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“Sürdürülebilir gelecek ancak sürdürülebilir çelik üretimi ile mümkündür” ilkesinden yola 

çıkan Erdemir Grubu; başta Erdemir ve İsdemir olmak üzere tüm şirketlerinde ürettiği 

çelikle insan hayatının hemen her alanına dokunmakta ve toplumun gelişimine katkı 

sağlamaktadır. Grup, sektörün gelişimini sağlayacak faaliyetleri desteklemekte ve üretim 

yaptığı bölgelerde ekonomik ve sosyal alanlarda paydaşların ihtiyaçlarını gözeterek 

kaynakların etkin kullanımı anlayışı ile çevrenin korunması ve istihdam yaratılması 

yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Erdemir Grubunun KSS Stratejisi, kurumun vizyon ve stratejik öncelikleri doğrultusunda 

belirlenmekte ve uzun soluklu, kapsamlı ve etki alanı yüksek projelere öncelik 

verilmektedir. Odaklanılacak konuların hassasiyetle seçildiği Grup’ta belirlenen sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin hedeflenen sonuçlarına hizmet edecek alt aktiviteleri ve 

bunlara ait bütçeler yıllar bazında tespit edilmektedir. 

Bu bağlamda sürdürülebilir bir toplum için “enerji kaynakları ve çevre”, “iş sağlığı ve 

güvenliği” ile “kültür ve sanat” alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) 

faaliyetlerinde bulunulmakta ve tüm KSS çalışmaları sürdürülebilir hedef ve taahhütler 

üzerinden oluşturulmaktadır. KSS projelerinin hayata geçtiği andan itibaren, geleceğe 

miras bırakmak üzere toplumsal öğrenme ve gelişim ilkesinde olmasına özen 

gösterilmektedir. Ayrıca toplumun gelişimine katkı sağlamak ve toplum beklentilerini 

karşılamak amacıyla başta Karadeniz Ereğli, İskenderun, Sivas – Divriği gibi yerel 

çevreler olmak üzere ülke genelinde topluma katkı faaliyetleri yürütülmektedir. 

Hedef ve Taahhütlerimiz: 

 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): 

o İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile önce insan ilkesinden yola çıkarak, sağlanan 

koruyucu donanımların ve yasal mevzuatın ötesinde, güvenlik bilincinin 

kişinin kendisinden başlayarak, tüm çevresini kapsayacak şekilde 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede oluşacak sorumluluk hissi ile İSG 

konusunda proaktif bir bilincin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

o Gelecekte bu alandaki çalışmalardan elde edilen deneyim ve kazanımların 

diğer paydaşlarla (çalışan aileleri, bölge üreticileri ve öğrencilerle) 

buluşturulması ve toplumun iş sağlığı ve güvenliğini, hayatın bir parçası 

haline getirmesi öngörülmektedir. 

 
 Çevre ve İstihdam: 

o Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, 

tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, çok yönlü iletişimi 

teşvik ederek paydaşların farkındalıklarını arttırmak ve gelişimine katkıda 

bulunmak, çevre performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara 

yaşanabilir bir dünya bırakmak Grubumuzun kurum kültürünün ayrılmaz bir 

parçasıdır. 
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o Üretim süreci büyük ölçüde doğal kaynakların varlığına ve sürekliliğine bağlı 

olan Grupta, kaynakların verimli ve kayıpsız kullanılmasının yanı sıra geri 

kazanımın en üst seviyede tutulması hedeflenmektedir. 

o En önemli üretim alanlarından Karadeniz Ereğli’de yetiştirilen ancak ürün 

verme döneminin kısa olması ve ürünün toplandıktan kısa süre sonra 

tazeliğini yitirmesi nedenleri ile son yıllarda üretimi tercih edilmeyen 

“Osmanlı Çileği” meyvesinin üretiminin desteklenmesi ve bu sayede bölge 

ekonomisine ve biyo-çeşitliliğe katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje 

kapsamında kurulacak Osmanlı Çileği yetiştirme alanı ve bölge üreticisine 

sağlanacak bilgi ve eğitim sayesinde, bu yöresel meyvenin gelecek 

kuşaklara ulaştırılması planlanmaktadır. 

 
 Kültür ve Sanat: 

o Modern hayatın en önemli değerlerinden biri olan ve toplumların entellektüel 

bilinç düzeyini yansıtan sanat ile güvenli, konforlu, kaliteli bir hayatın 

inşasında vazgeçilmez bir rolü olan, hayatı şekillendiren ve kolaylaştıran 

çeliğin üretim safhalarının birbirine benzediği düşünülmektedir. Bu nedenle 

çeliğin sanatla buluşmasını sağlamak amacı ile Türkiye’deki tüm Heykel 

Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik “Çelik ve Yaşam” Heykel 

Yarışması ile seçilen eserlerin yer aldığı sergiler düzenlenmektedir. 

 


