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Bu rapor; Baştuğ Metalurji’nin Ocak 2020-Aralık 2021 tarihleri arasındaki 2 yıllık sürecin değerlendirmesini kapsamaktadır.
Baştuğ Metalurji olarak sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarımızın devam ettiğini belirtir,edeceğini taahhüt ederiz.

Baştuğ Metalurji için

karlılık,

bir öncelik, ancak;

kalıcılık,
sürdürülebilir büyüme,
kaliteli üretim,
dürüst ve şeffaf yönetim,

vazgeçilmez kurumsal ilkelerdir.
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“ DEĞER YARATMAK...
İNSANIMIZ, ÜLKEMİZ VE
DÜNYAMIZIN GELECEĞİNİ
ŞEKİLLENDİRMEK
İÇİN... ”

Baştuğ ismini önemsiyoruz, çünkü taşıdığımız bu isim bir “ailenin” neler yapılabileceğinin önemli bir
ispatı.
Çalışanlarımızı önemsiyoruz, çünkü onlar kalıcı başarımızı ayakta tutan
çelik bir iskelet gibi. Çocukları ve eğitimi önemsiyoruz, çünkü çocuklar geleceğimizi güvenle geçirmeyi hayal
ettiğimiz ülkemizin çelik temeli.
Doğayı ve çevremizi önemsiyoruz, çünkü doğa moral gücümüzün kaynağı ve yaratıcısı.
Kaliteli, estetik, insani ve sanatsal ilkelerle var olmayı önemsiyor, buna vakit ayırıyor ve uyguluyoruz.
Çünkü aidiyet duygumuz, markamız, uzman ve değerli insan kaynağımız bunu
hakediyor ve bundan ilham alıyor.
Mimar Sinan, muhteşem bir akustik, hava sirkülasyonu ve tını isterken ortaya ‘kubbe’ denen şaheser
çıkıyordu. Bu durum bizde de böyle; aslında sağlam bir gelecek, güçlü bir ülke, hayatı tüm zenginliğiyle
kavrayan bir yaşam biçimi
yaratmaya çalışıyoruz. Ortaya çelik çıkıyor.

Mustafa BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada ilk Teleskopik
Tip Elektrikli Ark Ocağı

6.500 ton Günlük Sıvı Çelik
Üretim Kapasitesi

1.000.000.000 $’ ın üzerinde Ciro

145.000 m2 kapalı
700.000 m2 Toplam Tesis Alanı

Ø8 – 65 mm Nervürlü
İnşaat Demiri Üretim Kapasitesi

Baştuğ, hurda çeliğin %75’ini uluslararası piyasalardan, %25’lik kısmını ise iç piyasadan temin etmektedir.
ABD, AB Ülkeleri, Kanada, Baltık, Karadeniz, Balkan ve Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere, tüm
ülkelerden gelen hurda metallerin, hem yükleme öncesinde, hem de ürünlerin Türkiye’de boşaltıldığı limanlarda
tüm denetimleri titizlikle uygulanmaktadır.
Standart kontrollerin ardından hurda sahasındaki tüm metaller polip vinçler yardımıyla hurda sepetlerine
aktarılmaktadır.
Elektrikli ark ocağı, yüksek enerjiyle çalışan bir teknolojiye sahiptir. Ulusal enerji dağıtım sistemi tarafından
sağlanan elektrik, şalt tesislerinde uygun gerilime dönüştürülerek sisteme verilir. Bu sistem, elektrik
dalgalanmalarını düzenleyerek,ana sistem ve diğer kullanıcıların zarar görmesini engeller.
Sıvı çelik, sürekli döküm makinesinde kalıplar içerisinde nakledilerek su panelleri ile soğutulmakta ve bu
sayede, ideal düzeyde sertleştirilmektedir.7 yollu bu makine, kütük, bloom ve beam blank formlarında üretim
gerçekleştirmektedir.

