TI Fluid Systems
Çevre Politikası
TI Fluid Systems olarak, çalışanlarımız, toplumlar ve gelecek nesillerin yararı için doğal kaynakların
muhafaza edilmesi ve çevrenin korunması gerektiğine inanıyor ve bunları taahhüt ediyoruz. Ayrıca TI
olarak, temiz hava ve suya ulaşmanın temel insan hakları olduğuna inanıyoruz. Çevresel performans ve
sorumluluk ile ilgili taahhüdümüz, iş stratejimize, hedeflerimize ve ticari önceliklerimize
yansıtılmaktadır.
TI, çevre kültürümüzü ve yönetimimizi yönlendirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt etmektedir
ve bu kapsamda ticari faaliyetlerimiz ile ilgili risklere ve fırsatlara uygun olan etkili çevresel standartlar
ve uygulamalar geliştirmekte ve bunları uygulamaktadır.
Bu Çevre Politikası, uygulamakta olduğumuz Çevre Prosedürleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
tarafından desteklenmekte ve geliştirilmektedir. TI; Politikamız, Prosedürlerimiz ve Yönetim
Sistemimizin, çevresel tehlikeleri ortadan kaldırarak, operasyonlarımızdan kaynaklanan etkileri
azaltarak ve çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve operasyonlarımızdan etkilenebilecek
diğer kişilerde farkındalık oluşturarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını oluşturup sürdürmemize
olanak sağlamasını amaçlamaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz, kirliliğin önlenmesini ve
kaynakların korunmasını teşvik etmektedir.
Çevre konusundaki taahhüdümüz aşağıdaki ilkeleri desteklemektedir:
1. Üretim, araştırma ve geliştirme ve test tesislerinden kaynaklanan etkilerimizin asgari düzeye
indirilmesi
2. Sürekli iyileştirme programları uygulayarak, çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer geçerli
gerekliliklere uyulması ve ilgili uluslararası standartlara bağlı kalınılması.
3. Aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak, devam eden ticari faaliyetlerle entegre etkili bir çevre
yönetim programın uygulanması:
a. Her tesiste yürütülen işin doğasından kaynaklanan çevresel etkilerin belirlenmesi,
değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi.
b. Tüm işlemlerin, yetkili yerel yargı mercii tarafından belirlenen geçerli yasal gereksinimlere
uygun olarak yürütülmesi.
c. Kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması, kimyasal yönetimi ve doğal kaynakların muhafaza
edilmesi ile ilgili makul eylemlerin belirlenmesi ve uygulanması.
d. Hava, toprak, yeraltı ve yüzey suları dahil olmak üzere çevreye yapılan istenmeyen
salınımları önlenmesi için tesis, ekipman ve operasyon ile ilgili kontrollerin oluşturulması
ve sürdürülmesi.
e. Kuruluşun her seviyesindeki tüm çalışanların Çevre Politikamızı, Prosedürlerimizi ve
Yönetim Sistemimizi anlamalarının ve bunları uygulama konusunda kararlı olmalarının
sağlanması.
f. Bilginin yaygınlaştırılması, eğitimler, talimatlar ve denetimler vasıtasıyla çevre yönetiminin
desteklenmesi ve teşvik edilmesi dahil olmak üzere kuruluştaki tüm seviyelerde etkili
eğitim ve liderlik yoluyla çevresel yetkinliğin geliştirilmesi.
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g. Çalışanların önemli çevresel boyutları ve çalışmalarının çevreyi nasıl etkileyebileceğini
anlamalarını sağlamak için yeterli bilgi, talimat, eğitim ve denetim sağlanması.
h. İç ve dış denetimler ve doğrulama yoluyla çevresel sistemler, prosedürler, süreçler ve
performansın denetlenmesi ve doğrulanması.
i. Çevreye yapılan herhangi bir beklenmedik salınımın nedenlerinin araştırılması ve tekrar
etmesini önlemek için harekete geçilmesi.
j. Çevre Politikamız, Prosedürlerimiz ve Yönetim Sistemimizin gerekliliklerinin diğer tüm iş
disiplinleri ile uyumlu hale getirilmesi ve performans ölçümü ve sürekli iyileştirme
programlarına tabi olmalarının sağlanması.
k. Çevreyi korumanın, operasyonlarımızın tüm boyutlarının ayrılmaz bir parçası olarak
kalmasını sağlamak için, çevre yönetimi stratejilerinin, iş planlama sürecine dahil edilmesi.
l. Sürekli iyileştirmeyi ve gerekliliklere uyumu kolaylaştırmak için, tüm operasyonlara
yönelik ve grup düzeyinde ölçülebilir çevresel hedefler belirlenmesi.
m. Gelecek nesiller için çevreyi korumak amacıyla sürekli olarak farkındalığı artırmak ve ön
alıcı adımlar atmak için, başarılı uygulamaların ve öğrenilen derslerin anlatılması ve
paylaşılması.
Uyum ve sürekli iyileşme sağlamak ve çevresel performansın gelişmesini doğrulamak için tüm üretim
tesislerimizi izleyecek ve değerlendireceğiz. Şeffaflık ve çevre yönetiminde mükemmelliğe ulaşma
taahhüdümüz kapsamında, çevresel performansımız ile ilgili olarak Yıllık Raporumuz dahil olmak üzere
düzenli olarak rapor yayınlayacağız.
Bu Çevre Politikasının kopyaları tüm çalışanlara, yüklenicilere ve ziyaretçilere iletilebilir. Bu Çevre
Politikası, intranet sitelerimizde ve genel web sitemizde de yayınlanmaktadır. Tüm çalışanların bu
Çevre Politikasını okumasını istenmektedir. Konuyla ilgili tüm sorularınızı Küresel ÇSG Direktörüne
iletebilirsiniz.

Belge Numarası: GP-5-ALL-2
Revizyon Tarihi: 18 Ekim 2021

2

