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ENERJİ YÖNETİMİ 

Onsa Rafineri A.Ş., Enerji Yönetim sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde , faaliyetleri ve 
hizmetleri süresince , enerji performansını sürekli iyileştirmeyi , çevresel ve ekonomik açıdan 
sürdürülebilir kılmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüdü gerçekleştirmek amacıyla, Enerji Yönetim 
çalışmaları aşağıdaki ilkeler ışığında yürümektedir; 

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün 
vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini 
yönetmek, 

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak, enerji 
yönetimi için mevcut durum analizi yaparak, gerekli tasarrufların sağlanması için uzman kuruluşlardan 
destek almak ve testleri gerçekleştirmek, 

Trend analizleri yaparak enerji tasarrufunun durumunu saptamak, 

Sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamak, 

Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve 
faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak, 

Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak 
gözden geçirmek ve iyileştirmek, 

Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve 
sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları 
sağlayarak aktif rol oynamak, 

Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi 
amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak. 
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KALİTE 

Onsa Rafineri A.Ş. müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede,  kıymetli maden rafinasyonunu 
gerçekleştirerek Altın, Gümüş, Platin ve Paladyum üretmek, kıymetli maden atıklarının geri 
dönüşümünü yaparak Altın, Gümüş, Platin ve Paladyum geri kazanmak başlıca kuruluş amacımızdır. 

Bu amaç doğrultusunda; 

Ürün kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, 

Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek, 

Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak çalışanlarımızın bireysel katkılarını 
arttırmak, 

Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek onlara en iyi ve en uygun 
şartlarda ürün ve hizmet sunmak, 

Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede 
tutmayı görev edinmek ve sektörde ismi ile ön plana çıkan bir işletme olmak, 

Kurulan kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için sistemin gereklerinden ve 
taahhütlerinden ödün vermemek 

Onsa Rafineri A.Ş.’nin kalite politikasıdır. 
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ÇEVRE 

Kıymetli metal üretiminde ikincil kaynak olan hurdaların ve ramat – tehlikeli – tehlikesiz atıkların 
kullanılması teknolojik açıdan, enerji ve malzeme gerekliliği açısından tasarruflu, çevresel açıdan ise 
çok temizdir. Kıymetli metal geri kazanımı, cevherden üretime göre çok daha çevrecidir. Kıymetli 
metal geri kazanımında, maliyetin büyük kısmı, üretim süreci içerisinde ortaya çıkan atıkların, çevreye 
zararsız hale getirilmesi aşamasında yapılan işlemlerden oluşmaktadır. 

Onsa Rafineri A.Ş.; faaliyetlerinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, 
bio çeşitliliğin, vahşi yaşam, ekoloji, flora ve faunanın, su yollarının ve kaynaklarının korunması ve 
iyileştirilmesine katkı sunan politika ve stratejiler geliştirir. Bu doğrultuda biz de Onsa Rafineri A.Ş. 
olarak insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri 
kabul etmekteyiz. 

Onsa Rafineri A.Ş. değerli metal geri kazanımı faaliyetlerinde, çevre bilinciyle aşağıdaki hususlar 
uygulanmaktadır; 

Ulusal ve Uluslararası çevre mevzuatlarına ve standartlarına uymak ve güncelliğini sağlamak, 

Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak, 

Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden bir çevre 
yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak, 

Atıkları kaynağında azaltmak, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları geri kazanmak, geri kazanılamayan atıkların 
ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamak, 

Kirliliği ve kimyasal madde kullanım firesini en aza indirmek, 

Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su 
yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması, 

Yeni teknoloji araçlara yatırım yaparak doğaya salınan Karbon gazı miktarını düşürmek, 

Doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarını kullanmak, 

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, faaliyetlerine devam etmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakmak. 

Çalışanlara ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek 

bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir. 

Yönetim kurulu taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi 
olacaktır. 
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Onsa Rafineri A.Ş. yönetim kurulu; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı 
yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurmayı hedef 
ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” ilkesine inanarak 
yaklaşmaktadır. Ancak, bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uyacaklardır. Çünkü hiçbir iş çalışanlarımızın can güvenliğini ve 
sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir. 

Onsa Rafineri A.Ş., çalışılan ülkedeki ve yöredeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların 
şartlarına, uluslararası anlaşmalara, işverenle imzalanan sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt 
etmektedir. 

Onsa Rafineri A.Ş., tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza 
indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ana hedefi olarak kabul 
etmektedir. Her çeşit tehlikeyi en az zararla, kaçınılmaz olan tehlikelerin bilinen en iyi tekniklerle 
çalışanlara, tesise ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi de hedeflenmektedir. 

Şirketimizde çalışan herkesin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları 
belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuştur. Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kişisel 
koruyucularını kullanmaları yönünde bütün olanaklar seferber edilecek, çalışanların sorumluluk 
bilincine sahip olabilmeleri için de gerekli eğitim, tatbikat ve duyurular yapılacaktır. Acil durum riskleri 
planlanarak ve fiili uygulamalar yapılarak işçi sağlığını koruyacak yöntemler araştırılacaktır. 

Onsa Rafineri A.Ş.,  tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, 
devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, 
desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirecek Yönetim Sistemini kurmuş ve yazılı hale 
getirmiştir. Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek 
ve sistemin TS 18001’e göre yeterli ve etkin biçimde uygulandığını objektif biçimde kanıtlamak 
amacıyla, iç denetimler ile performansı ölçülecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek 
değerlendirilecektir. 

Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler 
doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulmuş, kişilerin yetki ve 
sorumlulukları tarif edilmiş, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanmıştır. Alt 
yüklenici ve tedarikçilerimizin de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun 
çalışma yapmaları istenecektir. 
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Onsa Rafineri A.Ş. yönetim kurulu, tanımlanarak yürürlüğe konan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını, sistemin en verimli şekilde çalışması için gerekli olan 
kaynakları, işin belirlenmiş seviye ve sürede yapılabilmesini sağlayacak şekilde tahsis edeceğini 
taahhüt etmektedir. 
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SOSYAL SORUMLULUK 

Onsa Rafineri A.Ş. olarak, tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara 
destek vermek amacıyla, sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun toplumumuz için önemini ve 
önceliğini vurgularız. 

Onsa Rafineri A.Ş. sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak 
tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez 
unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Onsa Rafineri A.Ş. olarak oluşturan tüm 
kurumlarımızdan faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde 
yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal 
sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal 
sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak 
belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol 
almaya özen gösteririz. Onsa Rafineri A.Ş. olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde 
hazırlayıp uyguladığımız Etik Kurallar, iş yapış şeklimizde bize rehber olur. 

Onsa Rafineri A.Ş. “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve 
ekonomik boyutlar bağlamında ele alınır. Sürekli iyileştirmek ve daha ileri hedeflere taşımak, 
kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımızın ana hatlarını oluşturur. 

Onsa Rafineri A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve 
gerekse yurt çapında, Onsa Rafineri A.Ş. paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde 
değerlendirilir. Bu nedenle tedarikçiler ve tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması 
doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımımız ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamalarımız bir 
bütün olarak ele alınır. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde; 

Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek, 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak, 

Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak, 

Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak, 

Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak, 

Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak, 

Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan 
sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek, 

Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak, 
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Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak, 

Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek, 

Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak, 

Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek, 

Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak, 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda 
paydaşlarına sunmak, 

Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket kültürü 
olarak benimsemek, prensiplerini kapsar. 

Bu bağlamda, “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik” kapsamında şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk 
Yönetimi, İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş Katılımı önem taşır. 

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine 
dair faaliyetlerimizin yanı sıra, bunun şirketimiz paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik 
çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerimizin 
sürdürülmesine gereken önem verilir. 

Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları 
ile beraber, şirketimizin kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, şirketimizin temel 
amaçları arasında yer alır. 

Sürdürülebilirlik anlayışımız, gerek kurumsal sosyal sorumluluk ve gerekse toplum üzerinde etki 
kriterleri dikkate alınarak, hem kurum bünyesinde, hem de topluma yönelik sosyal çalışmalar 
çerçevesinde yürütülür. Bu doğrultuda, Sürdürülebilirlik Politikamız çerçevesinde Onsa Rafineri A.Ş. 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı; şirket kültürü ve iş süreçleri ile tüm şirket politikaları 
kapsamında, entegre bir bütünlük taşır. 

Dolayısıyla, Sürdürülebilirlik Yönetişimi çerçevesinde; İklim Değişikliği konusundaki faaliyetler ve 
Emisyon Oranları; AR-GE Yönetimi, Enerji Verimliliği; Çevre Yönetim Sistemleri; İş Sağlığı ve Güvenliği; 
Tedarik Zinciri Yönetimi, önem taşımaktadır. İklim değişikliği, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği, kurumsal 
yönetim, etik değerler, tedarik zinciri ve sosyal sorumluluk ekseninde Sürdürülebilirlik Politikamızın 
temel değerlendirilmesi olarak ele alınır. Bu doğrultuda, başta şirket çalışanları, hissedarlar ve 
menfaat sahipleri olmak üzere tüm paydaşlarımızla, söz konusu süreçler paylaşılır.  

Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, kurumların hesap 
verebilirlikleri ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak 
değerlendiren Onsa Rafineri A.Ş. sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını 
hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul eder. 
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Onsa Rafineri A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde; sosyal, etik ve çevresel yönetimle ilgili, 
paydaşların katılımına dayanan ve paydaşların memnuniyeti ve beklentilerini dikkate alan bir 
bütünlük söz konusudur. Bununla beraber, kurumsal yönetim anlayışına dayanan sosyal 
sorumlulukların hayata geçirilmesi için stratejik düzenlemeler öngörülür. Bu doğrultuda şirketin 
vizyonu ve paydaşları tarafından tercih edilen kurumsal faaliyetleri çerçevesinde, gerek 
sürdürülebilirlik, gerekse sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamaları sürekli geliştirilerek devamlılık arz 
eder. 

Bu çerçevede, çevresel, sosyal ve yönetsel açılardan Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası geliştirilmek 
suretiyle, Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilir.  

Onsa Rafineri A.Ş. kurumsal, sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri doğrultusunda; bu süreçlerin 
yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile yönetsel, sosyal ve çevresel performansın raporlanması 
ve elde edilen sonuçların tüm paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması şirket için önem taşır.  

Bu kapsamda, Onsa Rafineri A.Ş. sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri, ulusal ve 
uluslararası standartların tatbikini mümkün kılacak yaklaşımların hayata geçirilebilmesi ve 
geliştirilebilmesi için şirket politikaları kapsamında ele alınarak uygulamaya geçirilir ve gelişmeler 
takip edilir. 

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve 
desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi, 

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca 
dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda 
istihdam etmeyi, 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal 
gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, 
çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik 
her türlü imkanı sunmayı, 

Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları 
sağlamayı, 

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri 
dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmamayı, 

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü 
muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı, 

Temsil Edilme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi, 

 



 

ONSA RAFİNERİ A.Ş. 

SÜRDÜREBİLİRLİLİK POLİTİKASI 

 

9 
 

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu 
politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi, 

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş 
ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak 
faaliyetlerimizi sürdürmeyi, 

Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve 
ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı, taahhüt ederiz. 

 

 


