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çEvRE poı_irixesı
ENVİRONMENTAL POLİCY

ARSLAN MAKiNA Tesisleri'nde; Alüminyum dökümden muhtelif parça üretimi konusunda
faaliyet göstermektedir.

ARSLAN MAK|NA; faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasınl,
çevre mevzuatının gerekliliklerini karşılayarak kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında
oiuşan atıkların minimuma indirilmesini, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en
uygun yöntemler|e bertaraf edilmesini, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin
azaltılmasını amaçlamaktadır.

Main activity of Arslan Makina is the production of various aluminum parts in its facility
Arslan Makina aims the following in its environmental policy:

- Continous improvement ın its activities in terms of environment
- Effective use of natural resources
- Preventing pollution by meeting the requirements of environmental regulation
- Minimising waste generated from its activities by way of seperation, recycling and eiimination
with appropriate methods
- Reducing the effects of our activities on the environment
We promise and declare to all our employees, the public and all third parties that:

1.Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek
amacıyla periyodik eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
1.We will organise periodic tranings to raise the awareness of our employees and suppliers to
protect the environment

2.Doğal kaynak kullanımını azallarak, verimi arttırmayı,
2. We will increase efficiency by reducing the use of natural resources

4.Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun
teknoloji kullanmayı,
4.We will use the appropriate technologies to control and minimise the potential impacts on the

environ ment
5. Çevreyi korumak,çevre kirliliğini önlemek amacıyla yasal,ulusal ve uluslararası
çevre mevzuatını takip etmeyi bunlara uyarak sürekliliğini sağlamayı ,çevre
performansını sürekli iyileştirmeyi tüm çalışanlarımıza,kamu ve üçüncü şahıslara taahüt
ve ilan ederiz,
5. We wil| follow the legal, national and international regulations in order to protect the
environment, prevent pollution and continously improve our performance in this respect.
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3.Her türlü atık olusumunu minimuma indirip çevre mevzuatı kapsamında geri
kazanmayı yada bertaraf etmeyi,
3.We will minimise the generation of any kind of waste and try to recycle or eliminate it within
the scope of environmental regulation.