Son teknoloji otomasyon sistemi,(2,6 milyon m3 toz toplama kapasiteli) üretimde açığa çıkan tozlar ile
oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek için kesintisiz hizmet vermektedir. Toz toplama sistemi bacasında ölçüm
cihazı bulunmaktadır.
Tesis, yollar, açık alanlar; süpürme makinesi tarafından düzenli aralıklarla süpürülmektedir. Üretimde
kullanılan ekipmanın soğutulmasında yüksek kaliteli ve düşük yoğunluklu su kullanılmaktadır. Açık ve kapalı devre
su arıtma tesisleri, atık suyun doğaya salınımını ortadan kaldırır. Üretim aşamasında kullanılan suyun ıslahı tesis
bünyesinde gerçekleştirilir, arıtılır ve soğutulur ve sistemde yeniden kullanılır.
2022 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarla 2020-2021 yıllarının karbon ayak izi raporları tamamlanması ve bu
konuda belgelendirmelerin yapılması planlanmaktadır.

‘ÇELİK; DOĞANIN VE
İNSANIN GÜÇLÜ DOSTU’

Üretim faaliyetlerimiz yasal sınırlar içerisinde gerçekleştirilmekte ve çevreye en üst seviyede özen
gösterilmektedir.
Çevresel özenimiz, Avrupa ülkelerine ve Türkiye’deki diğer Demir ve Çelik üretim tesislerine örnek olacak
seviyededir. İlgili yasalarla yetinmeyerek, çevresel uygulamaları daha da geliştirmek için çalışmaktayız.
Uluslar arası sertifikalandırma kuruluşlarından almış olduğumuz Çevre Yönetim Sertifikaları doğaya
gösterilen özeni ispatlar niteliktedir.

45 bin m2 kapalı alanda hizmet veren tesisimizin haddehane fırınını, yıllık 1.250.000 ton/yıl kapasiteyle
çalışma gücünde.Fransız Five Stein firması tarafından tasarlanan haddehane fırınımız sıcak -soğuk şarj yapabilme
özelliğine sahip,baca boyu ise yaklaşık 70 metre.
Son teknoloji haddehane; ağırlıklı sıcak şarj ile çalışmaktadır. Yüksek hızlı, 45m/sn, 8-63 mm aralığında
nervürlü inşaat demirinin üretildiği tesisde; finish grubundaki tezgahlardan 3 tanesi convertible olarak ayarlanmış
olup, hem yatay hem de dikey olarak kullanılmakta, böylece farklı profil çeşitleri de üretilebilmektedir.

UZUN ÜRÜN
HADDELEME TESİSİYLE
YENİ, HIZLI VE ENTEGRE.
Tesiste üretilen tüm ürünlerin, hurda metalden inşaat demiri aşamasına varan süreci takip edilir ve kayıt
altındadır.
İlk üretimden bugüne, SAP ve Level 2 sistemleri kullanılmaktadır. Tesise giren tüm ham madde, ara maddeler
ve malzemelerin takibi bu sistem ile gerçekleştirilmekte ve her döküm için kullanılan tüm unsurlar (metal,ferro
alaşımlar, refraktör, elektrik miktarı gaz miktarı vb.) ayrı olarak belirlenmektedir. Sipariş edilen ürünler, üretim
esnasında kütükler halinde birbirinden ayrı olarak barkodlanır,sisteme uygun şekilde depolanır ve sevk edilir.

ÜRÜNLERİMİZ
Çelik üretim tesisimizde ulusal ve uluslararası normlara uygun ve geniş bir yelpazede çelik kütük
130*130-150*150-160*160-200*200 mm üretiminin yanında nihai ürün olarak ise; 8-10-12-14-16-18-2022-24-25-26-28-30-32-36 ve 40 mm çaplarında inşaat çeliği üretimimiz bulunmaktadır.

SERTİFİKASYONLAR
çeliğe çalışanlarımıza

Baştuğ Metalurji olarak;
ve
gösterdiğimiz
belgelendirme işlemleri ve gerekliliklerinin yapılması konusunda da özen gösterilmektedir.

özen kadar

Yıl içerisinde Cares-TSE ve diğer belgelendirme firmalarının yaptıkları düzenli denetimler doğrultusunda
belgelerimiz güncelleğini korumakla birlikte özellikle 2021 yılında ve 2022 yılı içerisinde de yapılması planlanan
görüşmelerle yeni ürünlerin belgelendirmeleri için çalışmalar başlatılmıştır.















