2021 ÇEVRE RAPORU
Şirketimizin öncelikleri arasında yer alan Çevre Koruma Faaliyetleri kapsamında yürüttüğümüz
çalışmalarımızı “2021 Çevre Raporu” ile sizlerle paylaşıyoruz.
Çevre Yönetimi Uygulamalarımız hakkında
‘’İSG & Çevre DOJO Eğitim Sınıfımızda”
öğrenme metodu ile verilen eğitimler devam
etmektedir. Buna ek olarak uzaktan eğitim
metodu ile de pandemi döneminde
eğitimlerimiz gerçekleştirilmiştir.
Her ay geri kazanılan hurda atık miktarı Çevre
Bakanlığına “Kütle Denge Raporu” ile beyan
edilmektedir.
Bir önceki yıl kullandığımız ambalaj
malzemeleri ve miktarları Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına
sunulmuştur.
3’er
aylık
periyotlarda GEKAP
beyanları
yapılmaktadır.
Bir önceki yıla ait atık
miktarları ve atıkların
teslim edildiği firma
bilgileri Çevre ve
Şehircilik
Müdürlüğüne
sunulmuştur.
Faaliyetlerimiz
sonucu 2021 yılında
çıkan atıklarımızı Sıfır Atık Projesi kapsamında
azaltma yolunda araştırmalar yapılarak,
kategorilerine göre kaynağında ayrı toplanıp,
geçici depolama alanlarımızda depolamış ve
lisanslı geri kazanım veya geri dönüşüm
tesislerine sevk edilmiştir.
Fabrikalarımızda Sıfır Atık Projesi kapsamında
bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.
Fabrikalarımızda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni
kurarak 2026 yılına kadar geçerli Sıfır Atık
Belgesi (Temel Seviye) alınmıştır.
Fabrikalarımızda Emisyon Ölçümleri yapılmış
olup
sonuçlar
yönetmelik
şartlarını
sağlamaktadır.
Mutfaktan çıkan atık yağlar için Bitkisel Atık
Yağ sözleşmesi yenilenmiştir.
Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında
periyodik olarak Saha Denetimleri yapılmıştır.

Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında takip
ettiğimiz Süreç Hedeflerimiz ve gerçekleşen
değerler her ay gözden geçirilmeye devam
etmektedir.
Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Kanunu
kapsamında İç Denetim ve Takip Denetimi
gerçekleştirilmiştir.
Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında yıllık
Karbon Ayak İzimiz ve Su Ayak İzimiz
hesaplanmıştır.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
kapsamında 3 fabrikamızda TUV tarafından Dış
Denetim yapılmıştır.
Fabrikalarımızın
atıksu Kanal Bağlantı
Ruhsatları
yenilenmiştir.
Erkunt-2 ve Makine
Fabrikası-2
yerleşkelerimizin Atık
Yönetim planları 2025
yılına kadar geçerli
olacak
şekilde
yenilenmiştir.
Erkunt-1 ve Erkunt-2 yerleşkelerimizin 2025 yılına
kadar geçerli Çevre İzin ve Lisans Belgeleri
mevcuttur.
Çevre ve İSG Müdürlüğü olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından onaylı 2024 yılına kadar geçerli
Çevre Yönetim Birimi Belgemiz mevcuttur.
Çevre Kanunu gereğince yaptırılan Tehlikeli
Kimyasal Sorumluluk Sigortası önümüzdeki yıl için
yenilenmiştir.
Çevre Kanunu kapsamında Aylık Değerlendirme
Tutanakları ve Yıllık İç Tetkik Raporları
hazırlanmıştır.
Çevresel acil durumlara hazırlıklı olmak için,
“Çevresel Acil Durum Tatbikatı” yapılmıştır.
Çevre Panoları ve Erkunt Bültende yer alan Çevre
Köşesi yazıları ile güncel çevre konuları tüm
çalışanlarımızla paylaşılmaya devam etmektedir.

2021 İSG RAPORU
Şirketimizin öncelikleri arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri kapsamında Yürüttüğümüz
çalışmalarımızı ‘’2021 İSG Raporu’’ ile paylaşıyoruz.
Yaşanan küresel salgın tüm sektörleri ve çalışma faaliyetlerini etkilemiştir, bu sebeple salgının yayılma
tehlikesi göz önüne alınarak yüz yüze eğitimler iptal edilmiş, bunun yerine uzaktan isg eğitimleri
yapılmıştır.
Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim ekibi oluşturulmuş, yemekhanelerde aynı anda bulunan kişi
sayısının azaltılmış ve paravan eklenmiş, uygun
noktalara el dezenfektanı koyulmuş ve uyarıcı
görsellerin yerleştirilmiş, dezenfektanlı paspas,
uzaktan çalışma, toplantıların dijital ortamda
yapılması gibi tedbirler uygulanmıştır.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
dış denetimi başarıyla tamamlanmıştır.
2021 yılı İSG programı ve hedefleri oluşturulmuş
ve takibi yapılmıştır.
TSE
Covid-19
Güvenli
Üretim
Belgesi
yenilenmiştir.
Acil durumlar için fabrikalarımızda Covid-19
tedbirlerine uyularak tatbikatlar yapılmıştır.
2021 yılında İSG ile ilgili geri bildirimler alınmış,
değerlendirilmiş
ve
gerekli
faaliyetler
başlatılmıştır.
Erkunt-2 fabrikası için DOJO eğitim sınıfı
kurulmuştur.
2021 yılında gerçekleşen ucuz atlatmalar için iyileştirme faaliyetleri başlatılmıştır.
Günlük, aylık ve yıllık olarak saha denetimleri yapılmıştır.
Çevre&İSG panoları ve Erkunt Bülten ile güncel İSG konuları tüm çalışanlarla paylaşılmaya devam
etmektedir.
Saha içerisinde bulunan yangın tüpleri, göz duşlarının kontrolleri yapılmıştır. Yasal zorunluluk
kapsamında periyodik kontroller tamamlanmıştır.
3 fabrika için de iç ortam ölçümleri yaptırılmış ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir. 3 fabrikada
da acil durum ekipleri güncellenmiştir.
Kazasız bir yıl dileriz.

