ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Assan Port faaliyetlerini uygularken çevreye dost ve mümkün olan en ekonomik yolları tercih eder.
Limanımız faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek her türlü çevre ve sosyal çevre etkilerini en aza
indirgeyerek, çevre yönetim performansını sürekli iyileştirerek çalışmayı şirket prensibi olarak kabul
etmiştir. Assan Port çevre politikası ile çalışanlarımızın ve ailelerinin ve müşterilerin yaşam kalitesini
koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır. Daha iyi bir gelecek için ‘’Yeşil Liman’’
olma yolunda ilerleyen Limanımızda her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz
etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla önlemler almak Çevre Politikamızın ana unsurudur.




Yasal yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi,
Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışacağımızı,
Çalışanların, ailelerinin ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda
bulunacağımızı,
Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri
dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini
sağlayacağımızı,
Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
Mal ve hizmet aldığımız tedarikçileri çevre konusunda yönlendireceğimizi taahhüt ederiz.






Performansımızı değerlendirirken yasal yükümlülükler birincil kriterdir. Bu sebeple;


Her yıl düzenli olarak, akredite bir kuruluşa liman sahasında akustik gürültü ölçümleri, toz
ölçümleri analizlerini yaptırmak,



İçme suyu olarak kullanılan suyu arıtmak ve su numuneleri üzerinde periyodik analizler
yaptırmak,



Doğal kaynakların etkin kullanımı için Şirket bünyesinde yapılan atık sınıflandırmasıyla, geri
dönüşebilen (kağıt, plastik vb.) unsurları düzenli olarak toplamak, su ve elektrik sarfiyatını
azaltmak için gerekli fotosel sistemlerini kullanmak,



Teknik atölyelerde ortaya çıkan atık yağları (hidrolik yağ vb.), atık yakma tesislerine göndermek,



Faaliyetler sonucunda çıkan tehlikeli atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı
kuruluşlara göndermek,



Emisyon kaynağı oluşturmayan ekipmanları kullanmak (bataryalı forklift vb.) bulunmaktadır.

Limanımızın iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen
kuruluşlara bertaraf / geri kazanma amacıyla teslim edilmektedir. Her yıl çevre performansının
değerlendirilmesi amacıyla atık envanteri hesaplanmaktadır.
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ÇEVRE İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZ



Çevre Politikamızın tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve etkileşimde olduğumuz tüm
üçüncü şahıslar tarafından bilinmesini sağlamak. Çalışanlarımızın çevre bilincini ve bireysel
sorumluluklarını artırmak amacıyla eğitimler vermek,


Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,



Liman faaliyeti esnasında çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında önlenmeye
çalışmak,


Elektrik, yakıt ve su tüketimlerini takip ederek azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler
belirleyerek sürdürülebilir gelişme sağlamak,


Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve toz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, tekrar
kullanım veya geri kazanım imkanları uygulamaya çalışmak,


Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel
zararları en az düzeye indirmek amacıyla önceden modellemeler ve tatbikatlar yapmak,


Gemiler kaynaklı atıkların toplanıp, kazanılabilir enerji kaynağına dönüştürülmesi, geri
dönüşüm ve doğru bertaraf yöntemleri ile çevreye olan zararlarını en aza indirmek.

GENEL MÜDÜR
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