ISO 9001:Kalite Yönetim Sistemleri (2011)
TS 9016 (2012)
TS 9914 (2012)
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemleri (2013)
Sürdürülebilirlik (2014)
TS 708 (2014)
BS 4449 Ürün Belgelendirmesi (2015)
ASTM Ürün Belgelendirmesi (2016)
BES 6001 (2016)
ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemleri (2016)
Nükleer ve Mega Projeler (2017)
ISO 27001 :Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (2019)
ISO 45001 : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
(2020)
 TSE K591(2020)
 SS560 Singapur Ürün Belgelendirmesi (2021)
 ABNT NBR 7480: 2007 Brezilya Ürün Belgelendirmesi
(2021)

TEDARİK ZİNCİRİ ETİK İLKE VE KURALLARI
BAŞTUĞ METALURJİ olarak tüm tedarikçilerimizden, Baştuğ’un değerlerini benimsemesini, geçerli tüm
kanunlara uymasını ve tedarik zinciri etik ilke ve kurallarına uygun davranmalarını, rekabetçi, sürdürülebilir ve
paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan kaliteli ürünler ve hizmetler bekleriz. Bizimle birlikte büyüyecek
tedarikçilerle birlikte çalışmak isteriz. Baştuğ Metalurji çalışanları tüm faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde
yürütmeyi ilke edinmiştir.
Baştuğ Metalurji'nin inşaat çeliği yaşam döngüsü üzerindeki etki alanı; hurda tedarik limanından
başlayarak inşaat çeliğinin son kullanım alanına kadar uzanabilmektedir.
Baştuğ Metalurji'nin uygulamakta olduğu ve tedarikçilerinden de uygulamasını beklediği tedarikçi ilkeleri ana
hatlarıyla şu şekildedir;
1. TEDARİKÇİ İLKELERİ
1.1. Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatlara Uyum
Tedarikçilerimiz, sundukları mal veya hizmetlerin tüm süreçlerinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yerel,
ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere, kural, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.
1.2. Çalışma Yaşamında Temel Haklar
1.2.1. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
Tedarikçilerimiz, çalışanlarına sendika kurma, sendikaya üye olma, sendikadan çıkma ve uzak kalma
özgürlüğü gibi sendika haklarına saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli
bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidir.
1.2.2. Çocuk İşçi Çalıştırmama
Tedarikçilerimiz, çocuk işçi çalıştırma konusunda bütün geçerli yerel ulusal ve uluslar arası yasa,
yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidir.
1.2.3. Zorla ya da Zorunlu İşçi Çalıştırma
Tedarikçilerimiz, zorla ya da zorunlu işçi çalıştırma, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma,
cezaevinde çalıştırma, kölelik, insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamalı, zorla
çalıştırma, çalışanların suistimalı ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslar arası yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun
hareket etmelidir.
1.2.4. Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Tedarikçilerimiz, tüm işyerlerinde, ayrımcılığı sözlü veya fiziksel tacizi önlemeli, işe alım ve
yerleştirmede dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığı, çalışma, eğitim, terfi işlemlerinde, ayrımcılığın önüne geçmeli,
ırk, cinsiyet ayrımcılığı ve her türlü ayrımcılık ile ilgili yerel, ulusal, uluslar arası yasa yönetmelik ve mevzuata
uygun hareket etmelidir.

