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Mfigtcrilcr & Tcdarikgilcr & Tegcronlrr (Mfiteehhitler)

Ekolojik sisterrlerin kapasilesi, insanlann iiretim ve tiiketim faaliyetlerindeki ar[y karyrlayamaz
hale gelmig ve diinyay tehdit eden bir qevrc lnizinin epiline gdinmiEir. Bu nedenle igletmeler
faaliyetlerini ve tiriiqrlerinin gevre iiaerindeki etkilerini tllgneli ve bu etkilerin azalnlmasr igin
iyileqtirme gahgmalan yapmahdrr. Diler taraftan da tiiketiciler satrn alma faaliyetlerinde, kiqisel
ihtiyaglanru kargrlamamn yamnda gevreye verecekl ei zaran da 96z dniinde bulundurmaftdrr.
Toplumlar bilingli ve sistemli gahgrralarla varhklanm siiLrdti'rmek igin ihtiyag duyduklan
kalhnma qabalanm gernel tahrip etmeden de yii,riitebilirler,

Elitim eksikliii, biling yetersizlili ve yanhg politikalar nedeniyle gevre kirlenmesinin dniiure
gegilememesi, mevzuat ve denetim yetersidikleri, gevreci olmayan iiretim faaliyetleri ve tirtinler
gibi pek 9ok faktdr diinya iiaerinde dofal kaynaklann azalmasln4 kiiresel tstnma ve iklim

de$gikli$ne ve daha birgok gwre felaketine sebep olmaktadrr. Htrkiimetler, toplumlar, iireticiler
ve tiiketiciler herkes "SiiudiirtiLlebilir Kalhnma-' prensibiyle hareket etrnek zorundadlr.
Bir sanayi igletmesi olarah gewe bilincine sahip gahqanlanmrzl4 gevre dostu ve geri dttnii$iimlii
hammaddeler ve malzemeler kullanarah dolal kaynaklan israf etmeden optimum diiaeyde
kullanarak, gevre dostr prosesler ile gevreci iiriiq er ii.'retme gabasrndayrz. Faaliyetlerimiz
srrasrnda oluFn zararh emisyonlan kontrol altnda futryor, olugan uiLrn afklann mevantlara
uygun gekilde geri kazammlru veya b€rtarafrn sadtyoruz- 2000 yhnda almIg oldulumuz
Emisyon i2ni ve Birinci Srruf Gayn Srhhi Miiessese Ruhsaomn yaruna srra 2008 yltndan bu
yana Tehlikeli ve Tehlikesiz Atrk Geri Kazantm Lisansmrz bulunmakta; 2009 yhndan bu yana
da iqletnemizde ISO 14001 Qevre Ydnetim Sistemi uygulanmakta&r.
igletrnemizin gore deier{erine ve ISO l40ol standardrna uyumlu olarak, temiz ve sagfth bir
gevrenin gelecek nesillere aktanlmasr igin kirlilik kaynaklanmn kontrol altna altnmasr, kirlililin
azalfilmasnln yanlslr4 tiriiLn ya$am d6ngfsti boyunca 'beqikten mezara' yaklagrmryla gewe
etkilerimizi kontrol dtrna alma ve kaynak kullammlm azaltmaya ydnelik gevre arnag ve hedefleri
belirlemetreyiz. Urilnlerimizin yagam dongiisihnti,n baglangronda bulunan tedarikgilerimiz ile
destek aldr$mrz mti,teahhit firmalardan da aynr duyarltltkta olmasrm bekliyoruz.
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Daha az kaynak tiiketen, gevreci ve yenilikgi malzeme ve komponentlerin tedari$i/
kr'llanmrm,

-

I$letmenin tiim proseslerinde insan salhlrm ve geire temidi$ni tehdit ed€bilecek olumsuz
tiiLrn kogrllan asgari seviyeye indirmenizi,

Hammadde temininizden, tiLrtirnlerinizin teslimine/ kullanrmrna kadar lojistik dahil tiim
operasyonel ve destek sti,reglerde gevresel etkilerin ,'altlmasm,
Faaliye! [nin ve hizrnetlerinizin qernesel etkilerini izlemenizi ve y0rfitrlxeki mevzuat
hiiLliumlerine uyum sa$amant z,

-

Kullandr$nrz girdilerin ulusal ve uluslararasr yasalarla kulluumr yasaklanan insan ve gevre
sa$rlrna zararl maddeler igermedilini vdveya izin verilqr limider dahilinde kullanl&$nt
garanti altna alacak gerekli kayrt sistemati$ni olu$turmama, sevk etti$niz malzemeler igin
Rohs, Reach gibi gewesel uygunluk bilgi, belge, beyan veya raporlannt iletnenizi bekliyoruz.

Yagam dOngiisii'nde "tii,ketim" noktasrndaki miigerilerimizin ise ayn zamanda tedarikgisi
konumunda oldu$umuz igin, ap&daki husrslara dikkat gekmek isteriz.

-

Urunlerimiz EN normlan ile 4MS Hijyenik Listesine uygun olup, Reach ve Rohs
Direktiflerinde yer alan yasakh maddeleri igermemektedir. Bunlarla ilgili deklarasyon ve
analiz raporlanna web siternizden ulaSabilininiz.

-

Urunlerimizin talaqh iqlern prosesinde olugan, ya$la kontamine olmug piring talaglan %l'den
fazta yag igerdili takdirde gevre mevzuatlan gere$ "tehlikeli ank" kategorisine girmektedir.
Bu talaglann lisansh araglarla ta$rnmasl ve lisansh tesislerde geri kazammrmn yaprlmast
gerekmeltedir.

-

Urunlerimizin d6vme prosesi sonrasndaki gapak alma prosesinde olugan piring gapaklar
gewe mwanadanna gdre "tehlikesiz aflk"trr. Bu atklann ta$nmasr konusunda Ozel bir gart
olmamakla birlikte lisanh tesislerde geri kazammrmn yaprlmas gerekmektedir.

igletmemizin tehlikeli aUk kapsamrnda "ydr piring talaqr" ve tehlikesiz aUk kapsamrnda "piring/
bakrr talag, gapah hurda vb" geri kazamm lisansr bulunmaktadrr. Lisans Belgemize web
sitemizden ulagabilirsiniz.
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