POLİMER KAUÇUK SAN. ve PAZ. A.Ş. olarak Çevreyi
faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte
bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde
korunması gerektiğine inanıyoruz. Çevrenin korunması amacına
yönelik olarak da, tüm elde edilebilir ve amaca uygun bilgiyi
kullanarak, faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkacak kirlilik riskini
önlemeyi ve en aza indirmeyi ilke edinmiş bulunuyoruz.
Firma Üst Yönetimimiz, İSG Yönetim Sisteminin etkinliği ile ilgili
hesap verme sorumluluğunu alarak, gerekli kişilere sorumluluk
ve yetki vererek, tüm personelini bilinçlendirerek, tüm gerekli
kaynakları sağlayarak sürekli iyileşmeyi taahhüt etmektedir.
Firma olarak, çevreye ve doğal kaynakların ekonomik
kullanımına gösterdiğimiz özeni artırmak suretiyle çevre ve
enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler
belirlemeyi, bu hedefleri yapacağımız toplantılarda gözden
geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı
sunmayı amaç edindik.
Firma olarak, işimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak
için, tüm çalışanlarımızın katılımıyla, çevrenin korunmasında
proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde
en sorumlu firmalardan biri olarak kabul görmek uzun vadeli
hedefimizdir.
POLİMER KAUÇUK SAN. Ve PAZ. A.Ş, bu hedefe ulaşmak için;
İlgili Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi
Standartlarına, Yasal Mevzuatlara ve diğer
uygunluk yükümlülüklerine uyma yı,
Faaliyet gösterdiğimiz Eaton Global’in Çevre ve
Enerji ile ilgili yayınladığı Politika ve Hedeflerine
uymayı,
Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini sürekli
geliştirmek amacıyla çalışmayı,
Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde
ekonomik kullanmayı ve israfı önlemeyi,

Çevre ve Enerji Yönetimi kapsamında amaç ve
hedefleri oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda
bulunmayı,
Çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı
konusunda periyodik eğitimler vererek tüm
çalışanlarımızda ve ayrıca firmamız adına çalışan
bütün kişilerde çevre sorumluluk bilincini
arttırmayı,
İlgili bütün tarafların çevre yönetimine olan
katkılarını geliştirmek için gerekli insan kaynağı,
teknoloji ve finansal kaynakları sağlama yı,
İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem
üzerinde olumsuz etki bırakan faaliyetlerden
kaçınmayı,
Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya
geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili
Çevre Etkenlerini kontrol altında tutma yı ve
minimize etmeyi,
Bilimsel araştırmalar ile enerji verimli teknoloji ve
uygulamaları, gelişmeleri takip ederek çevrenin
korunması ve çevresel performansı sürekli olarak
geliştirmeyi,
Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda
tutmayı,
Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera
gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri
yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları
kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunma yı,
Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde
bilgi paylaşmayı,
taahhüt etmektedir.

Atıkları mümkün olduğunca kontrol altında tutarak
kaynağında azaltmayı,

Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün
kişiler; Çevreyi korumak, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji
Verimliliği uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve
sürekli geliştirmekten sorumludur.

Enerjiyi verimli kullanmayı ve faaliyetlerimizin
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
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Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından yaşam
döngüsü sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve
azaltmayı,
Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleme yi
ve bunları azaltmayı,

