
 

 

ÇEVRE VE ENERJİ YEREL POLİTİKASI 

 

Tüm çalıştığımız ülkelerdeki operasyonel faaliyetlerimizin ve sosyal sorumluluk projelerimizin özünde, 

gıda güvenliği, çalışma koşulları,hayat şartlarına dikkat ederek faaliyetlerimizde enerji verimliliği 

iyileştirmelerine ve çevreye saygı duymaktayız. 

 

Tüm çalışanlarımızın ve müteahitlerimizin uymak zorunda olduğu Ferrero etik kuralları bu ilkelerden 

esinlenerek oluşturulmuştur. Tüm mevzuata uyum altyapısına dayanan, çevreye saygıyı ve enerji 

verimliliği anlayışını da içeren şirket kurallarımızın ortaya koyduğu yapı bizim için vazgeçilmezdir. 

(Günümüzün ihtiyaçlarının doğru bakış açısı ile değerlendirilip gelecek nesillere bırakılması 

ilkelerimizden biridir.) Bu ilkeler, gönüllülük esasına dayanarak tüm yasal ve diğer gerekliliklerle 

beraber uygulanır ve tüm fabrikalarımızın odak noktasıdır. 

 

Ferrero Grup’un çevre ve enerji verimliliği ile ilgili gerekliliklerini karşılamak için, tüm çalışma 

alanlarında ve tüm departmanlarda Çevre Yönetim Sistemi’ni (EMS) ISO 14001 gerekliliklerine göre, 

Enerji  Yönetim Sistemi (EnMS)’ni de ISO 50001 gerekliliklerine göre sertifikasyon altına almaktadır. 

Tüm departmanlar Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi uygulamaları ile kirliliğin önlenmesi, enerji 

verimliliği ve  çevre performanslarını sürekli iyileştirilmesine yönelik desteklenmektedir, özellikle ; 

 Operasyonel tüm programlarda ve yeni yatırımlarda insan kaynağı, özel yetenekler,mevcut 

en yeni teknolojiler, en iyi altyapı ve finansal kaynakların sağlanması; 

 Enerji tasarruflu ürün ve hizmetlerin satın almasının sağlanması; 

 Enerjinin uygun ve verimli kullanımının arttırılması; 

 Doğal kaynakların ve tüm malzemelerin verimli kullanılacağının garanti edilmesi; 

 Doğru ve sorumlu su kullanımının sağlanması; 

 Tüm depertamanlarda oluşan organik atıkların hayvan yemi yapılarak tekrar 

değerlendirilmesi; 

 (Su,hava ve toprak) Çevreye salınım etkisi, nesnel ve öznel bir bakış açısıyla, mümkün olduğu 

kadar azaltılmalı ve önlenmeli; 

 Çevre ve enerji hedeflerinin iş stratejileri ile bütünleşmesini garanti etmeli; 

 Çevre ve enerji konularında etkili iç ve dış iletişim stratejisi kurmalıdır. 

Yönetim, sürekli iyileştirmenin sürdürülebilirliği için ilgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını da 

dikkate alarak,imzalanmış anlaşmalara uymak için çalışacak ve Çevre Yönetim Sistemi –Enerji Yönetim 

Sistemi’nin etkinliğini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin değişimini değerlendirecektir.Bu çaba 

özellikle çalışanlar arasındaki farkındalığı arttırmayı ve farklı çevre ve enerji alanlarına özel, ölçülebilir 

uygun göstergeler vasıtası ile ilgili öncelikler göz önüne alınarak sürekli güncellenen hedef ve amaçları 

belirlemeyi amaçlamaktadır.  
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