar

Genel Stadart Bildirimleri

G4-1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı (s.3) -

G4-2 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı (s.3); Kurumsal Profil (s.9-11) -

G4-3 Künye (s.78) -

G4-4 www.akcansa.com.tr/akcansa-urun-ailesi/torba-cimentolar/

G4-5 Künye (s.78) -

G4-6 Kurumsal Profil (s.7) -

G4-7 Kurumsal Profil (s.6) -

G4-8 Kurumsal Profil (s.6-7) -

G4-9 Kurumsal Profil (s.6-7); Performans Verileri (s.74) -

G4-10 Performans Verileri (s.74-75) -

G4-11 Performans Verileri (s.74) -

G4-12 Çimento Sektörü, Yerel Ekonomi ve Akçansa (s.17) -

G4-13 www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi/ozel-durum-aciklamalari/ -

G4-14 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.23-24) -

G4-15 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.23); Kurumsal Vatandaşlık (s.70) -

G4-16 Kurumsal Vatandaşlık (s.70) -

G4-17 Rapor Hakkında (s.2) -

G4-18 Rapor Hakkında (s.2); Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -

G4-19 Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -

G4-20 Rapor Hakkında (s.2); Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -

G4-21 Rapor Hakkında (s.2); Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -

G4-22 Geçmiş raporlarda açıklanan beyanlarda bir değişiklik yapılmamıştır. -

G4-23 Rapor Hakkında (s.2) -

G4-24 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -

G4-25 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -

G4-26 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -

G4-27 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -

G4-28 Rapor Hakkında (s.2) -

G4-29 Rapor Hakkında (s.2) -

G4-30 Rapor Hakkında (s.2) -

G4-31 Künye (s.78) -

G4-32 Rapor Hakkında (s.2); GRI Indeksi (s.76-77); Yasal Uyarı (s.78) -

G4-33 Yasal Uyarı (s.78) -

G4-34 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26) -

G4-56 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.25) -

G4-32

GRI İÇERİK İNDEKSİ
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Özel Standart Bildirimleri

Öncelikli Unsur: Doğal Kaynak Yönetimi
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.10); Biyoçeşitlilik (s.44-45); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN1 Performans Verileri (s.72) -

G4-EN2 Performans Verileri (s.72)

G4-EN13 Biyoçeşitlilik (s.44-45)

Öncelikli Unsur: Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.9); İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.36-39); Performans Verileri (s.72) -

Öncelikli Unsur: Enerji Verimliliği
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.10); İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN3 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN4 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN5 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72)

G4-EN6 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -

Öncelikli Unsur: Sera Gazları ve Diğer Kirleticiler
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.10); İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33-38); Performans Verileri (s.72)

G4-EN15 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.34-35); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN16 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.34-35); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN18 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.34-35); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN19 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33); Performans Verileri (s.72)

G4-EN21 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.35-38); Performans Verileri (s.72) -

Öncelikli Unsur: Su Yönetimi
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); Biyoçeşitlilik (s.47-48); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN8 Biyoçeşitlilik (s.47-48); Performans Verileri (s.72) -

G4-EN9 Biyoçeşitlilik (s.48) -

Öncelikli Unsur: İş Sağlığı ve Güvenliği
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); İş Sağlığı ve Güvenliği (s.52-55); Performans Verileri (s.73-75) -

G4-LA5 Performans Verileri (s.74) -

G4-LA6  İş Sağlığı ve Güvenliği (s.52); Performans Verileri (s.74)

G4-LA7  İş Sağlığı ve Güvenliği (s.53) -

G4-LA8  İş Sağlığı ve Güvenliği (s.53) -

Öncelikli Unsur: Paydaş Diyaloğu

G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29); Çalışma Hayatı (s.59-63, 65); 
Kurumsal Vatandaşlık (s.68-70); Performans Verileri (s.74-75)

-

G4-LA1 Performans Verileri (s.74-75) -

G4-LA3 Performans Verileri (s.75) -

G4-LA9 Performans Verileri (s.74) -

G4-LA10 Çalışma Hayatı (s.62) -

G4-LA11 Çalışma Hayatı (s.63-65) -

Öncelikli Unsur: Sürdürülebilir, Yenilikçi Ürünler
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); Yenilikçi Özel Ürün Portföyü (s.15-16); Performans Verileri (s.74) -

G4-PR9 Performans Verileri (s.74) -

Göstergeler Açıklamalar Hariç 
Tutulanlar

G4-32
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YASAL UYARI:

Akçansa 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akçansa”) tarafından hazırlanmıştır. Bu Ra-
por’da yer alan ve eksiksiz olma vasfını taşımayan tüm bilgi, görüş ve değerlendirmeler Akçansa tarafından sağlanmış ve bu Rapor amacıyla 

bağımsız olarak doğrulanmamıştır.

Bu Rapor, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturmayı amaçlamamaktadır. Bu raporda 
yer alan bilgiler Akçansa hisselerinin satışına ait herhangi bir teklifi veya bir teklifin parçasını ya da bu tür bir satış sürecine davet niteliği 

teşkil etmez ve bu Rapor’un yayımlanmasıyla bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz.

Bu Rapor’da yer alan tüm bilgi ve ilişkili belgelerin, Rapor’un kapsadığı dönem itibariyle doğru olduğuna inanılmakta olup bilgiler güvenilir 
kaynaklara dayanarak iyi niyetle açıklanmıştır. Ancak Akçansa bu bilgilere yönelik herhangi bir beyan, garanti ya da taahhütte bulunmamak-
tadır. Buna uygun olarak Akçansa, Akçansa hissedarları, Akçansa iştirakleri veya onların yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ya da danışman-
ları, bu Rapor kapsamında açıklanan herhangi bir bilgi ya da iletişimde veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi 

neticesinde kişi veya kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kısıklı Caddesi No:38 34662 Altunizade ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Rapor hakkında bilgi edinmek; görüş ve önerilerinizi iletmek için;
ozgur.ozturk@akcansa.com.tr

banu.ucer@akcansa.com.tr 
T: +90(216) 571 30 00
F: +90(216) 571 30 91

Raporlama Danışmanı & Tasarım
Kıymet-i Harbiye 

T: +90(212) 279 13 13 
info@kiymetiharbiye.com
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