
 

 

Universal Corporation Çevre Politikası 

Universal, sürdürülebilir operasyonları desteklemek amacıyla yüksek çevresel performans standartlarına 
ulaşmak için paydaşlarına karşı temel bir sorumluluğa sahiptir. Küresel çevresel risklerimizi ve 
fırsatlarımızı anlamak, faaliyet gösterdiğimiz topluluklara olan taahhütlerimizi sürdürmek için kritik 
öneme sahiptir. Universal, küresel ayak izimiz boyunca üç temel çevresel riskin farkındadır: su kullanımı, 
atık üretimi ve sera gazı emisyonları. Kritik çevresel etkilerimizi anlamak için bir paydaş incelemesi 
yaparak bu birincil çevresel riskleri belirledik.  

İş ve paydaş taahhütlerimizi desteklemek için Universal, faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki tüm çevre 
yasalarına ve yönetmeliklerine uyacaktır. Çevreye uyum, sorumlu bir kurumsal vatandaş olmanın ve 
bunu sürdürmenin temel taşıdır. Kontaminantların veya kirleticilerin havaya, suya ve toprağa 
boşaltılmasını veya salınımını azaltarak, ortadan kaldırarak veya kısıtlayarak çevrenin korunmasına ve 
iklim değişikliği etkilerini ele almaya yönelik dünya çapında çok sayıda çevre kanunu ve düzenlemesi 
yapılmıştır. Universal'ın politikası, yürürlükteki tüm çevre yasalarına ve yönetmeliklerine uymaktır. 

Universal, belirlenen çevresel etkilerini sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde izlemeye ve yönetmeye 
devam edecektir. Suyu sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Operasyonel 
olarak mümkün olduğunda atıkları azaltmaya ve yeniden kullanmaya veya geri dönüştürmeye devam 
edeceğiz. Verimliliği artırmaya ve operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde yenilenebilir yakıtlar 
kullanmaya devam edeceğiz. Son olarak, operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde ağaçlandırmayı ve 
sürdürülebilir kaynaklı odun kullanımını da teşvik edeceğiz. Bu eylemler, iklim değişikliğini ele alma ve 
iklim değişikliği risklerimizi yönetme çabalarımızın bir parçası olacaktır. 

Yüksek bir çevresel performans standardı elde etmeye devam etmek için Universal, çeşitli paydaşları 
sürece dahil edecek ve operasyonlarımızı sürekli olarak gözden geçirecektir. Etkilerimizi değerlendirmeye 
ve faaliyet gösterdiğimiz konumlarda en iyi yönetim uygulamalarını uygulamaya devam edeceğiz. Ayrıca 
bu çevresel etkiler konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirecek ve bu politikayı tedarikçilerimizle birlikte 
uygulayacağız. 

Farklı çalışma ortamlarımız nedeniyle, yerel ekiplerimiz yerel çalışma ortamına uygun politikalar ve 
programlar geliştirecek, kurumsal kaynaklar tahsis edecek ve iş gücümüzü geçerli yasalara, Universal 
Davranış Kurallarına ve diğer uyumluluk politikalarına ve bu Çevre Politikasına riayet etmeleri için 
eğitecektir. Bu politika, Universal Corporation'ın Personel Seçimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından düzenli olarak gözden geçirilecek ve gerektiğinde değiştirilecektir. 


