POLICY

Çevre

Şirket stratejisinin bir parçası olarak, müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ve değerlerimizi yansıtan ürün ve hizmetler geliştirir, pazarlarız.
Ürünlerimiz ve çözümlerimiz enerji kullanımında verimlidir, tehlikeli maddeler içermez ve kolayca yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.
FlexLink, yerel ve küresel çevreyi korumaya
kendini adamıştır. Faaliyetlerimizin, ürünlerimizin
ve hizmetlerimizin etkisini en aza indirmek için:
•

Abone olduğumuz müşteri gereksinimleri de
dahil olmak üzere tüm geçerli düzenleyici
gereksinimlere ve yükümlülüklere uymak

•

Tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlar
dahil olmak üzere ilgili tarafların faaliyetlerinin
dış etkilerini göz önünde bulundurun

•

İç ve dış çevre kirliliğini azaltmak için enerji,
ürünlerimizde ve operasyonlarımızda
kullanılan hammaddeler ve su yönetimi gibi
yenilenemeyen kaynakların kullanımını sürekli
olarak incelemek ve sınırlandırmak

•

•

•
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•

•

Çevresel performansın ve bu politikaya
uyumun izlenmesini, belgelenmesini ve açık
ve şeffaf bir şekilde çalışanlarımıza,
yetkililerine ve diğer paydaşlara iletilmesini
sağlamak
İş ve stratejik kararlar alırken çevresel etkiyi
göz önünde bulundurarak, çevrenin
korunmasının şirket kültürümüzün merkezinde
olmasını sağlamak

Malzemelerin, kimyasalların veya tehlikeli
atıkların atılmasından kaynaklanan çevreyi
kirleten çevresel riskleri proaktif olarak
değerlendirin ve bunları ortadan kaldırmak
veya azaltmak için iyileştirme planlarını
tanımlayın, belgeleyin ve uygulayın

•

•

Kapsam 1, 2 ve 3 CO2e emisyonlarımızı
azaltmak

Faaliyetleri çevre dostu bir şekilde yürütmemizi
sağlamak için liderlik, süreçler, kaynaklar ve
eğitim sağlamak

•

Tesislerimizde enerji ve su tüketimini azaltmak

•

Kağıt kullanımını azaltmak

•

Kağıt, karton, ahşap ve metallerin geri
dönüşümünü artırın

•

Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemeleri
kullanmak

•

Şirkette kullanılan tehlikeli kimyasalların
çeşitliliğini azaltmak.

Politika ilkelerinin gerçekleştirilmesine katkıda
bulunan tedarikçi ve taşeronlarla çalışarak,
hammaddeden kullanılmış ürünlerin
bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü
boyunca ürünlerimizin tüm sorumluluğunu
üstlenmek.

Politikamız şunlara dayanmaktadır:
•

Kurumsal SEÇ Politikası

•

Degerlerimiz

•

Operasyonel Yönetim Sistemimiz (OMS)

•

Yalın Altı Sigma

•

Temel performans göstergelerimiz

•

Riske dayalı düşünme

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Aşağıdakileri gerçekleştirerek çevremizde sürekli
iyileştirme sağlamayı taahhüt ediyoruz:

FlexLink bu politikaya bağlıdır ve çevresel
performansımızı geliştirmek için operasyonel
yönetim sistemimizi düzenli olarak değerlendirir ve
gerektiğinde politikayı günceller.
FlexLink için veya onun adına çalışan tüm
personelin bu politikayı takip etme ve destekleme
sorumluluğu vardır.
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