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Çevre Yönetim Sistemi Politikası 

 
                Kurulduğu günden beri Çevre Yönetim Sisteminin gelişmesine öncülük etmiş olan Alpin 

Çorap, kendi faaliyetlerinden dolayı kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı 

üzerindeki olası etkilerini sürekli kontrol altında bulundurmak ve mümkün olabildiğince bu etkileri en 
alt seviyeye çekebilmek için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini kapsamında hedeflerini 

oluşturmuştur. 

                 
                 Toplumsal sorumluluk, çevreye duyarlılık, bilinçli, kaliteli ve temiz üretim anlayışını 

kendisine görev edinen Alpin Çorap tüm bunları sağlayabilmek için; 

 

1) Yürürlükte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili çevre mevzuatı kanunları ve 
yasalarına uymayı, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi, 

2) Kuruluşun; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, 

kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygunluğunun sağlanmasını 
3) Atık yönetimini yasal mevzuat ve uluslararası standartlara hizalanmış şekilde yürütmeyi, 

4) Çevresel amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlamayı, 

5) Çevresel standardı sürekli olarak geliştirmeyi, 

6) Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve tüm diğer işbirlikçilerinin çevresel sorumluluk ve bilinç 
içinde çalışmalarını teşvik ederek sürekli eğitimler yapmayı, 

7) Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kullanımının azaltılmasını, her türlü 

atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümünün sağlanmasını, 
8) İklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu konusunda çalışmalar yürütmek, 

9) Çevrenin korunması için sürdürülebilir kaynak kullanımını desteklemek, biyoçeşitlilik ve 

ekosistemlerin korunmasını sağlamak, 
10) Tesis içi atık yönetimi ile minimum atık oluşumu sağlamak, kirliliği kaynağında önlemek ve 

faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,  

11) Tesiste oluşan atıkları geri kazanıma göndermek, 

12) Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmeyi, 
13) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve buna ilişkin sürekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlayan, 

çevresel etkilerimizi çevre komşularımızla beraber kontrol altında tutarak çevre 

performansımızı geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 
  taahhüt eder.  
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Environmental Management Policy System 

 
 

     Since it’s foundation, Alpin Çorap set it’s objectives as part of  TS EN ISO 14001 

environmental management system in order to keep under the control of the possible effects 

of environmental cases on human and environment due to its own activities. 

     Social responsibility, sensitivity of environment consciousness, good quality and clear 

production are the charecteristics of Alpin Çorap. For obtaining this features we specify the 

below as our policy of firm. 

 

 

 

 

1- Decency to the regulatory provisions and general laws of the Ministry of Environment 

and Urban Planing. 

2- Regular improvement of environment standarts. 

3- Regular trainings to the working people, suppliers and subcontractors by encouraging 

the environment  responsibility and the conciousness of working. 

4- Decrement in the consumption of energy and raw materials, recyling and minimizing 

wastes fort he conservation of the natural sources. 

5- Production of safe, environmental friendly and easy of use products. 

6- Preventing environmental pollution and regarding to that improving and controlling 

our environmental effects with our fellows. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


