ÇEVRE VE ENERJİ KAYNAKLARININ
YÖNETİMİ POLİTİKASI
PACCOR TURKEY olarak politikalarımızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler
ÇEVRE
Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum
sağlamak,
Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak
değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak
özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek,

Teknik ve ekonomik olanakları göz önünde bulundurarak çevre ve enerji
yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak, bunun için çevreye
daha az zarar veren hammadde ve teknolojileri kullanmak,
Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Üretim, depolama, taşıma, temizlik ve bakım faaliyetleri sonucu oluşacak
atıkları azaltmak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini göz
önünde bulundurarak sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
Çevreye sorumluluklarımız konusunda çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve
çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak, müşterilerimizi
bilgilendirmek
Yasal çerçevede, mevcut ve gelecekteki çevrede olan ya da olabilecek orman
vasfındaki arazinin korunması ve niteliğinin değiştirilmemesi ilkesini
benimsemek, yüksek karbon değeri (HVC) ve yüksek karbon stoku (HCS)
konularında bilgi sahibi olmak

Genel olarak, çevreyi korumak adına her türlü kirliliğinin önlenmesi için tüm
çalışanların farkındalığını sağlamak,
İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini
azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturmaktır.
ENERJİ

Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve standartlara
uyum sağlamak,
Enerji Yönetimi faaliyetlerinde mevcut enerji kaynaklarının daha etkin ve
verimli kullanımı ile “Sürdürülebilir Gelişme” yaklaşımına paralel olarak
yönetmek,
Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili konularda toplum için daha faydalı sonuçlar
elde edebilmek amacıyla tüm paydaşlarımızla etkin iletişim kurmak,
Enerji Yönetim Sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek
uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
Enerjinin; üretim, iletim ve tüketim aşamalarında sürdürülebilir bir şekilde
verimli kullanımı için kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi
çalışmalarını yapmak,
Ekipman ve Servis tedariklerinde, enerji verimliliği yüksek olanın tercih
edilmesi ve mevcutların enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile gerekli
çalışmaları yapmak.