1.2.5. Çalışma Saatleri ve Ücretler
Tedarikçilerimiz, ücret, fazla mesai, çalışma saatleri, ve yan ödemelere ilişkin yasa, yönetmelik, ve
mevzuatlara uygun hareket etmelidir. Çalışanların sürekli olarak geliştirilmesi ve var olan potansiyellerini
gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı, mümkün olan durumlarda terfi olanakları sağlamalıdır.
1.3. Sağlık ve Güvenlik
Tedarikçilerimiz tüm çalışanlara, ziyaretçilerine, tedarikçilerine güvenli sağlıklı çalışabilecekleri iş
ortamını sağlanmalıdır. İş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarını ve iş güvenliği denetimleri, işçi eğitimleri için
gerekli ortam sağlanmalıdır. Güvenlik ve sağlık ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslar arası yasa, yönetmelik ve
mevzuatlara uygun hareket etmelidir.
1.4. Çevre
Tedarikçilerimiz, faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarda çevre konusunda yerel, ulusal ve uluslararası yasa,
yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir. Verimi daha yüksek kaynakların (malzemelerin) kullanımı,
verimli su kullanımı, atıkların azaltılması sağlanmalıdır.
1.5. Taşıma Etkileri
Tedarikçilerimiz, malzemelerin ve ürünlerin nakliyesi sırasında enerji kullanımı, emisyonlar, gürültü gibi
çevresel etkileri azaltmak için bir yöntem belirlemelidir.
1.6. Yönetim Sistemleri
Tedarikçilerimiz, Sürdürülebilir gelişimi, çevre ve doğal kaynakların korunmasını, güvenli emniyetli ve
sağlıklı bir işyeri sağlanması için Kalite (ISO 9001),Çevre(14001), İş Güvenliği ve Sağlığı (OHSAS 18001) ve
Enerji(ISO 50001) yönetim sistemlerini kurmalıdırlar.
1.7. Dürüstlük
Tedarikçilerimiz, tüm iş süreçlerinde tüm paydaşlarına dürüstlük içinde birilikte hareket ederek ve
karşılıklı saygı ve anlayış geliştirmeyi çabalayarak ve ilgili yasalara uyarak rüşvet ve hileli uygulamalardan
kaçınmalıdır.
1.8. Finansal İstikrar
Tedarikçilerimiz, mali durumlarının gelişimi ve istikrarı için uzun dönemli finansal performanslarını
yönetmelidirler ve gerekli gördüklerinde ekonomiyi destekleyen sosyal ve çevresel konularda uzun dönemli
yatırım yapmalıdırlar.
1.9. Paydaş Katılımı
Tedarikçilerimiz, aktivitelerinden etkilenen tüm paydaşları belirlemeli ve bu paydaşların ihtiyaçlarına
karşı sorumlu bir tutum takınmalıdır.
1.10. Şikayet ve Kovuşturma
Tedarikçilerimiz, tüm şikayet, soruşturma ve ilgili düzeltici faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütmeli, kayıt
altına almalı ve raporlamalıdır.
1.11. İklim Değişikliği ve Enerji
Başta karbondioksit (CO2 ), metan (CH4 ), di azot monoksit (N2 O) olmak üzere, insan faaliyetlerinden
kaynaklanan ve sera gazları olarak tanımlanan gazların atmosferde doğal dengeyi bozacak şekilde birikmesi,
atmosferde ortalama sıcaklığın artmasına ve küresel ısınmaya neden olmakta ve iklim değişikliği sonucunu
yaratmaktadır. Fosil yakıtlarının kullanımının azaltılması; hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynakları v.b.
kaynakların artırılması; yüksek verimli, gelişmiş teknolojilerin uygulanması gibi enerjinin verimli
kullanılmasının sağlanması için yöntemler belirlenmeli ve çalışanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir.
1.12. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygunluk

Tedarikçilerimiz, Baştuğ Metalurji talep ettiğinde tedarikçi ilkelerine uygun hareket ettiklerini ispat
edebilmelidir. Tedarikçilerimizden bu ilkelere uygunluğun sağlanması için iş süreçlerini geliştirmelerini ve
uygulamaya koymalarını bekliyoruz.
2. TEDARİKÇİ KURALLARI
2.1. Bilgi Güvenliği
Baştuğ metalürji, şirketimize ve paydaşlarımıza ait gizli ve özel bilgileri kendi çıkar ve amaçlarımız için
hiçbir zaman kullanmaz. Tedarikçilerimizin Baştuğ Metalurji’ nin gizli kalması gereken bilgileri paylaşmamaları
saklamaları ve korumaları gerekmektedir. Baştuğ Metalurji’nin izni olmadan kesinlikle diğer özel ve tüzel
kişilerle paylaşılamaz.
2.2. Çıkar Çatışmaları
Baştuğ Metalurji çalışanları çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına
çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Çalışanlar işlerini yaparken, kuruluşun
çıkarlarını, kendisinin, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri
beklenir. Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette
karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan
aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller Baştuğ Yönetim
Kurulu Başkanı'nın bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda Baştuğ çalışanları yakın aile fertlerinin Baştuğ
Metalurji rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.
Baştuğ Metalurji çalışanları ile, tedarikçi çalışanlarının, akrabalık veya başka bir ilişkisi varsa, çıkar çatışması
yapabileceğinden tedarikçi bunu Baştuğ Metalurji’ye bildirmelidir.
2.3. Rüşvet
Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. Baştuğ
Metalurji adına hareket eden tedarikçiler devlet görevlerine rüşvet vermekle ilgili tüm yerel yasalara
uymalıdırlar.
2.4. Hediye ve Yemekler
Baştuğ Metalurji çalışanlarının görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını
etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi
alması yasaktır. Tedarikçilerimizin iş yemekleri, bayram ve yılbaşlarında verilen küçük mütevazı hediyelerden
fazlasını sunmaları yasaktır.

