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Not: 
Bu politikadaki herhangi bir hükmün yerel kanunlarla veya herhangi bir kuruluşun yönetmelikleriyle çatışması halinde, söz 

konusu yerel kanun, yönetmelik ve kurallar geçerli olacaktır.
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Çevre Politikası 

Indorama Ventures işimizin faaliyetlerimiz, ofislerimiz ve diğer aktivitelerimiz vasıtasıyla 

çevre üzerinde çeşitli etkilere sebep olduğunun bilincindedir. Çalışmalarımızın çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla mükemmel bir çizgiye 

ulaşabilmek için yoğun gayret göstermekteyiz ve aynı benzer titizliği tedarikçilerimizden de 

beklemekteyiz. 

Çevresel etkileri minimuma indirme arayışındayız; bu bağlamda, çalışanlarımız arasında 

çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız ve çalışanlarımızın bu politikayı 

eksiksiz uygulamasını sağlamak için gereken eğitimleri vereceğiz. Şirketin ve sektörün tabi 

olduğu yürürlükteki yasal ve diğer türlü gerekliliklere riayet edeceğiz ve mümkün olan 

durumlarda daha da iyisini yapacağız. Çevre üzerindeki etkimizi hafifletmek adına, 

varlıklarımızın verimlilik açısından optimum düzeyde çalışmalarını sağlamak için gayret 

göstermekteyiz. Yönetim sistemlerimiz aracılığıyla Çevresel Performansımızı ve Yatırımların 

Çevresel Getirisi süreçlerini takip altında tutarak çevreye yönelik bakım çalışmalarımızın ve 

yatırımlarımızın etkin olmasını sağlıyoruz. Dahası, ilgili paydaşlarla sağlıklı bir iletişim 

kurarak yönetimimiz dışındaki faaliyetler ve ortak girişimlerden kaynaklanan çevre üzerindeki 

etkilerimizi de en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz. 

Çevreyi korumak, çevreyle ilgili sorunlara dair farkındalığı arttırmak ve iyi uygulamaları 

yaygınlaştırmak adına paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Kendimizi çevre 

üzerindeki etkilerimizin yönetimini sürekli geliştirmeye adamış durumdayız. Bu sürece, 

yüklenici ve tedarikçilerimizin çevresel, sosyal ve yönetim performanslarını esas alarak 

seçmek ve akabinde bu performansları sürekli değerlendirmeye tabi tutmak da dahildir. 

Lojistik hizmetlerin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için müşterilerimiz ile işbirliği yapmayı 

amaçladığımız için, iş ortaklarımız da üretim sonrasında başlayıp satışa kadar olan süreçteki 

faaliyetlerimizde bizimle aynı tandemde hareket etmektedir. 

En son tarihli uluslararası düzenlemeleri, standartları ve en iyi uygulamaları her zaman takip 

edeceğiz ve kurumsal politikalarımızı, işletme kararlarımızı, satın alma süreçlerimizi, tedarik 

zinciri yönetimimizi, ürün ve hizmetlerin gelişimini ve hizmetleri bunlar çerçevesinde 

düzenleyeceğiz. Daha az enerji tüketmek, operasyonel eko-verimliliğimizi iyileştirmek ve 

kaynak tüketimimizi azaltmak suretiyle CO2 emisyonlarını minimize etmek için sürekli faal bir 

gayret içerisindeyiz. 

Malzemelerin geri dönüşümüne dayanan ve neticesinde daha az su, enerji ve materyal 

tüketimi ve GHG emisyonları değerleriyle sonuçlanan döngüsel ekonominin geliştirilmesinde 

kilit bir rol oynamaktayız. İklim Değişikliği stratejimiz ve Ürün Koruyuculuğu girişimlerimiz 

sayesinde IVL; ürünlerin tasarım, üretim, taşınma ve nakliye süreçlerininin çevresel etkileri 

değerlendirerek ve minimize ederek planlamaktadır. Ayrıca, IVL, biyo-esaslı ürünlerin 

geliştirilmesindeki işbirliğine yönelik çalışmalarımızdan döngüsel ekonominin 

desteklenmesindeki öncü rolümüze kadar uzanan süreçte çevresel zorlukların üstesinden 

gelmek için aktif şekilde innovasyon çalışmalarında bulunmaktadır. 

Tesislerimizdeki atıklarımızı yasal gereklilikler ışığında yönetmek için son derece katı uyum 

standartları uygulamaktayız. Bu standartlar, (kanunların gerektirdiği şekilde isim, tip ve 

kodlar itibariyle uygun atık envanteri yönetimi, depolama mahalleri, tesis dışına taşıma 
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yöntemleri, ortaya çıkan atıkların arıtılması, bertarafı ve miktarı, tesiste depolanması ve tesis 

dışına taşınıp bertaraf edilmesi çalışmalarında uygulanmaktadır. Atıklarımızın yönetiminde 

sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz ve mümkün durumlarda yasal 

gerekliliklerden daha iyisini gerçekleştireceğiz. Atıklarımızı azaltmak ve bunları tekrar 

kullanıma sokup, geri kazanıp dönüştürebilen sürdürülebilir tedarikçiler vasıtasıyla bertaraf 

etmek için gayret gösteriyoruz. Tehlikeli atıklarımızı azaltmak ve bunların uygun tedarikçiler 

vasıtasıyla bertaraf edilmesini sağlamak konusundan da ödün vermemekteyiz. 

