ÇEVRE POLİTİKASI
AMAÇ
SASA ve çalışanları olarak Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları ve
döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda entegre polyester ve kimyasallar üreticisi olarak
faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir kalkınma stratejilerini esas alarak ulusal ve
uluslararası ölçekte çevre konusunda lider olmayı ve çevresel performansımızı sürekli
olarak geliştirmeyi ve en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
KAPSAM
Bu politika,
SASA’nın tüm üretim ve yardımcı tesislerini,
SASA’nın tüm çalışanlarını
Tedarikçiler, yükleniciler, taşeronlar ve diğer kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde yer alan
personeli kapsamaktadır.
Yönetim Kurulu, bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve
çalışanlarından aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.
Hedeflerimize ulaşmak için;
Yürürlükteki yasal çevre mevzuatının ötesinde ilgili ulusal ve uluslararası diğer şartlara uymayı
ve ISO 14001 gerekliliklerine uygun olarak çevre yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirerek
iyileştirmeyi, çevresel etkilerimizi sürdürülebilirlik rapolarımızda yıllık olarak raporlamayı,
-

Tüm çevre boyutlarının yaşam döngüsü yaklaşımıyla tanımlanıp etkilerinin
değerlendirilmesini, çevresel risklerin ortadan kaldırılarak iyileştirilmesini, kabul
edilebilir seviyeye düşürülmesini, belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşmak için
kirliliğin önlenmesini, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını

-

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında doğal kaynakların verimli kullanımı,
karbondioksit salınım miktarı ve yoğunluğunun azaltımı konusunda gerekli çalışmaları
yapmayı, buna yönelik amaç ve hedefleri belirleyerek takibini yapmayı, değişimlerin
gözden geçirilmesini ve bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve
enerji verimliliği konusundaki çalışmaları artırmayı

-

Faaliyetlerimiz sırasında su, enerji, hammadde, kimyasal vb. kaynak tüketimlerinin
sürdürülebilir, verimli ve ekonomik kullanımını benimseyerek tüketimlerimizi
azaltmayı ve döngüsel ekonomi çerçevesinde faaliyetlerimizden kaynaklanan atık
oluşumunu önleyecek, azaltacak, geri dönüştürülüp yeniden kullanımını sağlayacak,
atıksuyun mümkün olduğunca geri kazanımını sağlayacak, her türlü emisyon,

sera gazı salınımını ve çevreye olan etkilerini
en aza indirecek temiz üretim
teknolojilerini ve mevcut en iyi teknikleri benimsemeyi,
-

Tüm süreçlerimizde, enerji verimliliği yüksek, çevreye etkileri en az ve sürdürülebilir
ürün ve hizmet alımının sağlanmasını, enerji performansına yönelik tasarımların
desteklenmesini ve sürekli iyileştirmeyi

-

Çevrenin korunması konusunda çalışanlarımıza, müşterilerimize, devlet kurumlarına,
tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, paydaşlarımıza ve topluma saygıyla yaklaşarak tüm
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde çevresel
sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, bu amaçla; düzenli olarak çevre raporlarımızı
hazırlamayı ve şeffaf olarak paylaşmayı, çevresel performansımızı takip etmeyi ve
sürekli geliştirmeyi, çevre konusundaki farkındalıklarını artırmak, ve bilinç düzeyini
geliştirmek için ilgili taraflarla her türlü iletişimi ve işbirliğini sağlayarak gerekli
bilgilendirme, eğitim, vb. faaliyetlerinde bulunmayı

-

Yeni yatırım sahalarında ve işletmelerimizde IFC’nin Performans Standartlarını göz
önünde bulundurarak, çevresel ve sosyal şartların gerekliliklerini yerine getirmeyi ve
devamlılığını sağlamayı
Taahhüt ederiz.

