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KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI 
 

− Profesyonel ekip çalışmasıyla teknolojik gelişmeleri takip etmek, 

− Müşteri mutluluğunu zirveye çıkartmak, her yönden güvenilir bir firma olmak, 

− Kaynaklarımızın etkin kullanımı ve geliştirilmesi ile küresel pazarda söz sahibi 

olmak, 

− Tüm faaliyetlerimizde ekolojik dengeye zarar vermemek, 

− İlgili taraflarda çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak, 

− Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden 

kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun 

yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, 

− Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, 

− Çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemek, kaza ve tehlikeleri daha 

başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak, 

− Çevre boyutları ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek 

için gereken çabayı göstermek, 

− Yüksek kalite standartlarımız ile aranılan ve tercih edilen bir kuruluş olmak, 

− Entegre yönetim sistem standartlarının uygulanması ve etkinliğinin sürekli 

iyileştirilmesini sağlamak, 

− Yeni gelişmelere öncülük etmek, 

− Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak, 

− Çalışanlara değer vermek paylaşımcı ve katılımcı olmak, 

− Eleştirilere açık, araştırmacı ve takipçi olmak, 

− Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan mutlu 

olmak, 

− Doğayı ve çalışanı korumak, 

− Entegre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, 

− Yasal yükümlülüklere, yürürlükteki çevre mevzuatlarına, üyesi olduğumuz 

kuruluşların şartlarına uymak, 

− Bütün yasalara ve alan yapı ilkelerine uygun olarak, müşteri talebini aşan bir 

performans ile çalışmak. 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

                                                                                                                         01.05.2019 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 
 

BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetleri 

sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri 

memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Ayrıca aşağıdaki prensiplere göre 

hareket etmeyi taahhüt eder; 
 

− Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite 

‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri 

gereksinimlerine uymak, 

− Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler 

çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim 

etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya 

gayret etmek, 

− Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme 

ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek, 

− Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak, 

− Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme 

kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini 

sağlamak, 

− Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm 

önlemleri almak, 

− Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini 

sağlamak, 

− Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak, 

− Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza 

indirerek kirliliği önlemek ve karbon ayak izini azaltarak, çevrenin korunmasını 

sağlamak, 

− Çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek amacıyla hem kendisinin hem de 

tedarikçilerin malzeme tedarik, kullanım ve atık süreçlerini yaşam döngüsü 

anlayışına uygun olarak değerlendirmesini sağlamak, 

− Azaltım, geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak, 

− Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve 

kültürel değerlere saygılı olmak, 

− İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet 

mekanizmasını uygulamak, 

− Müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirerek zararları azaltmak 

− Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli 

izlemek ve iyileştirmek 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

      01.05.2019                                                        
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İSG TAAHHÜT 
 

- BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. kaliteli ve verimli elektrik üretimin ancak sağlıklı ve 

güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir. 

 

- Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten 

kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini 

sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir. 

 

- Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere firmamız bünyesinde ISO 

45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur 

ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği 

sağlamaktadır. 

 

- Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli 

İSG tedbirleri alınarak: 

• Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması, 

• İşyerinin, makine ve ekipmanlarının korunması, 

• Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minumum seviyeye indirgenmesi, 

• Verimliliğin yükselmesi, 

• Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması, 

• Sürekli iyileştirmelerin sağlanması, 

• Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin uygulanması, 

• Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması, 

• İSG kültürünün benimsenmesini 

 

 

BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. olarak taahhüt ederiz. 

 

 

 

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

                                                                                                                         01.05.2019 

 


