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Çevre, insan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde 

bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. 
 
Çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır, yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. Sağlıklı 

bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür.  
 
Biz Alte Tekstil olarak çevre politikamızı iki grup altında topluyoruz. 
 
1- Genel olarak çevre nedir? İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı tehlikeler ve başlıca problemler 

nelerdir?  
2- Alte Tekstil olarak imkânlarımız ve yapmaya çalıştıklarımız.  

 
Tüm Alte Tekstil çalışanlarının aşağıda belirtilen çevre problemleri için azami duyarlılığı gösterip, diğer aile 

fertlerini de bu konudan haberdar etmelerini istiyoruz.  
 

 Hava, su ve topraklarımız her geçen gün artan oranda kirlenmekte ve bunların önemli bir kısmı kullanılamaz 
hale gelmektedir. 

 Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgeleri çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmektedir.  

 Nefes alıp verdiğimiz dünyayı saran ozon tabakası delinmiştir. 

 Yer küre giderek ısınmakta, buzulların erimesi hızlanmaktadır. 

 Kanser vb. hastalıklar çevreye karşı duyarsızlıktan hızla artmaktadır. 

 Doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Gelecek nesillere bırakılabilecek çevre mirası kalmayacaktır.  
 

Bütün bunları bir nebze azaltmak ve çevreye katkıda bulunabilmek için; 
 

 İmkânlarımız uygunsa kömür tüketimi yerine doğaya daha az zarar veren doğal gazı tercih etmeliyiz. 

 Evlerimizde kalori değeri yüksek kömürler kullanmalı, düşük kalorili havayı daha çok kirleten kaçak kömür 
kullanmamalıyız. 

 Her yıl bacalarımızı ve sobalarımızı temizletmeliyiz. 

 Pencere, kapı ve çatı izolasyonuna önem vermeliyiz. 

 Ulaşımlarımızda toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz. 

 Yeşil alanların korunmasında devlet ve belediye görevlilerine yardımcı olmalıyız. 

 Bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez torba, sepet veya file kullanalım. 
Plastik ambalajlar ve naylon poşetler, doğada parçalanmadan yüzyıllarca kalabilmektedir. 

 Kullan at piller yerine, yeniden doldurulabilen pilleri tercih ederim. 

 Herhangi bir ürün alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim. 
 
Alte Tekstil olarak bizler; 

 

 Firmamızda mevcut araçlarımızın bakımlarını, egzoz gazı ölçümlerini düzenli ve zamanında yaptırıyoruz. 

 Firmamızda doğal gaz kullanıyoruz. 

 Firmamızdan çıkan atıkları mutlak suretle Lisanslı Atık firmalarına verilmesini sağlıyoruz. 

 Mümkün olduğunca kimyasal kullanmamaya gayret ediyoruz, kullanmak zorunda da kaldıysak mutlaka 
üretici/satıcı firmadan içerik bilgilerini almaktayız.(MSDS) 

 
Anayasanın 56.maddesi;  “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir.”  
 
Bizler çevre politikamızı anayasal bir görev olduğu için değil daha sağlıklı, daha güzel, mutlu ve huzurlu bir 

ortamda yaşamak,  gelecek nesillere miras bırakmak için yapmalıyız. 


