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Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 
Değerli İş Ortaklarım,Değerli İş Ortaklarım,

Angst+Pfister Group olarak üretimimizin tüm yaşam döngülerinde sürdürüle-Angst+Pfister Group olarak üretimimizin tüm yaşam döngülerinde sürdürüle-
bilir ve çevreye duyarlı bir şekilde iş yapmayı taahhüt ediyoruz. Çevre ayak bilir ve çevreye duyarlı bir şekilde iş yapmayı taahhüt ediyoruz. Çevre ayak 
izimizi azaltırken çevreyi korumak ve doğal kaynakları muhafaza etmek, temel izimizi azaltırken çevreyi korumak ve doğal kaynakları muhafaza etmek, temel 
değerlerimiz kapsamında yer alır.değerlerimiz kapsamında yer alır.

İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği zorluklar ve gezegenimizin çevre İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği zorluklar ve gezegenimizin çevre 
sorunlarıyla yüzleşmek için ciddi aksiyonlar almamızı gerektiriyor.sorunlarıyla yüzleşmek için ciddi aksiyonlar almamızı gerektiriyor.

Bu politika ile değerlerimizi eyleme dökecek bir çerçeve belirliyoruz. Süreçleri-Bu politika ile değerlerimizi eyleme dökecek bir çerçeve belirliyoruz. Süreçleri-
mizin ve tesislerimizin çevre bakımından doğru bir nitelik taşıması her zaman mizin ve tesislerimizin çevre bakımından doğru bir nitelik taşıması her zaman 
odağımızda olup karbon ayak izimizi azaltmak için somut adımlar atıyoruz.odağımızda olup karbon ayak izimizi azaltmak için somut adımlar atıyoruz.

Sağlanan her katkı daha büyük bir resmin parçasıdır. Birlikte, gezegenimizin Sağlanan her katkı daha büyük bir resmin parçasıdır. Birlikte, gezegenimizin 
geleceği ve her birimizin esenliği için bir değişim gerçekleştirebileceğimize geleceği ve her birimizin esenliği için bir değişim gerçekleştirebileceğimize 
inanıyoruz.inanıyoruz.

SaygılarımlaSaygılarımla



Amaç

Angst+Pfister Group olarak ilerlemenin, ekonomik büyümeyi çevrenin 
korunmasıyla dengelenmesi gerektirdiğini kabul ediyoruz. Faaliyetlerimizin 
yanı sıra tedarik zincirimizin kalitesini ve verimliliğini iyileştirirken çevreye 
olan etkilerini azaltmak bizim hedefimizdir. Bu nedenle, gerçek bir değişim 
sağlamak için olumlu çevre performansı içeren iş birliklerine daima öncelik 
vermeyi ve iç ve dış paydaşlarımızın farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi‘nin bir katılımcısı olarak, Sürdü-
rülebilir Gelişim Hedeflerini stratejik dayanaklarımızın bir parçası haline getir-
meyi taahhüt ediyoruz ve çevreyle ilgili endişeleri bu dayanaklara entegre etme 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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1. Uyumluluk

Angst+Pfister Group, yerel ve uluslararası çevre mevzuatları ve diğer yükümlü-
lüklerle uyumluluk içinde hareket eder. Ayrıca, sürdürülebilir üretim süreçle-
rini güçlendirmek üzere döngüsel ekonomi standartlarını uygulamayı taahhüt 
ediyoruz.

Tedarik ortaklarımız da çevre performanslarına ve çevre mevzuatına 
uyumluluklarına göre değerlendirilir.

2.  Enerji ve Emisyonlar

Angst+Pfister Group, doğal kaynakların tüketimini tüm süreçlerde kontrol 
altında tutar:

• Küresel faaliyetlerimizin yıllık Sera Gazı emisyonuna yönelik yapılandırılmış 
bir ölçüm uygulanması, sonuçların harici bir denetçiye doğrulatılması ve 
sürdürülebilir raporlama çalışmalarımız kapsamında paylaşılması

• Atık ve enerji tüketimini azaltmak üzere gereken önlemlerin alınması
• Çevre dostu üretim teknolojilerinin kullanımını sürekli iyileştirmek suretiy-

le kirliliğin azaltılması ve önlenmesi 

Emisyonları ortadan kaldıramadığımız durumlarda, emisyonları denkleştirmek 
üzere karbon azaltım projelerine yatırım yapıyoruz.

