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ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇEVRE POLİTİKASI
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“ACISELSAN”, “Şirket”) olarak doğaya karşı olan
sorumluluğumuzun farkındayız ve doğal kaynakları elimizden geldiğince korumak ve çevreye zarar
vermeden bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda:
 Katılımcılarının veya hizmet talep eden kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan hizmetleri
verirken kanun ve tüzüklere bağlı kalmayı, milli ve bölge menfaatlerini ön plana almayı,
 “Çevre” ile uyumlu, sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınma gerçekleştirmeyi,
 Enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba göstermeyi,
 Çevre bilincinin oluşturulması ve yükseltilmesi için sürekli çaba göstermeyi,
 Çevre konusunda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemeyi,
 İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak üzere enerji verimliliğini artırmayı, sera gazı
salınımlarının seviyesini en aza indirmeyi ve diğer hava salınımlarını azaltmayı,
 Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçerek kaynakların verimli kullanılmasını
sağlamayı ve sürdürülebilirlik performansının iyileşmesine dayalı tüm ürün tasarımlarını
desteklemeyi,
 Atıkları kaynağında azaltmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve
atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman
sağlamayı,
 Su tüketimini azaltmayı, atık suların seviyesini en aza indirmeyi ve atık suların kalitesini
iyileştirmeyi,
 Faaliyet bölgelerimizde biyoçeşitliliği korumayı,
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 Uyguladığımız Çevre Politikası ile bölgemizde ve ülkemizdeki diğer organize sanayi bölgelerine
örnek olacak düzeye ulaşmayı,
 Çevre bakımından güvenli bir iş ortamı oluşturmayı,
 Şirketimiz ile çalışan tedarikçi ve taşeronların bölge ile olan işlerini emniyetli ve çevreye sorumlu
bir şekilde yürütmelerinin teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikalarımızdan sorumlu Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesi’nde ACISELSAN’Iı temsilen 1
üye görev yapmaktadır. Komite ve çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak çevre politikası ve
uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.
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