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Dr. Oetker bünyesindeki bütün sirketler çevre dostu sekilde hareket eder. Dr. Oetker, toplum ve 
gelecek nesiller için i§ hayatiyla ekolojik çikarlan basarih bir sekilde birlestirrnek amaci ile çevreyi 
ve dogal kaynaklan korumayi kendi sorurnluluqu olarak kabul eder. 

Tüm Dr. Oetker sirketleri kendi sorurnluluklartnm farkmdadir ve çevreyi korumak için insiyatif 
kullarurlar. Çahsantar, problemlerin eger mümkünse kaynaqrnda çözülrnesi ilkesine göre hareket 
eder. Tüm çahsanlanrruz yeni ürünler, süreçler ve faaliyetlerle kar§1la§t1grnda çevre üzerindeki 
alasi etkileri deqerlendirmek ile yükümlüdür. 

Dr. Oetker sirketleri, yasal zorunluluklara uyrnarun minimum bir gereklilik oldugu anlayrsiyla, ilgili 
çevre kanun ve yönetmeliklerini dikkate alarak ürün veya hizmetlerini geli§tirir, üretir ve satar. 

Dr. Oetker sirketlerinde, dogal kaynaklann korunrnasina, sera qazt emisyonlanndan kaçrnmaya 
ve biyoçesittiliqin korunrnasrna büyük önem verilmektedir. Üretim tesisleri ürünleriyle, raf örnrünün 
sonuna kadar ilgilenir. Atik olusurnunun önlenmesi, atiklarm azalnlrnasi ve/veya degerlendirilmesi 
bertaraftan daha önceliklidir. 

Tüm Dr. Oetker sirketleri faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini dikkate ahr. Dr. Oetker, ürünün 
yasarn döngüsü boyunca olumsuz çevresel etkilerden kaçrnmak veya mümkünse çevresel etkileri 
minimuma düsürrnek için faaliyetlerini durduracaktrr. Dr. Oetker'de çevre için zararh sonuçlara 
neden clan durumlardan kaçrnrnak için mümkün olan tüm önlemler ahrur. 

Dr. Oetker, yetkili kurumlann, bilim adarnlanrun, tüketicilerin ve tedarikçilerin yardrrru ile birlikte 
çevresel performansm ilerlemesinin sürekliliqi ile ilgilenir. Dr. Oetker'in tüm bölümleri, kendi çevre 
politika ve hedeflerini doqrularnak için prosedürler belirler. Çevre politikasi ve hedeflerinde sapma 
olduqunda, zayif alanlann giderilmesi için önlemler ahrur. 

Dr. Oetker sirketleri, Ost Yönetim tarafrndan belirtildiqi gibi, tüm taraflann isyerinde ayrn çevresel 
standartlan uyquladrquu garanti eder. Bununla birlikte Dr. Oetker, tedarikçi ve tüm taraflann 
çevreye özenli davrarus içinde hareket etmelerini saqlarnak doqrultusunda çalrsir. 

Dr. Oetker sirketlerinin belirledigi çevre hedefleri, faaliyetleri ve basanlanndan kamuoyunu 
bilgilendiren kurumsal çevre politikalanrun detaylan açrkça bellidir. 



Dr. Oetker 

Dr. Oetker'de, çevreye duyarll davrarus sergilemeleri için çahsanlan motive etmek adrna, 
çahsanlann egitimleri boyunca çevreye duyarl1l191n tesvik edilmesi zorunluluktur, Çevre koruma 
alarunda yüksek standartlan sürdürmek ve gelil?tirmek için, her alarun çahsanlan çevre koruma 
iyilestirrnelerine aktif katrhrn için çag1nllr. 

Ost Yönetim, çevre koruma ilkelerinin Dr. Oetker'in tüm fabrikalannda ve isyerlertnde 
uyguland1gin1 garanti eder. 
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