
İklim, İnsan ve İnovasyon odağındaki sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim yapan bir enerji şirketi olarak, Alenka Enerji..., süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, 
çevreyi korumayı, enerji verimliliğini sürekli kılmayı ve sosyal kalkınmaya destek vermeyi hedeflemektedir. Alenka Enerji olarak 
çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, faaliyette bulunduğu bölgelerdeki yerel halka daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı 
yaratmak, “sıfır iş kazası” idealine ulaşmak, yaşadığımız çevreyi korumak ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için;
• yürürlükteki ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Enerji faaliyetlerimiz ile ilgili tüm kanun, 
 yönetmelik, standart ve diğer gerekliliklere uymayı,
  
• faaliyetler, kaza ve sağlık bozulmaları sonucunda oluşan veya oluşabilecek olası tüm tehlikeleri ve bağlı riskleri ve fırsatları 
 belirlemeyi, bu riskleri bertaraf etmek veya minimum seviyeye indirmek üzere gerekli önlemleri planlayıp, ilgili çalışmaları   
 yaparak sektörde en iyi uygulama örnekleri oluşturmayı,
• tüm kazaların ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak, tüm çalışanların kendi sorumluluk alanlarında iş 
 sağlığı ve güvenliğine liderlik ettiği, görev ve sorumluluklarının bilincinde aktif katılımı ile pozitif Sağlık, Eminiyet ve Çevre 
 (SEÇ) kültürü oluşturmayı, faaliyette bulunduğumuz bölgelerde çevre ve yerel halk üzerinde oluşabilecek etkiyi asgari 
 düzeyde tutarak projeleri geliştirerek, periyodik olarak denetlemeyi ve kontrol altında tutmayı, ortaya çıkan atıkları en aza 
 indirmeye çalışarak, önlenmesi mümkün olamayan atıkların doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlamayı,
• isg ve Çevre Yönetim Sisteminin amaçlanan çıktılarını destekleyen pozitif bir kültür geliştirmeyi, öncülük ve teşvik etmeyi,
• çevre kirliliğini önlemeyi ve çevresel yönetim performansını arttırarak bulunulan bölgelerde doğal hayatı korumayı, doğal 
 kaynak tüketimini minimum seviyeye indirmeyi,
• faaliyetlerimizde doğal, sosyal çevreye etkilerimizi değerlendirmeyi ve belirlenecek önlemleri yönetim planlarımızda kapsamayı,
• tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi değerlendirmeyi ve etkimizi en aza indirmeye yönelik tedbirleri ve teknolojileri 
 kullanarak çevresel yönetim planlarımızı uygulamayı,
• kurulan entegre yönetim sistemini sürekli denetlemeyi ve ilgili tarafların erişimine ve denetlemesine açık tutmayı,
• seç kapsamında sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda projeler geliştiren ve uygulayan çalışanlarımızı 
 ödüllendirmeyi,
• tüm çalışanların katılımıyla SEÇ ve Enerji ile ilgili diğer iş süreçlerini sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı 
 geliştirmeler yaparak sektörde öncü olmayı,
• sahip olduğumuz İSG, Çevre ve Enerji yönetim sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi, bunlar 
 için gerekli tüm kaynakları sağlamayı ve amaçlanan çıktılara ulaşmayı,
• tasarım aşamasından itibaren tüm süreçlerimizi oluştururken enerji verimliliğini göz önüne almayı, enerji tüketimimizi 
 azaltmaya yönelik enerji verimli ürün ve hizmetler satın almayı,
• belirlenen amaç ve hedeflerimizi düzenli olarak takip etmeyi, bu amaçlara ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgiyi 
 sağlamayı ve kaynakları oluşturmayı,
• çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını desteklemeyi 
 taahhüt ediyoruz.
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SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKAMIZ



Alenka Enerji aims to ensure more safe at work, protect the environment, sustain energy efficiency and contribute social develop-
ment by making continuous improvements in its processes. In line with our sustainability strategy focused on Climate, Human and 
Innovation, we produce completely based on renewable energy sources. As Alenka Enerji, in order to create a more safe and 
healthy working environment for our employees, customers, suppliers and local people in the activity areas, to achieve the ideal of 
"Zero Occupational Accident", protect the environment we live in and continuously improve our energy performance 

we commit;

• to abide by all related international legislations, standards, laws, regulations and other requirements concerning Occupational 
 Health and Safety, environmental protection and our energy activities,
• to create a benchmark in our sector by performing related studies through determining all hazards and other associated risks 
 and by planning necessary precautions to eliminate or to mitigate those risks, which materializes or can be materialize as a 
 result of our activity, to minimum level,
• to believe that all accidents and occupational diseases can be prevented, forming a positive Health, Safety and Environment
 (HSE) culture with the active participation of all employees by leading health and safety at work in their own responsibility
  areas with the awareness of their duty and responsibilities, and to create projects that keep the effects on the environment
 and the local residents in which we operate at the minimum level, to keep under control and audit these projects periodically,
• to develop, lead and encourage a positive culture that supports the intended outputs of the OHS and Environmental 
 Manage ment System,
• to prevent environmental pollution and to protect natural life in our activity areas, to reduce natural resource consumption to
 the minimum level with increasing environmental management performance,
• to evaluate natural and social environment impacts in our activities and to include the measures to be determined in our man
 agement plans,
• to evaluate environmental impacts in all our activities and implement environmental management plans by using measures
 and technologies to minimize our impact
• to audit the established integrated management system continuously and to keep open to the access and audit of the 
 related parties,
• to reward our employees who develop and implement projects in line with the principle of continuous improvement within the   
 scope of HSE,
• to be the leader in the sector by making developments based on the continuous improvement principles improvements in
 HSE and energy and related processes with the participation of all employees,
• to manage OHS, Environment and Energy Management System requirements in the line with the standards and provide all
 necessary resources to realize this and achieve the independent outputs, 
• to consider energy efficiency while creating all our processes from the beginning of the design stage and to buy energy 
 efficient products and services to continuously improve our energy performance,
• to keep track of our established goals and targets on a regular basis and to provide the necessary knowledge and resources   
 to achieve these goals and targets,
• to support the consultation and participation of employees and employee representatives
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HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND ENERGY POLICY


