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2021 YILI ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ
PERFORMANS RAPORU
Farplas Otomotiv A.Ş. olarak Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği
alanındaki tüm amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz
temiz bir çevre bırakmak; sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine
getirmektir.
Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi‘nin gururlu bir katılımcısıyız.
Başarılı bir işin özünde toplum, çevre ve dünya üzerinde
olumlu bir etki yaratmanın olduğuna inanıyoruz.
Bu sebeple hammadde temininden müşterilerimize ürünü
teslim edene dek geçen tüm süreçlerde, çevresel olumsuz
etkilerin oluşumunu engellemek için önleyici aksiyonlar
hedefleriz. Çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlığını
korumak ve iş ortamını iyileştirmek, iş kazası ve meslek
hastalıklarının oluşmasını engellemek birinci önceliğimizdir.
Çevreye karşı sorumlu iş yapar, çevresel etkileri
değerlendirirken; kaynaklarımızın gittikçe daha kısıtlı hale
geldiği şartlarda işletmemizi sürdürülebilirliğe ve inovasyona
teşvik ederiz. Çevreye yönelik ilke ve hedeflerimize ulaşmak
için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak;
çevre dostu teknolojileri tercih ederiz. Bu amacımıza ulaşmak
için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile tüm
çalışanlarımızın süreç içinde yer almasını ve sistemin
sürekliliğini sağlarız.
Yatırım kararlarımızda, çevre kirliliği ve doğal kaynakların
kullanımından doğan sonuçları göz önünde bulundururuz.
Çevre, kaynakların korunması, enerji tasarrufu ve geri
dönüşüm gibi konularda çalışanlarımızı bilinçlendiririz.
Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığımız topluma ve
coğrafyaya değer katacak, toplumun gelişmesine katkıda
bulunacak projelerde yer alır ve bu projeleri destekleriz.

FARPLAS ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Farplas Ailesi olarak, tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme araçları ve uygun
teknolojileri kullanarak, önleyici bir yaklaşımla, çevreyi ve insan sağlığını korumayı,
sürdürebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Bu hedefler doğrultusunda;
* Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları takip
etmek ve düzenlemelere uymak,
* Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili risk ve fırsatlarımızı belirleyip, düzenli takip
ederek iş devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
*Tehlikeleri ortadan kaldırarak ve işi insana uyarlayarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerini
önlemek, sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı"
hedefine ulaşmak,
* Çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri belirleyerek gerekli tedbirleri almak,
tasarımdan itibaren yaşam döngüsü yaklaşımıyla tüm süreçlerde olumsuz çevresel
etkileri azaltmak,
* Toprak, hava, su kirliliğine karşı tedbirler alarak doğal kaynakları verimli kullanmak,
* İklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına ve enerji verimliliğine öncelik vermek,
* Kirliliği kaynağında önlemek, atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü ve geri
kazanımı desteklemek, olası kaza sonucunda oluşabilecek kirliliğe karşı önlem almak,
* Çevre ve insanın korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının
azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamak; yeni
teknolojileri takip ederek tedbirleri almak,
* Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile etik değerler, çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği
konularında şeffaf bir şekilde iletişim içinde olmak, uygulamaları paylaşmak ve eğitim
faaliyetleri ile sürekli bilinçlendirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak temel ilkelerimizdir.
Amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve insan odaklı,
sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine
getirmektir.
Revizyon Tarihi: 10.05.2022
Revizyon No:09

Emin Ataç
CEO

• Hammadde Başına Tüketilen Su Miktar

0,000017

0,00004

2019

0,000018

2020

0,000020

0,00002

2021

0,000024

0

0,000024

2018

0,000002

0,000051

0,000018

2017

0,00006

0,000017

0,000062

0,000051

2016

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021
HEDEF
0,000017

• Hammadde Başına Harcanan Elektrik Miktarı (Kwh/Kg)
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• Çalışma Saatine Oranla Tüketilen Doğalgaz Miktarları (m3/sa)
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On yılı aşkın bir süredir otomotiv sektörü için geri
dönüşümden biyo-materyallere kadar; sürdürülebilir yeni
uygulamalar oluşturmak için devlet tarafından finanse edilen
çeşitli araştırma projelerine liderlik ediyoruz. 2019 yılında
sürdürülebilirlik hedeflerimizi güncelleyerek, öncelikli
araştırma ve geliştirme hedeflerimize “döngüsel ekonomi”yi
ekledik. AB'nin amiral gemisi araştırma ve inovasyon
programı olan Horizon 2020'de döngüsel ekonomiyle ilgili
birçok projeye aktif olarak katılıyoruz.

