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FORD OTOSAN ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI 
 

Ford Otosan, fabrikalarındaki ticari araç, aktarma organları ve motor üretimi ile Türkiye’nin 
öncü otomotiv kuruluşudur. Burada açıkladığımız  çevre ve enerji politikası, Kocaeli, İnönü ve 
Sancaktepe tesislerimizdeki ticari vasıta, motor ve aktarma organları ve bu ürünlerin yedek 
parçalarının tasarım, üretim, pazarlama ve satış proseslerini direkt ya da endirekt etkileyen 
bütün faaliyetleri kapsar. 

Sürdürülebilir kalkınma, Ford Otosan’ın gelecekte de varlığını ve gelişmini sürdürebilmesinin 
yanı sıra toplumun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple biz, çevreyi 
faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının 
faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.   
 
Koç Holding Çevre Politikası, Ford Otosan şirket hedefleri ve  Ford Motor Şirketi’nin 17 
Numaralı Çevre Politika Mektubu şartlarını  gerçekleştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz.  

Bu vizyonumuz doğrultusunda politikamız; 

 İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak ve gerektiğinde oluşturduğumuz 
ve uyguladığımız standartlar ile bu yasal gereklilikleri aşmak.  

 Çevre ve enerji yönetimi sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak. 

 Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak 
ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki  olumsuz etkilerini azaltmak. 

 Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak. 

 Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak. 

 Çalışanlara ve müteahhitlere,  çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili 
bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir. 

 Çevre etkilerinin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, 
teknolojik ve finansal kaynakları sağlamak. 

 Üretim ve faaliyetlerinden kaynaklanan seragazlarının azaltılması için  enerji 
verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak 
faaliyetlerde bulunmak. 

 Ürünlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve yenilenebilir 
enerji kullanımını tasarım faaliyetlerinde ön planda tutmak. 

 Tedarikçilerini ve paydaşlarını yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları 
konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek. 

 Operasyonel süreçleriyle ilişkili biyoçeşitlilik risklerine ve fırsatlarına önem vermek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

Yukarıdaki taahütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz; 
 

 Hava, su ve toprak kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu 
kadar azaltmak ve önlemek.  

 Ambalaj kullanımını azaltmak,  ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve 
tekrar kullanmak. 

 Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek. 

 Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji perfomansını sürekli 
geliştirmek. 

 Müteahhitlerin faaliyetlerinden kaynaklanan Çevre Etkenlerini  kontrol altında 
tutmak. 

 Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni proses ve faaliyetlerle ilgili 
Çevre Etkenlerini kontrol  altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji 
ve uygulamaları tercih etmek. 

 İklim değişikliği olgusuna sorumluluk bilinciyle yaklaşarak, enerjinin verimli  kullanımı 
için  enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını 
arttıracak faaliyetlerde bulunmak, üretim ve operasyonel süreçlerimizden 
kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak. 

 Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmak. 

 Riskleri minimuma indirerek ve biyoçeşitlilik eylem planı kapsamında uygun 
çalışmaları yaparak biyoçeşitliliği korumak. 

 
Ford Otosan tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza ve 
ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların 
erişimine açıktır.  
 


