Akyaşam
Çevre Politikası
İklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi, tüm dünya adına önemli çevresel riskler
oluşturmaktadır. Şirketlerin operasyonları üzerinde etkilere sahip bu risklerin proaktif biçimde yönetilmesi
hem çevresel hem de operasyonel sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Bu sorumluluğun farkındalığıyla,
operasyonların çevresel etkilerinin asgari seviyelerde tutularak sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
Operasyonlar ulusal ve uluslararası kabul görmüş kalite sistemleri doğrultusunda yürütülmekte,
çevre dostu teknolojilere yatırım yapılmakta ve çevresel performans takip ve
gözetim altında tutularak sürekli daha iyi performans hedeflenmektedir.
Çalışanların farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve ilgili konulardaki bilgi düzeylerinin
geliştirilmesi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda özel öneme sahiptir.
Bu kapsamda çalışanlarımıza düzenli çevre eğitimleri olanağı sağlamaktadır.
Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı ve teknolojimizi şirketimiz vizyonu doğrultusunda
en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini
kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
Tüm çalışanlarımıza çevre bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak,
takım çalışması anlayışını hâkim kılmak. Etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara,
yasal şartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,
Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma
bakış açısıyla çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların
kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek, geri kazanımı
teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak hedeflerimizdir.
Bu çerçevede kuruluşumuzun çevre yönetim sistemleri politikası;
• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm tedbirleri almak,
• Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
• Karbon ayak izimizi azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak, sürdürülebilir kılmak,
• Çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının çalışanlarımız arasında arttırılması için eğitimler
ve etkinlikler düzenlemek,
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile
verimli enerji ve emisyon yönetimi uygulamalarını geliştirmek,
• Doğal kaynakların korunması ve bilinçli kullanılması kapsamında su tasarrufu, geri dönüşüm
ve atıkların kaynağında azaltılması konularında projeleri hayata geçirmek,
• Çevre konusundaki tüm yasal düzenlemelere uygun şekilde operasyonları yönetmek,
• Değerlerimizden ödün vermeyerek tüm paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu
güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

Akyaşam
Environmental Policy
Climate change and the use of natural resources pose serious environmental threats to the entire world.
Proactive risk management of these risks that affect company operations is required for both environmental
and operational sustainability. It is hoped that by being aware of this responsibility, the environmental
impacts of the operations will be kept to a minimum.
Operations are carried out in accordance with nationally and internationally recognized quality systems,
investments in environmentally friendly technologies are made, and improved performance is constantly
sought by monitoring and following environmental performance.
Increasing employee awareness, raising their awareness, and improving their level of knowledge on related
issues are particularly important in ensuring environmental sustainability. In this context, we offer regular
environmental training to our employees.
To use our knowledge, experience, resources, and technology most efficiently in accordance with our
company's vision, to continuously improve our management systems by controlling the effects of our
activities on the environment and human health,
To raise environmental awareness among all of our employees, to increase their knowledge and skills
through trainings, and to make teamwork a dominant concept. To consistently adhere to ethical values,
national and international standards, legal requirements, and management system requirements,
To ensure efficient use of natural resources, to protect the environment from a life cycle and sustainable
development standpoint, to focus on pollution prevention, to reduce waste at the source, to improve our
recovery methods, to encourage recycling, and to add positive value to the environment constitute hence
our objectives.
In this context, our organization's environmental management systems policy ensures the following;
• Taking all measures to prevent environmental pollution and protect the environment,
• Using resources as efficiently as possible in all processes,
• Making it sustainable by doing the necessary work to reduce our carbon footprint,
• Organizing trainings to increase environmental sustainability awareness among our employees
and event planning,
• Developing efficient energy and emission management practices with the use of renewable
energy sources in the context of combating climate change,
• Implementing projects on water saving, recycling and reduction of waste at source within
the scope of protection and conscious use of natural resources,
• Managing the operations in accordance with all environmental regulations,
• Maintaining the trust of all our stakeholders in our organization by not compromising our values.