0,00008

1,8

İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün çok daha ciddi bir
şekilde hissedilmektedir. Farplas olarak doğal kaynak
kullanımımızı sürdürülebilir kılıp; hem doğal kaynağa erişim
konusundaki risklerimizi bertaraf etmeye hem de iklim krizi
ile mücadele konusunda kararlı adımlar atmaya çalışıyoruz.
Bu kapsamda, doğal kaynak tüketimlerimizi düzenli olarak
takip ediyor ve azaltacak adımlar atmayı hedefliyoruz.
Yapılan iyileştirmelerin standartlaştırılmasını ve iyi
uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz.
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Sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan doğal
kaynakların, korunması ve verimli kullanımı için etkin atık
yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda döngüsel
ekonomiyi destekleyen atık yönetimi yaklaşımımız
sayesinde, atığın kaynağında azaltılmasına, ayrıştırılmasına,
toplanmasına, depolanmasına, bertaraf edilmesine ve
mümkün olduğunca geri kazanılmasına odaklanırız.
Azaltılmayan, tekrar kullanılamayan ve geri kazanılamayan
atıkları, insan ve çevre sağlığını gözeterek çevre mevzuatı
doğrultusunda bertaraf ederiz. Toprak ve su sağlığı açısından
sızıntı ve döküntüleri önlemek için tesislerimizde gerekli
tedbirleri uygularız. Olası sızıntı ve döküntüler için acil durum
yönetim planlarımız doğrultusunda hareket ederiz.
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İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
Tüm çalışanlarımızın sağlığı ve iş yerindeki güvenliği temel
önceliğimizdir. Sürekli iyileşme hedefimize uygun olarak
çalışma ortamını iyileştirmek, kaza veya yaralanmalara sebep
olabilecek koşulları ve davranışları ortadan kaldırmak,
meslek hastalıklarını engellemek, risk analizi aksiyonlarını
almak için çalışmalar yürütürüz. Güvenli çalışma ortamının
sürdürülebilir olması için makina ekipmanlarımızın gerekli
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamaktayız.
Olası acil durumlara karşı tüm çalışanlarımızın hazırlıklı
olması amacıyla, Çevre ve İş Güvenliği acil durum tatbikatları
gerçekleştirdik.
Çevre ve İş Güvenliği Politikamızda taahhüt ettiğimiz üzere;
çalışma şartlarındaki tehlikelerin önlenmesi, uygun güvenlik
önlemlerinin sağlanması, işyerinde pozitif bir güvenlik
kültürünün oluşturulması için şirketimiz bünyesinde çeşitli
projeler yürütmekteyiz. Bu kapsamda yıl içinde İş Güvenliği
Yönetim
Taahhütlerimizi
ve
altın
kurallarımızı,
“Safer.Future.Together” ve “Greener.Future.Together”
mottomuzla yayınladık. Herkesin sürece dahil olması ve İş
Güvenliği farkındalığını geliştirmek amacıyla, QDMS
portalının kaza ve olay bildirim modülünü devreye alarak risk
tespitleri ve iyileştirme aksiyonlarını gerçekleştirdik.
Sağlık birimimiz tarafından çalışanların işe giriş muayeneleri,
periyodik tahlilleri, periyodik muayeneleri düzenli olarak
yapılmaktadır.
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İş Güvenliği performansını izleyebilmek için kaza sıklık oranı,
kaza ağırlık oranı, kayıp gün göstergeleri ve eğitim saatleri
takip edilmektedir.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Çevre
ve
İş
Sağlığı
Güvenliği
farkındalığının
oluşturulmasında en önemli unsurun, eğitimler olduğunun
bilincindeyiz. Tüm çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi ve
tedarikçilerimizi Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda
bilgilendirmeyi, işyerini sağlıklı ve güvenli tutmak için
çalışanları desteklemeyi ve farkındalık yaratmayı hedefleriz.
Çevre ve İş Güvenliği eğitimleri kapsamında çalışanlarımıza;
çevre mevzuatı, atık yönetimi, çalışma mevzuatı ve
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, risk değerlendirme,
vaka analizi, tehlike farkındalığı, vb. konularda özel eğitimler
veririz. Yaşanmış vakalar üzerinden öğrenimlerimizi, tüm
çalışanlarımızla “Tek Nokta Eğitimi” ile paylaşırız. Acil durum
yönetimi kapsamında yangınla mücadele, arama kurtarma,
tahliye ve ilkyardım eğitimleri organize ederiz. Covid-19
sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen bazı eğitimleri,
online platformda tüm çalışanlarımıza atadık.
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Bu kapsamda; 1.939 çalışanımıza 4.227 saat çevre eğitimi,
1.097 çalışanımıza ise 13.164 saat İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimi verdik.

