
ÇEVRE POLİTİKASI
AMAÇ 
Çevre politikası, Ammann’ın çevre yönetimi ve korunması 
alanındaki bağlayıcı hedeflerini ve yükümlülüklerini 
tanımlamaktadır.

Bu politika Ammann Grubu, sahip olduğu kuruluşlar, 
çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar ve yönettiği 
tesisler için geçerlidir. Bu politika, dünya çapındaki iştiraklerin 
ve bağlı kuruluşların tüm çalışanları için geçerlidir. Ayrıca, 
sahalarımızda çalışan taşeronlarımızın da bu politikaya uymaları 
beklenmektedir.

EN YÜKSEK KURUMSAL DÜZEYDE BAĞLILIK
Kanun veya ana sözleşmede öngörülmedikçe, yönetim Yönetim 
Kurulu tarafından devredilir. Bu politikanın uygulanmasına 
ilişkin hesap verebilirlik İcra Kurulu Başkanı ve bölüm başkanları 
tarafından denetlenir. Bu, işimizin her bölümünün çevreye saygı 
duyma sorumluluğu ve bunun günlük uygulaması konusunda net 
olmasını sağlar.

AMACIMIZ 
Hedefimiz, her kararında tüm paydaşlarını düşünerek 
ekonominin, doğanın ve insanlığın ihtiyaçlarını dengeleyen 
bir şirket olmaktır. Sürdürülebilir kârlı büyüme ve üst 
düzey yol haritamızda belirlenen hedeflere bağlıyız. Kendi 
faaliyetlerimizde sera gazlarını azaltmaya yönelik eylemler yoluyla 
ve müşterilerimizi kendi girişimlerinde destekleyen çevre dostu 
ürün ve hizmetler sunarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı 
taahhüt ediyoruz.

Bu iddiamızı gerçekleştirmek için, aşağıda listelenen çevresel 
ilkeleri iş politikamızın bağlayıcı içeriği olarak tanımladık.

ŞIRKETIMIZ IÇIN ŞUNLARI TAAHHÜT EDIYORUZ: 
• faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki tüm çevre yasalarına ve 

yönetmeliklerine uymak ve kapsamlı yönetim uygulamaları ve 
kararları yoluyla çevremizi korumak için çaba göstermek. 

• ulaşılabilir çevresel performans hedefleri oluşturmak ve 
değerlendirmek ve üst düzey azaltma yol haritamıza göre 
faaliyetimizin çevresel ayak izini azaltmak.

• müşterilerimize kendi girişimlerini kolaylaştırmak için yüksek 
performanslı, yenilikçi, ekolojik açıdan sorumlu ve sürdürülebilir 
ürünler ve hizmetler sunmak. 

• atık, atık su, emisyon ve gürültü gibi kirliliklerden kaçınmaya 
veya bunları mümkün olduğunca düşük tutmaya ve enerji ve su 
dahil olmak üzere doğal kaynakların tüketimini optimize etmeye 
çalışarak küresel çevresel ayak izimizi azaltmak.

• ürünlerin benzer maliyette olduğu durumlarda, yüksek 
geri dönüştürülmüş içerikle üretilmiş olanları tercih ederek 
sürdürülebilir kaynak kullanımına katkıda bulunmak.

• iyileştirmeler sunarak ve ürünlerimizin kullanım ömrü sonu 
işlemlerini sürekli olarak optimize ederek döngüsel ekonomi 
eylemlerimizi yoğunlaştırmak.

ESG POLICIES



Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından Ocak 2023 tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
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• kendi değer akışımızda ve ürünlerimizde katkı maddesi olarak 
kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin oranını artırmak.

• tehlikeli malzemeleri, kimyasalları ve maddeleri tanımlamak ve 
bunların güvenli bir şekilde taşınmasını, hareket ettirilmesini, 
depolanmasını, geri dönüştürülmesini, yeniden kullanılmasını 
ve bertaraf edilmesini sağlamak. Tehlikeli maddeler, kimyasallar 
ve maddelerle ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere 
kesinlikle uyulacaktır.

• Tahliye veya bertaraf öncesinde, atık su ve katı atıkları uygun 
şekilde ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre ayrıştırırz ve 
arıtırız.

• şirketin tüm alanlarında çevreyi korumak, hammadde ve enerjiyi 
idareli kullanmak için çalışanlarımızın çevre bilincini teşvik 
etmek.

AŞAĞIDAKILERI YAPMAYA KARARLIYIZ VE 
YAPACAĞIZ:
• faaliyet gösterdiğimiz toplumda çevreye karşı sorumlu bir 

komşu olmak (iyi bir kurumsal vatandaş) ve sağlık, güvenlik 
veya çevreyi tehlikeye atan olayları veya koşulları düzeltmek. 

• enerjiyi korumak, enerji verimliliğini artırmak ve mümkün 
olduğunda yenilenebilir enerjiyi yenilenemez enerjiye tercih 
etmek dahil olmak üzere, işimiz boyunca enerjinin sorumlu bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak. 

• çevre koruma ve anlayışını geliştirme çabalarına katılmak. 

• yürürlükteki resmi raporlama gerekliliklerine uygun olarak tüm 
uyumsuzluk sorunları üzerinde derhal çalışmak, uyumsuzluk 
nedenlerini değerlendirmek ve düzeltici eylemleri uygulamak.
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