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ÇEVRE POLİTİKASI
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve
sürdürülebilir gelişme için KC PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarından başlayarak tüm
toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Şirket'in faaliyet alanına
giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle
sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm KC PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarının
ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı
sağlanmaktadır.
KC PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 'nin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki

gibidir:
Tüm yatırım ve tedariklerimizde çevresel etkiler ile risk ve fırsatları değerlendirmek ve mümkün
olduğunca olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri tercih etmek, ürün
ve hizmet satın alırken de aynı özelliği dikkate almak,
•

•

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,

•

Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine
uymak,
•
•

Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak,

Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde
değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek,
•

Üretim ve hizmet süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar
vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini
uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemek,
•

Çevre politikamızda benimsediğimiz taahhütleri ve çevresel ilkelerimizi; çalışanlarımız,
yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımız ile paylaşmak, eğitim programları ve çeşitli
kanallar ile çevre bilinçlerini geliştirmektir.
•
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