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ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi olarak, ESBAŞ süreçleri kapsamında gerçekleşen Bölgemizdeki
her türlü faaliyetimizin, çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için gerekli önlemleri almak,
olumlu etkilerimizi daha da arttırmak yönünde çalışmalar yürüterek; çevremizin korunması ve
iyileştirilmesi bilincini yaygınlaştırmak sistemimizin temeli ve işimizin doğal bir parçasıdır.
Bu yaklaşımla "Çevre Yönetim Sistemi" için yapılacaklar planlanır, uygulanır, sistemimiz periyodik olarak
ve değişen koşullar dikkate alınarak gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya
çalışılır.
Bu amaçla:
• Çevre ile ilgili yerel ve ulusal mevzuatların yanı sıra, Serbest Bölgeler mevzuatı ve şirketimizin genel
politikası doğrultusunda hareket edilir. Mevzuat kaynaklı eksiklikler ve/veya iyileşme ihtiyacında olan
konuların amacımıza uygun hale getirilmesi için, ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur.
• Süreçlerimizdeki tüm faaliyet adımlarında, bu faaliyetlerin çevresel etkileri göz önüne alınarak, kirlilik
oluşturmamaya çalışmak öncelikli hedefimizdir. Oluşması durumunda kirlilik sebeplerini kontrol altına
almak, kirliliği önlemek ve çevresel etkilerini azaltmak için çalışılır.
• Doğal ve doğada tükenmekte olan kaynakların sarfiyatlarını azaltıcı tedbirler alınır. Konulan hedefler
takip edilerek, ulaşılan değerlere göre yenilenerek sürekli gelişme sağlanır.
• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan çevresel etkilerimizi ve atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır.
Atıklarımızın tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları araştırılır. Efektif olanlar uygulanmaya çalışılır.
Gürültü ve görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yapılır.
• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları
en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp, uygulanır. Bu gibi durumlardan, etkilenebilecek diğer
paydaşlarla bu yöndeki iletişim ve işbirliğinin sürekli geliştirilmesi esastır.
• Çevre yönetim sistemimizin hedeflerine ulaşabilmek, politikamızı etkin uygulayabilmek için,
çalışanlarımız en büyük destekçimizdir. Çalışanların katılımı ve sistemin etkinliği için, eğitim ve
geliştirme faaliyetleri yoluyla tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve sorumluluklarını yerine getirmeleri
teşvik edilir.
• Bulunduğumuz bölgedeki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, aynı çevreyi paylaştığımız
paydaşlarımızla, işbirliğine gidilerek, yakın çevremizin "çevre bilinci"nin arttırılması ve bu sürecin bir
parçası olmasına çalışılır.
• Çevre politikamızın ve çevre yönetim sistemimizin getireceği uygulamaların mevcut yönetim
sistemlerimiz ve şirketimizin genel politikası, değerleri ile uyumu göz önünde bulundurulur.
Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız, bu politikadaki hedeflere
ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Her süreç sahibi, sürecindeki faaliyetlerle ilgili
gerekli eylemleri yerine getirmek ve sistemle ilgili uygulamaları gerçekleştirmekle
sorumludur.
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