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SIRMA HALI TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.  olarak Çevre Politikamız; 

 Çevre ile etkileşimin olduğu her aşamada doğa dostu uygulamaları koşulsuz tercih 
etmek, 

 Ürettiği tekstil ürün ve atıklarında çevre riskini ortadan kaldırmaya yönelik uygun 
hammadde ve malzeme kullanmak, proseslerini ve proses teçhizatını bu doğrultuda 
sürekli geliştirmek, 

 Çevrenin korunması ve yol açılan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik 
yükümlü olunan tüm yasal şartların gereklerini tam olarak yerine getirmek, 

 Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik hedefler belirlemek ve bu alanda iyileştirmeler 
gerçekleştirmek, 

 Yeni ürünlerin tasarımı ve üretim prosesleri geliştirme sürecinde her zaman çevreye 
duyarlılık kriterini ön planda tutmaktır. 

SIRMA HALI Tekstil olarak Çevreye verdiğimiz olası etki ve zararlar; 

Hava Kirliliği 

 Atölyemize ve atölyemizden dışarı yapılan nakliyat faaliyetleri sırasında araçların 
egzoz sisteminde oluşan hava emisyonları, 

 Soğuk havalarda ısınma amacıyla tüketilen elektrik enerjisinin emisyonlarıdır. 

Koku 

 İşletmemizde makine bakımlarında kullanılan makine yağı gibi kimyasalların kullanımı 
kokunun artmasına neden olmaktadır. 

Gürültü 

 Atölyemizde genellikle tüm işlemlerin kapalı binalar içerisinde gerçekleştirilmesi 
nedeniyle çevreye herhangi bir etkisi olmamakla birlikte, üretim esnasında çalışan 
makine ve ekipmanın çalışmasından ötürü iç mekan gürültüsü oluşmakta ancak bu 
durumun önüne geçilmesi için kişisel koruyucu ve donanımlar kullanılmaktadır. 

Su Kullanımı ve Su Kirliliği 

 İşletmemizde evsel amaç dışında herhangi bir proses su kullanımı mevcut değildir. Bu 
kullanım sucul yaşamı tehdit etmeyen ve su kullanım kalitesinin azalmasına neden 
olmayan bir boyuttadır. 

 

 

Katı Atıklar 

 İşletmemizde proses kaynaklı oluşan katı atıklar evsel ve tehlikeli atıklar olarak 
sınıflandırılabilir. Evsel atıklar içerisinde; proses aşamasında oluşan hatalı ürünler ve 
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tekstil atıklarından oluşan katı atıklar sayılabilir. Kimyasal madde kapları, pil, yazıcı 
tonerleri 

 Atık makine yağı gibi yan ürünler ise atölyemizde oluşan tehlikeli katı atıklardır. Bu 
tehlikeli katı atıklar için genellikle tercih edilen yöntem özellikle kimyasal madde kapları 
gibi atıkların üreticiye geri döndürülmesidir. 

SIRMA HALI Tekstil’de çevreye verdiği bu etkilerini azaltmak amacıyla; 

 “Enerji ve Su Kullanımının Takip Edilmesi Prosedürü” uyarınca işletmenin tüketimleri 
takip edilerek “Çevre ve Enerji Hedefleri Listesi” nde yer alan enerji hedefleri izlenir. 
Tasarruf konuları hakkında çalışanlara eğitim verilmesi amaçlanır. 

 “Atık Yönetimi Prosedürü” ile atıkların ayrıştırılarak toplanması, uygun şekilde geri 
dönüşüm ve bertarafının sağlanması amaçlanır. Üretim artığı olarak ortaya çıkan katı 
atıklar çoğunlukla geri dönüşümlüdür. İşletmemizde atık makine yağı dışında herhangi 
bir sıvı atık oluşmamaktadır. 

 “Kimyasal Satınalma ve Kullanım Prosedürü” ile müşterilerinin ve mevzuatın 
yasakladığı herhangi bir kimyasal maddenin üretimde kullanılmasını önlemekte, 
kullandığı kimyasallarının takibini yaparak uygun alanlarda uygun kişisel koruyucu ve 
donanımlarla kullanılmasını sağlamaktadır. 

SIRMA HALI Tekstil bu uygulamalar ile; 

 Su ve atık su masraflarından tasarrufu, 

 Enerji masraflarından tasarrufu, 

 Kimyasal masraflarından tasarrufu, 

 Yasal Mevzuata uyumun kolaylaşmasını, 

 Daha düşük çevresel etkiyi, 

 Firma imajının iyileşmesini amaçlamaktadır. 

 

İletişim : Çevre ile ilgili Dilek, İstek ve Şikayetlerinizi 0342 337 18 36 numaralı telefon 
numarasına ve etik@sirmacarpet.com e-mail adresine bildirebilirsiniz. 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

HANİFİ ŞİRECİ 

 

 


