
 
 
 
 

ÇEVRE POLİTİKASI 
 

İNNOVA Bilişim Çözümleri A.Ş (İnnova), çevre sorunlarının sadece oluştukları alanı etkilemekle kalmayıp, 

bölgesel ve küresel anlamda değişime yol açabileceği inancı doğrultusunda, yüksek teknoloji gereksinimi, uçtan 

uca bütünleşik, değer katan, platform bağımsız ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla projelerini hayata 

geçirmektedir. İnnova, ürettiği ürünlerde ve sunduğu hizmetlerde, aşağıda sıralanan çevre politikalarını 

uygulamayı taahhüt eder, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlere 

uyumlu olarak kurduğu Çevre Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak, çevrenin korunmasını ve çevre şartlarına 

uyumun sürekliliğini sağlar. 

 Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, üretilen çevre dostu ürünleri ve hizmetleri 

sunarken, tedarikçi gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak, çevre mevzuatı ile birlikte, ilgili yasal 

ve diğer şartlara uygun çalışıldığından emin olmak, 

 Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yenilenebilir, çevre dostu ve en az enerji tüketiminin hedef olarak 

belirlenmesi amacı ile oluşturulan İnnova Sürdürülebilir Satın Alma Politikasının ilkelerini; 

çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız tarafından sıkı bir şekilde uygulanarak çevresel 

konulardaki duyarlılığı sağlamak,  

 Faaliyetlerimizde kullanılan enerji, malzeme tüketimini ölçümlemek bu kapsamda enerji verimliliğini 

gözetmek ve İklim değişikliğinin önlenebilmesi için sürdürülebilir/yenilenebilir enerji alanlarını iş 

faaliyetlerinde teşvik etmek, 

 Atıkları takip etmek, kaynağında azaltmak ve geri dönüşümünü yüksek oranda sağlamak, 

 Çevre Yönetim Sistemi’nin işletilmesinde uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garanti 

altına almak, çevreye olan etkilerin azaltılması için, gerekli insan kaynağını, çalışma ortamını ve finansal 

kaynaklarını sağlamak, 

 Çevre Yönetim Sistemi’nin istenen sonuçlara ulaşılabilme yeteneğini etkileyen ya da etkileyebilecek 

olan hususları değerlendirip, devamlı izleyerek, sunulan değeri sürekli kılmak, 

 Çalışanları, müşteri ve iş ortaklarını, tedarikçileri çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir tüketimi teşvik 

etmek, daha az kaynak kullanılarak üretilen, tüketim aşamasında enerji gereksinimi daha az olan ve 

neredeyse tamamı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılan ürünlerin kullanılması/tüketilmesi 

konusunda tüm paydaşlar ile iletişimi sağlamak, bilinçlendirmek, eğitim vermek,  

 Faaliyetlerimizde kullanılan enerji, malzeme tüketimini ölçümlemek bu kapsamda enerji verimliliğini 

gözetmek ve İklim değişikliğinin önlenebilmesi için sürdürülebilir/yenilenebilir enerji alanlarını iş 

faaliyetlerinde teşvik etmeyi ve Yenilenebilir enerji tercihleri ile enerji verimliliğini ve tüketimi 

azaltmayı, 

 İnnova’nın temel sera gazı emisyon kaynağı enerjidir. Bu kapsamda faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan 

sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik soğutma giderlerimizi önemli ölçüde azaltabileceğimiz 

klima sistemlerinde optimizasyonuna yatırım yapıyoruz ve sera gazı oluşturabilecek tüm 

faaliyetlerimizde duyarlı olmayı ve sarı gazı salınımını azaltmayı taahhüt ediyoruz. 

 Çevre Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirme amacıyla; Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları 

dikkate alarak ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek 
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