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çevre politikamızdır.

Bu doğrultuda OMSA METAL olarak çevre hedeflerimizi
geçireceğimizl ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında

26.1,2.2020

OMSA METAL olarak faal halde olduğumuz; Geçici kenar koruma güvenlik bariyerleri, telekomünikasyon metal
bağlantı kutuları, gres pompası aksamı tasarımı, üretimive satışı kapsamı dahilinde;

ilgıli taraf (lç / Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerin! Ve müşteri memnuniyetini esas alarak, sürdürdüğü hizmet
faaIiyetlerinde çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek,

Faaliyetlerinde çevre ile ilgili hususlarda ulusalve uluslararası standartlara, yasal zorunluluklara uymak,

Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak
kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğalvarlıkları korumak, canlı
hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve
aldırmak,

Çevre yönetim çalışmalarınıve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde
geliştirmek ve sü rekli iylleştirmek,

Atıkların kaynağında en aza indlrilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi,
değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edllmesini sağlayacağımızı,

Çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanların çevre koruma konusunda aktif rol almaIarı için gerekli
eğitimlerin düzenli olarak verilerek bilinçlendirilmelerinin sağlanması,

Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak

o

o

sürekli olarak belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden
yaygın laştıracağımızı taa hhüt ederiz.

süRDüRüLEBiLiRLiK YAKLAŞ|Mı

OMSA METAL, sürdürülebilir|ik ilişkileri içerisinde mükemmel özellik|ere sahip ürün ve hizmetler geliştirmek,üretmekvesunmak
iÇinÇalıŞmalarını yürütmektedir.EmisyonIarıönlemekvekaynakkullanımınıenazaindirgemekiçinçalışıyoruz.Bunusağ|amak
iÇin ürünlerimizin tüm tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir olmasına da dikkat ediyoruz.

Üst Yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlara çevre konusunda eğitimler vererek çevre bilincinin bir yaşam felsefesi haline
getirilmesi, tüm Yatlrlm ve tedarik kararlarında çevresel konuların dikkate a|ınması, yeni projelerde sürdürülebilir çevre kapsamının
dikkate alınarak proje başlangıcının gerçekleştirilmesi, atıkları kaynağında indirgemek amacı ile olabildiğince geri dönüşüme
katkldabulunmakveçevreyezararvermedenbertarafını sağlamak,doğayaenazşekildezararverecek alternatif taşımayolları
araŞtırmak ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak sürdürülebilir çevre
hedef lerim izdend ir.
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süRDüRüLEBiLiRLiK iLKELERi

o Fabrikamızdaki faaliyetlerin yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde yürütülmesi,

o ÇalıŞanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirgenmesi,

o Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza lndirgemek için alternatif hammadde ve yakıt
kullanımını arttırmak,

o Kimyasal nitelikteki malzemelerin kulianımının takibini ve bu malzemelerin kullanımını en aza indirgemek,

o Tehlikeli atık miktar takibinln yapılarak artış olmasının öne geçilmesi ve bu atıkların lisanslı flrmalar tarafından
bertaraf edilmesinin sağlanması,

o Çevre ile ilgili risk analizinin düzenli olarak takip edilmesl,

o Sıfır atık kapsamında tehlikesiz atık|arımızın uygun atık depolama kutularında depolanmasının sağlanması ve lisanslı
firmalar tarafında n bertarafını n sağlanması,

o BüYükyatırım projelerinin uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yapılması ve projelerin i|gill
yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesi,

o TedarikÇilerin çevre değerlerlmize saygılı olmalarının sağlanması konusunda bilinçlendirilmesi ve fabrikamıza
ziyaretleri esnasında çevre politikamıza ve kurallarımıza uyum sağlamaları konusunda bilinçlendirilmesi,

o İnsan sağlığı ve Çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün
geliŞtirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket
edilmesinin sağlanması,

o Karbon salımına sebep olan enerjilerin (elektrik, su, doğalgaz, yakıtvs.) kullanımının minimize edilmesinin
sağla n ması,

o Faaliyetlerin ve ürünlerin olası çevresel etkileri konusunda paydaşların düzenli olarak bilgilendirilmesi ve onlardan
gelen taleplerin değerlendirilerek sürekli o|arak iletişim halinde kalınmasıdır.
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