Enerji Politikası
pladis TR fabrikaları; üst yönetimi dahil tüm çalışanları ile; enerji iyileştirmeleri yaparak,
doğaya zarar vermeden, enerji tüketimlerini en aza indirerek üretim faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için enerji politikamız;
• Üst yönetimce düzenli olarak gözden geçirilen, değerlendirilen ve sürekli iyileştirilen
Enerji Yönetim Sistemini sürdürmek,
• Enerji konusunda, kuruluşumuzu ilgilendiren tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak,
• Verimlilik hedeflerine ulaşmak amacıyla; tüm çalışanlarına verdiği eğitimlerle, enerji
konusunda bilinci ve enerji tüketimi azaltımında duyarlılığı arttırmak.
• Enerji ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak ve enerji tüketimlerini analiz
ederek enerji azaltım fırsatlarını belirlemek,
• Enerji performansını amaç ve hedefler üzerinden ölçerek, sonuçları raporlayarak
sürekli geliştirmek,
• Enerji hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak için gerekli insan, teknoloji ve finansal
kaynağı sağlamak; tedarikçi ve yüklenicilerin desteğini almak,
• Enerji performansının iyileştirilmesi için, çevre dostu ve enerji verimli ürün ve
hizmetler satın almak ve performansın iyileştirilmesine yönelik tasarımları
destekleyerek küresel rekabet gücümüzü artıran iş modelini benimsemek,
• Kuruluş amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, iç ve dış
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar yapmak,
• Yenilenebilir / alternatif enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek,
• Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak,
• Enerji politikasını güncellemek ve gözden geçirmektir.
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İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası
Amacımız; Çalışanlarımız, birlikte iş yaptığımız kişiler ve misafirler için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturarak bunun
sürekliliğini sağlamak; faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri kontrol altında tutmaktır. “İş Sağlığı ve güvenliği
ile çevre koruma herkesin sorumluluğudur” ilkesinden yola çıkarak, bu bilincin hâkim olduğu ve herkesin etkin
katılımının sağlanarak standartların gelişimine katkıda bulunduğu bir kültür meydana getirmektir. Bu anlayış ile;
• Tüm faaliyetlerimizde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve diğer uygunluk
yükümlülüklerine uymayı,
• Tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için çalışmalar yapmayı,
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sürekli iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu
ilkesini benimsemeyi,
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt işverenlerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan Çevre, İş
Sağlığı ve Güvenliği kurallarına katılımını ve uymalarını sağlamayı,
• Tüm çevre kazalarının, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ederek, en
aza indirmek için risk yönetimi uygulamayı,
• Sıfır iş kazası, çevre kazası ve meslek hastalığını önleme hedeflerine ulaşmak için yeterli ve uygun kaynaklar
sağlamayı;
• Sürdürebilirlik için enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirip, enerji ve malzemenin
verimli kullanılması için çalışmalar yapmayı,
• Hava, su ve toprak kirliliğini vb. çevre boyutlarını önlemek, engellemek için çalışmayı, sera gazı salınımlarını
azaltmayı, atıkların kontrollü bertarafını sağlayarak, miktarını azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden kullanım
süreçlerinde iyileştirme çalışmaları yapmayı,
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını ölçmek ve artırmak adına çalışmalar yapmayı,
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yön
lendirmeyi,
• Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, alt işverenlerimiz, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için Çevre, İş Sağlığı ve
Güvenliği konusunda gerekli önlemleri almayı, bilincini arttırmak için gerekli eğitimleri vermeyi,
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı ilgili taraflarla paylaşmayı,
• Hedeflerimizi belirleyerek her çalışanımıza, tedarikçi ve alt-yüklenici firmalarımıza, iş ortaklarımıza ve
ziyaretçilerimize bildirmeyi,
• Hedeflerimizi takip etmeyi ve hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımız, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz,
müşterilerimiz ve bulunduğumuz lokasyondaki çevre halkı talepleri de göz önünde bulundurularak, yönetim
kurulu üyelerimiz ve tüm iş ortaklarımızın destek ve katkılarını almayı,
• Tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek tehlike ve riskleri ortadan kaldırmayı veya azaltmayı,
• İyi uygulamaların tüm faaliyet alanlarına yayılmasını sağlamayı ve iyi uygulamaları teşvik etmeyi ve
ödüllendirmeyi,
• Çalışanlardan iş güvenliği ve çevre konusunda geri bildirim almayı,
Taahhüt ediyor, çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz.
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