
 

ÇEVRE POLİTİKASI 

ENVIRONMENTAL POLICY 

 

KP2 _ R3 

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutları ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası şartlar, 

kanun, mevzuat ve şartlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyacağız.  

We will comply all national and international conditions, legislations and regulation, all related needs and 

expectations about the environmental aspects arising from the activities of our organization. 

Hedeflerimiz doğrultusunda, çevreye olumsuz etkilerimizi, doğal kaynak kullanımımızı mümkün olan en alt 

seviyeye indirmek, kirliliği önlemek ve Çevre Yönetim Sistemini sürekli gelişmeyi sağlamak için gerekli iç ve 

dış çalışmaları yürüteceğiz. 

In line with our targets, we will continue our internal and external activities to ensure minimizing the 

negative environmental impacts and consumption of natural resources; avoiding pollution; and improving 

our Environmental Management System continuously. 

Enerji verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koyarak, Yönetimin; kaynak desteği ile hedeflere ulaşmak 

için sürekli iyileştirmeyi süreçlere adapte edeceğiz. 

We will set goals and targets to increase energy efficiency. We will adapt continuous improvement 

processes to reach the goals with resource support. 

Proses, tesis, ekipman ve hizmetlerin enerji verimlilik esasına göre tasarlanması ve satın alınmasını 

destekleyen bilgilerin kullanılabilirliğini sağlayacağız. 

We will ensure the availability of information supporting the energy efficiency design and purchase of 

processes, facilities, equipment and services. 

Mata Otomotiv A.Ş. çevre politikası uygulamalarından tüm yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız 
sorumludur. 

All of our managers, employees and stakeholders are responsible for the application of Mata Automotive 
A.S. environmental policy. 

Mata Otomotiv A.Ş., belirtilen fiziksel adres kapsamında gerçek ahşap, karbon fiber trim parçalarının imalatı 

yapmaktadır. Mata Otomotiv A.Ş., manufacture the real wood and carbon fiber trim parts in the mentioned 

physical scope. 

Fiziksel Kapsam/ Physical scope: 

Merkez: İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, Aydınlı San. Bölg. Mah., Orjin Cad., No 6, Tuzla, İstanbul 

Üretim Alanı 1: İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Aydınlı SB Mah . Atatürk Cad. No:15, 34957 Tuzla, İstanbul 

Üretim Alanı 2: İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, Aydınlı San. Bölg. Mah., Orjin Cad., No 8 113, Bodrum Kat, Aydınlı, 
Tuzla, İst. 


