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BAŞTAŞ ÇİMENTO
ŞİRKET POLİTİKASI
1967 yılından beri çimento üretimi yapmakta olan sektörün öncü kuruluşlarından BAŞTAŞ
ÇİMENTO için Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetimi sadece ulaşılması
gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.
Bu nedenle;
•

Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,

•

Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası
olmayı,

•

Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı,

•

Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve
tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı,

•

Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetimi ile ilgili, yönetimin karar
verdiği ve uygulanabilir yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara ve Çimento
Sanayii Çevre Deklarasyonuna uyarak müşterimize kaliteli, güvenilir ve çevre dostu
ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı,

•

Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak
kendi standartlarımızı oluşturmayı,

•

Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,

•

Faaliyetlerimizin Çevresel Boyutları ve İSG Tehlikelerini planlama aşamasından
itibaren ele alarak, kuruluşumuz sınırları içinde ve sınırlarını aşan çevresel etkiler ile İSG
risklerini değerlendirmeyi, bunları kontrol altında tutmayı, çevre ve iş kazalarını, meslek
hastalıklarını ve kalıcı çevresel zararları engellemeyi, enerji tüketimini azaltmayı,

•

Kuruluşumuz bünyesinde oluşan tehlikeli/tehlikesiz atıkları, hava emisyonlarını,
gürültü kaynaklarını kontrol altında tutmayı; kirliliği önlenmeyi ve doğal kaynakları
korumayı,

•

Kuruluşumuz bünyesinde enerjinin verimli kullanımına yönelik tespit edilen amaç ve
hedeflere ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlamayı, satınalma ve tasarım
süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde tutmayı,

•

Müteahhitlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, çevre, iş sağlığı ve
güvenliği ve enerji yönetimi ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli
ortamı sağlamayı,

•

Kalite, İSG, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını,
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