Çevre çalışmalarımız, aşağıdaki temel alanları içermekte olup uzun vadeli he-
deflerimizle tanımlanmıştır: 
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4.  Çevre Yönetim Sistemi

3.  Süreç İyileştirme ve Atık Yönetimi

Angst+Pfister Group, kaynakların bilinçli ve özenli kullanımına inanır ve bir Angst+Pfister Group, kaynakların bilinçli ve özenli kullanımına inanır ve bir 
döngüsel ekonomi uygulamak üzere süreçlerin sürekli iyileştirilmesine bağlıdır:döngüsel ekonomi uygulamak üzere süreçlerin sürekli iyileştirilmesine bağlıdır:

• • Yeni geri dönüşüm süreçlerine yatırım yaparak atıkları en aza indiriyoruz.Yeni geri dönüşüm süreçlerine yatırım yaparak atıkları en aza indiriyoruz.
• • Atıkların engellenemediği durumlarda öncelikle materyallerin yeniden Atıkların engellenemediği durumlarda öncelikle materyallerin yeniden 

kullanımına, doğru geri dönüşüm yöntemlerine ve doğru bertaraf işlemlerine kullanımına, doğru geri dönüşüm yöntemlerine ve doğru bertaraf işlemlerine 
odaklanarak genel verimliliği iyileştiriyoruz.odaklanarak genel verimliliği iyileştiriyoruz.

• • Süreçlerimizi sürekli olarak doğrulamayı taahhüt ediyoruz.Süreçlerimizi sürekli olarak doğrulamayı taahhüt ediyoruz.
• • Çalışanlarımızın sorumlu kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla Çalışanlarımızın sorumlu kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla 

girişimlerde bulunuyoruz. girişimlerde bulunuyoruz. 

Verimli bir Çevre Yönetim Sistemi, proaktif bir şekilde sürdürülebilir bir çevre Verimli bir Çevre Yönetim Sistemi, proaktif bir şekilde sürdürülebilir bir çevre 
oluşturmanın bir parçasıdır.oluşturmanın bir parçasıdır.

Tesislerimiz ISO 14001 sertifikalıdır ya da ISO 14001‘e uygun standartları uy-Tesislerimiz ISO 14001 sertifikalıdır ya da ISO 14001‘e uygun standartları uy-
gular. ISO 14001 standartları, Angst+Pfister Group‘un çevreyi etkileyen eylem-gular. ISO 14001 standartları, Angst+Pfister Group‘un çevreyi etkileyen eylem-
leri izlemesini ve iyileştirmesini, bir çevre olayı yaşanma ihtimalini en aza in-leri izlemesini ve iyileştirmesini, bir çevre olayı yaşanma ihtimalini en aza in-
dirmek üzere çalışanların mevzuat ve iş uygulamaları konusunda eğitilmesini dirmek üzere çalışanların mevzuat ve iş uygulamaları konusunda eğitilmesini 
içeren programları belgelendirmesini gerektirmektedir. Angst+Pfister Group, içeren programları belgelendirmesini gerektirmektedir. Angst+Pfister Group, 
standardın gereklilikleriyle uyumlu olmayı sürdürdüğünden emin olmak için standardın gereklilikleriyle uyumlu olmayı sürdürdüğünden emin olmak için 
düzenli aralıklarla dış denetime tabi tutulmayı kabul eder.düzenli aralıklarla dış denetime tabi tutulmayı kabul eder.
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5.  Paydaş Yönetimi

Sorumlu bir yaklaşıma inanıyor, müşterilerimizle ve tedarik ortaklarımızla iş 
birliği yapmak suretiyle emisyon ve atıkları azaltarak faaliyetlerimizin kalitesi-
ni ve verimliliğini iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Bunları aşağıdaki yönergeleri takip ederek gerçekleştirmekteyiz:

• Satın alma stratejimiz kapsamında, çevreye yönelik etkilerin azaltılması da-
hil olmak üzere tedarik ortaklarımızdan beklentilerimizi ortaya koyan bir 
Tedarik Ortaklarına Yönelik Davranış Kurallarımız bulunmaktadır.

• Satın aldığımız ürün ve hizmetlerin çevreye etkisini iyileştirmek üzere teda-
rik ortaklarımızla çalışıyoruz.

• Kargoları toplu halde gönderiyor ve bundan kaynaklanan emisyonları azalt-
maya odaklanıyoruz.

• Atıkları ve kargo gönderiminden kaynaklanan, yeniden kullanılamayan 
bileşenlerin kullanımını en aza indirmeyi hedefliyoruz.


