
 

www.llproducts.com 

 

 

Kurumsal Çevre Politikası  

 

Amaç 

L & L Products, çevrenin korunmasını kaliteli iş, ürün ve ilişki taahhüdünün ayrılmaz bir 
parçası olarak kabul eder.  Bu Çevre Politikası, L & L Products’ın çevreyi koruma 
taahhüdünü açıklamaktadır.   

 

Kapsam 
Bu politika, dünya çapındaki L&L Products kuruluşları için geçerlidir. Bütün kuruluşlar, bu 
politikada açıklanan hedeflere ulaşacak ve taahhütleri yerine getirecek amaç ve eylemleri 
tanımlamalıdır.   

  

Beyanat 
Sağlam çevre uygulamalarını işimizin tüm safhalarına entegre ederek gelecek nesiller için 
kaynakları korurken ve geliştirirken teknolojik açıdan yenilikçi ürünler sunabileceğimize 
inanıyoruz.  Ayrıca, şirket yönetiminin ve bütün çalışanların iyi çevresel yönetim 
sorumluluğunu eşit biçimde paylaştıklarına inanıyoruz.    

Politikayı destekler şekilde L & L Products’ın taahhüt ettikleri:  

 Bütün geçerli yerel çevre yasalarına ve yönetmeliklerine uyulması ve mümkün 
olduğunda gelecek çevresel sorunların öngörülmesi;   

 İmalat tesislerinin ISO 14001 sertifikası veya diğer sertifikalı yönetim sistemleri elde 
etmeleri amacıyla sürekli iyileştirme;   

 Su ve fosil enerjileri de dahil olmak üzere tesislerimizde enerji tüketimini azaltmak ve 
optimize etmek için sürekli iyileştirme;   

 Kuruluşun bütün departmanlarında Sıfır Atık hedefimize ulaşmak için önlemlerin 
alınması – doğrudan ve dolaylı tedariklerin optimize edilmesi, ürünlerimizin ve 
ambalajlarımızın ekolojik tasarımının teşvik edilmesi, imalat süreçlerimizin 
iyileştirilmesi, atıklarımızın daha iyi tasnif edilmesi ve atıklarımızın geri kazanılabilir 
kısmının artırılması buna dahildir;   

 Sıfır Çevresel Kaza hedefimize ulaşmak için, çalışanların eğitilmesi ve tesislerimizde 
hammadde ve ürünlerin yeterli şekilde depolanması ve yönetilmesi gibi gerekli 
önlemlerin alınması;   

 Karbon emisyonlarımızın göz önünde bulundurulması ve faaliyetlerimizin karbon ayak 
izini azaltmak için önlemlerin alınması;   
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 Çıkarlarının dikkate alındıklarını garantilemek için paydaşlarımızla ilişki kurulması, 
eylemlerimizi geliştirmek için onların düşüncelerinin alınması ve onların kendi çevresel 
ayak izlerini azaltmalarına yardım edilmesi;   

 L & L Products’ın faaliyet gösterdiği her yerde çevresel performansında sürekli 
iyileştirmeyi teşvik etmek amacıyla düzenli aralıklarla gözden geçirilen makul, elde 
edilebilir, uygun ve ekonomik olarak uygulanabilir çevresel amaç ve hedeflerin 
oluşturulması;   

 Atık oluşumunu, kirliliği ve toplumun veya çevrenin refahı üzerindeki olumsuz etkileri en 
aza indirgemek için planlama, satın alma ve işletme kararlarımızda çevresel etkilerin, 
uygulanabilir oldukları ölçüde dikkate alınması.  

 
 
 
 

 Sorular  
 
Bu Politikayla ilgili sorularınızı Bölgesel EHS Müdürüne yöneltebilirsiniz. 
 
İlk Yürürlük Tarihi:   1 Ocak 2020 
Sonraki İnceleme Tarihi:  1 Ocak 2022  
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Christophe Carré  
CEO  


