SOSYAL SORUMLULUK
Şirketimiz; yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak, ekonomik gelişmeye destek verme ve çalışmalarında
kanunlara, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına uygun düzenlemeler ile etik ilkelere uymaya özen göstermektedir.
Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmamakta, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırma engellenmekte, işe alma
ve çalıştırma süreçlerinde ayrımcılık yapılmamaktadır.
Şirketimiz çevre ile ilgili konularda zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı desteklemektedir.
Şirketimiz çevreye, bulunduğu bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmaları takip etmekte, uygun
projelere destek vermeyi ve öncülük yapmayı öngörmektedir.
Şirketimizde, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği kapsamında atıklar kaynağında ayrıştırılmakta olup ambalaj atıkları
lisanslı firmalara verilmek suretiyle değerlendirilmektedir.
Şirketimizin, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği kapsamında, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması
için; TÜKÇEV ile ambalaj atığı belgelendirme sözleşmesi bulunmakta olup TÜKÇEV(Tüketici ve Çevre Vakfı
İktisadi İşletmesi) sözleşmeden doğan yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.
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TÜKÇEV; çevre sorunları ve ambalaj atıklarına ilişkin; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile diğer kamu
kurumları tarafından yayınlanan yönetmelikler ve yasal düzenlemeler ile Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş
ülkelerdeki mevzuat ve çalışmalarla ilgili olarak firmayı bilgilendirecektir.
TÜKÇEV; firmalarla yaptığı sözleşmeler karşılığı elde edilen gelirini, ambalaj atıklarının kaynağında
azaltılması, ambalaj atıklarının ayrı toplanması, geri kazanımı, geri dönüşümü çevre sorunları ve çevre
duyarlılığının geliştirilmesiyle ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmek; geri kazanım konusunda projeler
geliştirmek ve eğitim faaliyetleri yapmak için kullanacaktır. Yapılan tüm etkinliklerden firma
bilgilendirilecektir.
TÜKÇEV; yönetmelik hükümleri gereği, Firma’nın ambalaj atığı geri kazanım yükümlülükleriyle ilgili,
Firmayla uzlaşılan malzeme cins ve miktarının yönetmelik çerçevesinde toplatılıp, geri dönüşüm ve geri
kazanımının yerine getirildiğini, Sözleşme tarafı firma adına T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’na
belgelendirecektir.
TÜKÇEV; söz konusu hizmetler için T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan çevre lisansı veya geçici
çalışma izni almış firmalar ile çalışacaktır.
TÜKÇEV; dönem sonu itibariyle; Firmanın geri kazanım yükümlülüğüne ilişkin belgeleri; Sözleşme tarafı
firma adına T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirecektir.

Dönem içinde çevreye verilen herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Yine şirketimize ilişkin çevresel etki
değerlendirme raporu gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