Yenilenebilir enerjilerin kullanımına geçmeye devam ediyoruz; düşük enerji tüketen 

aydınlatma çözümleri ve enerji bakımından tasarruflu ekipmanlar kullanıyor, toplantılarda 

seyahatleri azaltmak, böylelikle karbon salınımına katkımızı düşürmek için tele/ video 

konferans imkânlarından yararlanıyoruz. 

Faaliyette bulunduğumuz topluluklarda sorumlu bir komşu gibi davranmaya ve yaşam 

kalitelerini desteklemeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimizle, olası tehlikelerle ve acil durum 

müdahale planlarına ilişkin olarak yerel topluluklarla işbirliği yapmak için etkin bir 

mekanizmayı uygulamaya koyacağız. 

Bu politikaya olan taahhüdümüzün esaslarını yerine getirmek, çevre performansımızı 

denetlemek ve iyileştirmeye yönelik amaç ve hedefleri belirlemek üzere, açık bir şekilde 

tanımlanmış sorumluluklar bütünü çerçevesinde, çevresel sorunların denetimi için dahili bir 

yönetim yapısı bulunduracağız.  

Şirket satın alma ve birleşmelerindeki araştırma ve incelemelerimizi yerine getirirken ve 

sıfırdan büyüme planlarımızı yaparken çevreyle ilgili sorunların düzenli olarak rapor edilmesi 

de dâhil olmak üzere işbu çevre politikasında belirtilen tüm kriterler de dahil işimizi 

sürdürülebilir bir şekilde büyütme taahhüdü altındayız. 

İklim Değişikliği 

İklim değişikliği, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ulusal hükümetleri tarafından uluslararası bir 

sorun olarak genel şekilde kabul görmektedir ve biz de kendi üzerimize düşeni fazlasıyla 

yerine getirme amacındayız. Bu çerçevede faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan sera 

gazını ulusal stratejileri destekleyen bir çerçevede azaltma ve paydaşlarımıza yönelik 

taahhüdümüze uygun olarak sürdürülebilir bir işletmede faaliyet gösterme gayesini taşıyoruz. 

İklim değişikliğini önlemeye yönelik taahhütlerimiz arasında Kyoto Protokolü çerçevesinde 

sera gazlarının salınımını gereken şekilde denetleme, iklim değişikliğine yol açan risk 

faktörlerini hafifletme, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik inovasyon 

çalışmalarında bulunma, paydaşlarımızla işbirliğine gitme, kamuya açıklamalarda bulunma 

ve organizasyonumuz içerisinde iklim değişikliğine ilişkin konularda hesap verilmesini temin 

edecek mekanizmaların uygulanması yer almaktadır. 

İklim değişikliğine ilişkin olmazsa olmaz taahhütlerimiz çerçevesinde kesintisiz risk yönetimi 

süreçlerimizin bir parçası olarak iklim değişikliği politikalarındaki gelişimin, işletmemiz 

üzerindeki olası etkilerini değerlendirme, atık azaltımını iyileştirmek amacıyla tedarikçiler de 

dahil önemli paydaşlarımızla aktif bir şekilde çalışma ve ilerlemelerimizin yayınlanacağı 

Sürdürülebilirlik Raporu’nda yıllık olarak rapor etme yönünde bilfiil çalışmaktayız. 
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Biyoçeşitlilik 

Biyoçeşitliliği koruma ve geliştirme yönündeki politikamız, işimizin yönetimi ve gelişiminde 

sürdürülebilir gelişme gayemizi gerçekleştirmeye yönelik taahhüdümüzü yansıtmaktadır. 

Politikamız, uygun durumlarda, biyoçeşitliliğin arttırılmasına katkıda bulunmaktır. 

Bu çerçevede, çevrelerindeki doğal yaşam alanları nedeniyle önemli olarak kabul edilen 

yerlerde faaliyet gösterdiğimiz durumlarda,  bu gibi yerlerin biyoçeşitliliğini korumak veya 

geliştirmek adına, söz konusu doğal yaşam alanlarının etkin kirlilik kontrol önlemleri ve 

yönetim planlarıyla korunmasını sağlamak için ilgili makamlarla ve etkilenen taraflarla 

çalışmalar yapacağız. 

Yeni tesisler inşa ettiğimiz durumlarda, ilgili yerlerde belirlenen alanlara ilişkin geçerli tüm 

kanuni gereklilik ve yol gösterimlere uygun hareket edeceğiz. Bina inşa etmemiz 

gerektiğinde, yerel biyoçeşitlilik ağlarını veya eylem planlarını dikkate alarak biyoçeşitliliğe 

destek vereceğiz. Biyoçeşitliliği arttırma ve zaman içerisinde buna yönelik uygun eylem 

planlarını geliştirme potansiyeli taşıyan yerleri belirlemek için gayret göstereceğiz; bu gibi 

yerleri belirlerken, yerel ve ulusal ölçekte biyoçeşitliliği destekleyen ve seçkin programların 

veya girişimlerin destekleyebileceğimiz yöntemlerin arayışı içinde olan ilgili makamlarla ve 

etkilenen taraflarla iş birlikteliği yapma imkânımızın olmasına önem vereceğiz.  

 

 


