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OKYANUS MUTFAK EŞYALARI SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ÇEVRE POLİTİKASI

Okyanus Mutfak & Banyo Eşyaları San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.(Okyanus) tarafından oluşturulan bu
politika Okyanus Yönetim Kurulu üyelerini , okyanus yöneticilerini , bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi ve İş
Ortaklarımızı (Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler
de dahil olmak üzere Okyanus adına görev yapan kişi ve kuruluşları ) ve çalışanlarımızı kapsamaktadır.
Okyanus ,çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.İş dünyasının
şartları içinde çevreyi korumak ve daha yeşil ve yaşanılır bir Dünya için elimizden geleni yapmayı ilke olarak
benimsemiştir.Bu bağlamda çevreyi koruma tüm çalışanlarımızın sorumluluğu ve görevidir. Çalışanlarımızda
çevre bilincinin oluşturulması, desteklenmesi ve gerekli kaynakların sağlanması yönetimin sürekli
sorumluluğudur. Böylece amaçlarımız;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fabrika ve tesislerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları
güvenli yöntemlerle bertaraf etmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak
Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara, yerel çevre kural ve yönetmeliklerine uyarak çevrenin
korunması konusuna hassasiyet göstererek yürütmek;
Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde
ve yakıt kullanımını arttırmak
Doğal kaynakları etkin bir şekilde tüketmek, üretimden gelen atık malzemeleri, çevre için zararlı
olabilecek gaz ve atık suları en aza indirmek ve arıtmak;
Akredite kuruluşlar aracılığıyla Çevre Yönetim Sistemimizi denetime tabi tutmak ve bu konuya yönelik
iç uygulamaları sürekli olarak geliştirmek;
Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yaparak ilgili yasa,
standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirmek
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol
almalarını sağlamak için, gerekli eğitimleri vermek
Taşeron ve tedarikçilerimizden, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre değerlerimize saygılı olmalarını talep
etmek, fabrika ve tesislerimizde bulundukları sırada politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu
tutmak
İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla,
ürün geliştirme, üretim ve dağıtım aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımını benimsemek
Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak
bilgilendirmek, onlardan gelen talepleri değerlendirmek ve sürekli bir iletişim içinde olmak.
Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini ve etkisini değerlendirmek üzere yetkili
makamlarla açık diyalog içinde bulunmak, etkin bir iş birliği içerisinde olmak .
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