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ÇEVRE POLİTİKASI

KASTAŞ A.Ş. yönetimi çevre politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

KASTAŞ A.Ş. için çevreye uyumlu yönetim fabrikanın güvenli bir geleceğe sahip 
olması açısından önemli bir faktördür. İnsan sağlığının, doğanın ve doğal kaynakların 
korunmasında kendi özel sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 

Amacımız bağlantı elemanları üretiminde tutarlı bir yaklaşım uygulayıp çevreye 
zararlı etkileri kaynağından önlemeye ya da azaltmaya çalışmaktır. 

KASTAŞ A.Ş. için aşağıdaki çevre politikası geçerlidir:

1. Çevrenin korunması kuruluşumuzun temel politikasıdır.

2. Ürünlerimizin tüm yaşam devresi boyunca, doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı 
ve malzemeleri yeniden kazanmayı; firmamızın yükümlü olduğu çevresel yasa ve 
yönetmeliklere uymayı taahhüt ederiz. Ürünlerimizi, çevreyi mümkün olan en az şekilde 
etkileyecek tarzda geliştirir ve imal ederiz. Ürünlerimizi sorumlu bir şekilde nasıl kullanacakları 
hakkında müşterilerimizi bilgilendiririz. 

3. Çevreye uyumlu imalat süreçleri ve malzemeleri kullanarak, enerji tüketimi, emisyonlar, atık su 
ve atık ürünler gibi çevreye etkileri azaltılmasına katkıda bulunmak isteriz. 

4. Çevreye verilen zararları en az düzeye indirmek için gerekli teknolojilerin geliştirilmesini ve 
uygulanmasını gayretle takip etmeye devam edeceğiz. Şirketin bütün alanlarındaki 
sürekli gelişim süreci, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve imalatımızın çevreye uyumunu arttıracaktır. 
Bayilerimizi ve tedarikçilerimizi, böyle bir çevresel uyuma yönelik bu büyüme süreci içine almaya 
devam edeceğiz. Yasal şartlara uymak ise bizim için doğaldır. 

5. Çevreye uyum yönetime ait bir sorumluluktur. Çalışanlarımızın çevre kurallarına göre yeterli 
ve sorumlu bir şekilde hareket etmeleri için, onları bilgilendirerek, eğiterek ve teşvik ederek 
yaratıcılıklarını destekliyoruz. 

6. Toplumda, çevre bilincinin teşvik edilmesine katkıda bulunuruz ve bütün çevresel konularda 
kamu ile yapıcı, açık bir diyalog arayışı içindeyiz. Müşterileri, tedarikçileri ve medyayı bilgilendiririz 
ve çevre korumacılığı ile ilgili yetkililer, birlikler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparız. 

ÇEVRE HEDEFLERİMİZ

• Ürün ve faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerinin ulusal, uluslararası ve yerel yönetim çevre 
yasalarına göre uygunluğunu sağlamak ve azatılması yönünde çalışmalar yönünde çalışmalar yapmak,

• Hammadde ve enerji tüketimimizi azaltmak,

• Çevre kirliliği risklerimizi belirlemek ve kontrol altına almak,

• Geri dönüşüm ve atık minimizasyonu ile ilgili çalışmalarımızı geliştirmek,

• Atıklarımızı kontrol altına alarak azaltmak,

• İç ve dış iletişimi etkinleştirmek ve geliştirerek sürdürmek.


