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PAGMAT A.Ş. olarak;
We as PAGMAT S.A.;
Hammadde temininden, son ürünün tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda, faaliyet gösterdiğimiz her ortam da
çevreyi, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında korumak en temel görevlerimizden biridir.
One of our main responsibilities is to protect our environment within continuous sustainability and improvement in every
area while presenting our products which in every steps of processing from raw material procurement to the final
consumption.
İlke ve değerlerimiz kapsamında; Within this scope of our principles; we commit,

















Çevre ile ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, üst yönetim tarafından paylaşılan çevre politikası ve
standartlarına uygun hareket etmeyi,
To follow the requirements of the relevant legislations and regulations about environment and to follow the
environment policy and standards
Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza
düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi minimum seviyeye indirgemeyi,
To minimise our possible hazardous effect to environment and to decrease consumption of natural sources and
formation of wastes within our technological opportunities in all processes.
Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma,
iyileştirme ve uygulamaları yürütmeyi,
To use the materials of recycable and environment friend and to follow the applications of improving recycling
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az
düzeye indirecek tedbirleri, tüm proses ve ekipmanlarda risk değerlendirmesi yaparak önceden planlayıp
uygulamayı,
To build the required precautions necessary to minimise the environmental impacts in case of possible accidents
in process area and machinery by risk assessment,
Tüm paydaşlarımız ile, belirlenen çevre hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı, çevre ile ilgili
çalışmaları teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,
To work in collaboration with our shareholders about environmental targets, support these studies, taking
actions,
Eğitim ve iletişim ile, alt işverenlerimiz dahil tüm çalışanlarımızda, çevre bilinci oluşturmayı ve bireysel
sorumluluk kazandırmayı,
To create a conciousness including all our working stuff and suppliers by means of training and communication
tools.
Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri
dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi ve personelini bu konuda eğitip
bilinçlendirmeyi
To assess the opportunities of minimising and/or recycling the wastes coming through the production, storage,
maintenance, transport, etc facilities and to increase the awareness of staff by training.
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