ÇEVRE POLİTİKASI
ÇOLAKOĞLU METALURJİ OLARAK ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA’ KAVRAMI
TEMELİNDEN YOLA ÇIKARAK TÜM FAALİYETLERİMİZDEN DOLAYI MEYDANA
GELEN ÇEVRESEL ETKİLERİ MİNİMİZE ETMEK VE ÇEVRENİN KORUNMASINA
KATKIDA BULUNABİLMEK AMACI İLE ÇALIŞMALARIMIZA YÖN VERMEKTEYİZ. BU
VİZYONDAN HAREKETLE KENDİMİZİ YENİLEMEKTE VE AŞAĞIDAKİ İLKELERİ
BENİMSEMEKTEYİZ;
Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer
yükümlülüklere uymak,
Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine
getirmek,
Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak
ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst
seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını
minimize etmek,
Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre
konusunda bilinçlendirmek,
Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da
çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
TÜM ÇALIŞANLARIMIZLA BİRLİKTE BU POLİTİKANIN GEREKLİLİKLERİNİ VE
ÇEVRESEL SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA VE
YATIRIMLARIMIZA SÜREKLİ DEVAM EDECEĞİMİZİ TAAHHÜT ETMEKTEYİZ.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. “Sürdürülebilir İnşaat Çeliği ve Sıcak Haddelenmiş
Yassı Çelik Politikası” ile kurumsal ve sosyal sorumluluk etkilerimizin
bilinciyle, tüm paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu sürekli ve dinamik
tutacak bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Şirket kültürümüz insan
haklarına saygılı bir yönetim ile sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi
prensibini ilke edinerek sosyal ve çevresel anlamda bölge ve sektörde örnek ve
öncü bir kuruluş olma gayesindedir.
Çolakoğlu Metalurji Yönetimi olarak;
Çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayışla varlığımızı
sürdüreceğimizi,
Faaliyetlerimizle ilgili her türlü yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere
uyarak Çevre ve İSG Politikalarımız çerçevesinde tüm faaliyet ve
yatırımlarımızı Çolakoğlu Metalurji Çevre ve İSG Yönetim Sistemi ve
Politikalarına göre yürüteceğimizi,
Çevre, eğitim, sağlık ve diğer sosyal sorumluluk alanına giren tüm
konularda; sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal
bir politika olarak kabul edeceğimizi,
Hammadde, doğal kaynaklar ve enerjinin etkin kullanımı ve etkin
kullanım yöntemlerinin yeniliği ve sürekliliğini sağlayarak sera gazı
emisyonlarını ve nakliyeden kaynaklı çevresel etiklerin düzeyini
azaltacağımızı,
Paydaşlarımızla etkileşimimiz ile ortaya çıkan toplumsal değerlere
ülkemiz ve dünya geleceği açısından öneminin bilinciyle yaklaşacağımızı,
Daha bilinçli bir gelecek için eğitimler ile Sürdürülebilir Üretim bilincini
geliştireceğimizi,
Sürdürülebilir üretim çerçevesinde sosyal ve çevresel olarak ulusal ve
uluslararası standartla uygun üretim ve şeffaf bir yaklaşım ile sektördeki
güçlü konumunu koruyarak sürekli olarak gelişmeyi ilke edineceğimizi
taahhüt ederiz.
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