
1. KANUNLARA VE MEVZUATA UYUMLULUK
FIPRON, tüm faal�yetler�nde, yasal çevre mevzuatını �nceler ve tüm yaptırımları yer�ne get�rmeye 
azam� sev�yede özen göster�r.

FIPRON, üret�m ve tüm destek faal�yetler�nde, çevren�n en az oranda etk�lenmes�ne, k�rlenmen�n 
ve kaynak tüket�m�n�n asgar� sev�yede tutulmasına öncel�k vermey� ş�rket prens�b� olarak kabul 
eder. 

Bu pol�t�ka çerçeves�nde, FIPRON aşağıdak� genel ş�rket hedefler�n� bel�rlem�şt�r;

Tüm faal�yetler�nde ISO 14001:2015 Çevre Yönet�m S�stem� Standardı prens�pler�ne uyarak, 
çevreye ve �nsana en uyumlu malzemey� kullanarak, her yen� projede, r�skler� de d�kkate alarak, 
çevrey� ve �nsanı koruma ve k�rl�l�ğ� önlemede sürekl� �y�leşt�rme sağlayarak, gelecek nes�llere 
daha �y� yaşam kal�tes� sağlayacak b�r ortam bırakmak, ş�rket çevre pol�t�kasıdır. 

6. KAYNAK İSRAFINI ÖNLEME
FIPRON, atıkların kaynağının tamamen ver�ms�zl�kler olduğunun b�l�nc�yle, �şleme ver�ml�l�kler�n� 
yükseltecek sürekl� �y�leşt�rme çalışmalarını gerçekleşt�r�r.

7. MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİNİ KARŞILAMA                                                                                                                         
FIPRON, müşter�ler�n çevre konusundak� özel talepler�n� karşılayacak çalışmaları gerçekleşt�r�r.
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2. DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK
FIPRON, tüm faal�yetler�nde doğal ve d�ğer kaynakların opt�mum şek�lde kullanılmasını ve 
korunmasını sağlar.

FIPRON, sorumluluğu altında bulunan tüm faal�yetler�nde meydana geleb�lecek tehl�kel� ve 
tehl�kes�z tüm atıkları kontrol altında tutarak ve akred�te kuruluşa sevk ederek, uygun şek�lde 
bertaraf ed�lmes�n� sağlayarak, çevreye olan etk�ler�n� asgar� sev�yede tutar.

4. BİLİNÇLENDİRME VE KATILIM
FIPRON, kend� çalışanlarını çevre konusunda b�l�nçlend�rmen�n yanı sıra, müşter�, tedar�kç� ve 
d�ğer paydaşları �le �şb�rl�ğ� �ç�nde çevren�n korunmasını ve çevreye olan katkılarını gel�şt�r�r.

3. ATIKLARIN BERTARAFINI SAĞLAMAK

5. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME
FIPRON, uygulayacağı s�stemler �le çevrey� olumsuz şek�lde etk�leyeb�lecek k�rletme r�skler�n� 
azaltır ve olası k�rl�l�ğ�n yayılmasını önler.
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   uygulamak, böylece ürün güven�rl�ğ�n�n arttırılmasını sağlamak,

* Malzeme, mak�ne ve ek�pman kaynaklarını en ver�ml� şek�lde kullanab�lmek amacıyla gel�ş�m    
planları yapmak, uygulamak ve sonuçları tak�p ve kontrol etmek.

   sokmak.

* Tedar�kç� ve taşeronlar �ç�n kontrol uygulamaları yapmak ve gel�şme programları   

* İç ve dış kaynaklı ger� besleme ver�ler�n�n anal�z sonuçlarına göre etk�n faal�yetler� devreye 
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* Tüm faal�yetler� b�r süreç statüsünde değerlend�rmek, planlamak, uygulamak, performansları    
tak�p ve kontrol etmek, sürekl� �y�leşt�rmek ve gel�şt�rmek, r�skler� tesp�t ed�p önlem almak,   
fırsat noktalarından faydalanmak.

* İnsan kaynaklarının etk�n olarak değerlend�r�lmes� kapsamında, personel�n katılımını sağlamak 
amacıyla eğ�t�mler düzenlemek.

* Tüm faal�yetlerde "Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al" döngüsünü esas almak ve sürekl� 
olarak uygulamak.

* Sunulan ürün ve h�zmetler�n, müşter� �ht�yaç ve beklent�ler�n�, �lg�l� standardları ve yasal    
gerekl�l�kler� tam olarak karşılamasını sağlamak.

ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m S�stem� Standardı gerekl�l�kler�n� karşılamak �ç�n kurulmuş olan 
s�stem� etk�n olarak uygulamak, güncell�ğ�n� ve sürekl� gel�ş�m�n� sağlamak,

* "Koşulsuz müşter� memnun�yet�" felsefes� doğrultusunda, yapılacak tüm faal�yetlerde    
"Müşter� Odaklılığı" düsturunu geçerl� kılmak.

* Kuruluş faal�yetler� kapsamında ve bel�rlenm�ş tüm süreçler�n uygulama aşamalarında
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