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KALİTE, ÇEVRE VE İSG 

POLİTİKASI 

1. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

PETROPOL A.Ş. Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlenen politikalar uyarınca; 

 ‘Yaşanabilir Bir Dünya İçin’ sloganını benimseyen PETROPOL A.Ş.’nin tüm işletmelerinde, Avrupa Birliği 

normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürünler elde etmek 

 ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre standartlarının gerekliliklerine uymak 

 Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını 

çalışan kişilerin katılımıyla sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmek 

 Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesi, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının 

açık tutulmasını sağlamak 

 Üst yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun 

sürekliliğini sağlamak 

 Çevre kirliliğini önlemek 

 Çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamak 

 Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemek 

 Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak 

 Arıtma ve bertaraf ihtiyacını azaltacak ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak teknolojiler geliştirerek 

çevre üzerinde olumsuz etki doğuracak kirleticileri bertaraf etmek ve atıkların kaynakta minimize edilmesini 

sağlamak  

 Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturula tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak 

 Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmek 

 Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak 

 Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak 

 Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetim kültürünü geliştirmek 

 Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek 

 Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak 

 İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan 

kaldırmak 

 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar 

yapmak 

 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre 

yönlendirmek 

 Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak 

 Tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve 

tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmek 

İlkerlerini benimseyerek tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı 

yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz. 

 


