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ÇEVRE POLİTİKAMIZ  
 

Burada açıkladığımız çevre politikası, Boyabat Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş ve tesislerindeki yönetim, enerji üretimi, bakım 
proseslerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri 
kapsar. 
 
Çevre Politikamız; 
 
 İş kararlarının tüm karar verme aşamalarında, çevre, sosyal ve ekonomik faktörlerin göz önüne 

alınması. 
 Şirketin tüm faaliyetlerinde ve belli bir dereceye kadar kontrolü altında olan üçüncü şahısların 

faaliyetlerinde, çevreye, doğrudan veya dolaylı zararlı etkilerin teşhis edilmesi ve göz önüne 
alınması ve bu faaliyetlerden doğabilecek risklerin azaltılması için gerekli adımların atılması. 

 Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkilerinin azaltılması ve şirket faaliyetlerinin çevre 
performansının sürekli olarak geliştirilmesi için çevre hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere 
ulaşılması. 

 Doğal, yerel, kültürel ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi için araştırılması, tespit 
edilmesi ve sürdürülebilir bio çeşitliliğin sürekli olarak teşvik edilmesi. 

 Emisyonların, deşarjların ve atıkların gözden geçirilmesi ve uygulanabilir olduğunda en iyi 
uygulamayla uyumlu şekilde etkilerinin ve miktarlarının azaltılması için devamlı çaba sarf 
edilmesi. 

 Mal ve hizmet tedariği sırasında çevre kriterlerinin göz önüne alınması. 
 İşin planlanması ve karar alma aşamalarında çevre ile ilgili bakış açısının etkili olduğundan emin 

olunması. 
 Faaliyetler sırasında meydana gelebilecek çevre, sağlık ve güvenlik kazalarına karşı, zamanında 

ve uygun şekilde müdahaleye hazır olunduğundan emin olunması. 
 Toplumun çevre ve sosyal konulardaki kaygılarının anlaşılması, sürekli iletişim halinde olunarak 

cevaplanması. 
 Yıllık çevre görevlerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için uygun 

eğitimlerin verilmesi  
 Personel ve taşeronların çevre ile ilgili konularda farkındalığının etkili eğitim ve iletişim 

programları aracılığıyla arttırılması ve aktif bir şekilde desteklenmesi. 
 

Bu kapsamda kısa kısa; 
 

 Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize yaymaktır,  
 Kirliliği kaynağında önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,  
 Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları 

sağlamak, 
 Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak, 
 Çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek, 
 İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak, 
 Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak 
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