Çalışan Profilimiz

Toplam Çalışan
Sayısı

2019

2020

2021

736

723

740

Yerel İstihdam
Oranı

%48

%48

%46

Personel Devir
Oranı

%8,6

%6,8
2

%15
03

Baştuğ Metalurji Sanayi olarak; yerel istihdamı destekliyoruz.
Çalışanlarımız Osmaniye çoğunluklu olmak üzere, İskenderun, Adana illerinde de ikamet etmektedirler.

TOPLUMSAL YATIRIMLARIMIZ
2019
547.257 TL

2020
383.735 TL

2021
1.321.277 TL

2019-2020-2021 Yıllarının toplumsal yatırımları yukardaki gibidir. Toplumsal birlik ve beraberlik adına
yatırımlarımız artarak devam edecektir .

YEREL YATIRIMLARIMIZ
2019
2020
1.415.467 TL

1.275.510 TL

2021
2.622.500 TL

PAYDAŞLARLA İLETİŞİM
Baştuğ Metalurji olarak paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine önem veriyor ve cevap verebilmeye özen
gösteriyoruz.
Paydaş; etkileşim halinde bulunulan herkesi ve herşeyi kapsayacağı için Personelimiz, Personelimizin Aileleri,
Baştuğ Çelik, Hissedarlar, Müşteriler, Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Dış Denetim Firmaları, Medya Mensupları,
Organize Sanayi Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite ve Araştırma Kuruluşları, Bankalar, Stajyerler,
Tedarikçiler, Komşu Kuruluşlar vb…
Toplantılar, fuarlar, sempozyumlar, yazılı beyanlar, sosyal mecralarla iletişim, e-mail gibi iletişim kanalları,
resmi yazılar, yıl içerisinde yapılan denetimler, kontroller ve buna benzer kanallar aracılığıyla paydaşlarımızla iletişim
sağlamaktayız.

İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 2019 yılında
Sırada yer alan Baştuğ Metalurji Saniye 2020 yılında

47.

43. 2021 yılında 51. Sırada yer almıştır.

2020 Mart ayından bugüne kadar devam eden dünya genelindeki pandemi şartlarından
dolayı,demir çelik sektöründe de gerçekleşmesi planlanan organizasyonlar da kısıtlamalar
olmuştur.Kısıtlamaların parça parça kaldırılmasıyla birlikte 2021 yılı itibari ile organizyonlar tekrar
gündeme gelmiştir. 20-21 Mayıs 2021 tarihinde İskenderun’da gerçekleştirilen hadde sempozyumunda
Baştuğ Metalürji Sanayi destekleyici üretici firmalar arasında bulunmaktaydı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MATRİSİ
Sürdürülebilirlik konusunda şirketimizin üzerinde durduğu konular grafikte sunulmuştur.
YÜKSEK

Atık Yönetimi

Ekonomik Performans

İş Sağlığı ve Güvenliği

PAYDAŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖNEMİ

Yerel Topluluk İlişkileri
İstihdam

İnsan Hakları
Kararlı İstihdam

Su Tüketimi

Yerel Ekonominin Çeşitliliğine

Taşıma Etkisi

Emisyon Yönetimi(GWP&GHG)

Eğitim ve Öğretim

İşçi Koşulları

Yasa Yönetmelik Mevzuata
Uygunluk

Etik Zinciri ve Kuralları

ve istihdama Katkı
Biyoçeşitlilik ve Ekotoksisite

Enerji Kullanımı

Yeniliklerin Takibi
DÜŞÜK

Çocuk ve Köle İşçi Çalıştırmama

BAŞTUĞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖNEMİ

