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BORSA İSTANBUL A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI 

 

Hizmet alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak Çevre Politikamızı, çevresel 

sürdürülebilirlikle ilgili hassasiyetimiz ve bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımımıza paralel 

olarak tüm iş süreçlerimizde çevreyi korumaya katkı sağlayacak şekilde tasarladık.  

 

Borsa İstanbul A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumlu olduğu çevresel sürdürülebilirlik 

çalışmalarımızı, operasyonlarımız sırasında kullanılan enerji ve buna bağlı olarak açığa 

çıkan sera gazı salımları bağlamında iklim değişikliği, diğer salımlar, su kullanımı ve atık su 

ile atık yönetimi ve geri dönüşüm ana bileşenleri altında ele alıyoruz. 

 

Enerji ve İklim Değişikliği 

 
Finansal sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak enerji ve iklim 

değişikliği bağlamındaki etkimiz, binalarımızdaki elektrik ve enerji 

kullanımına bağlı olarak açığa çıkan sera gazı salımlarımız ve 

çalışanlarımızın ulaşımından kaynaklı salımlar ile sınırlıdır.  

 

Binalarımızda ve çalışanlarımızın ulaşımında kullanılan elektrik ve yakıtın 

en verimli biçimde kullanılarak azaltılmasını, yakıt ve elektrik kullanımını 

azaltıcı diğer eylemlerin tasarlanmasını ve hayata geçirilmesini sağlamaya 

çalışırız. Böylece iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını en aza 

indirir ve kişi başına tüketimlerimizi olabilecek en düşük seviyeye getirmek 

için çaba sarf ederiz.   

 
Diğer Salımlar 

 

Sadece iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını değil, 
binalarımızdan ve ulaşım ile ilgili operasyonlarımızdan kaynaklanan diğer 
salımları da ölçerek takibini yaparız ve azaltımı için politikalar geliştiririz. 
 

Su Kullanımı ve Atık Su 

 

Su kullanımımız, evsel atık su ve peyzaj için kullanılan sulama ve temizlik 

suyu ile sınırlıdır. En önemli doğal kaynaklardan birisi olan suyun 

kullanımını en verimli şekilde gerçekleştirmek için çalışırız.  

 

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 

 

Atıklarımızı günlük iş pratikleri içerisinde kullanılan kağıt, ambalaj, 

kartuş/toner ve elektronik atıklar olarak sınıflandırırız. Kaynak verimliliği ile 

azalttığımız atıkların tüm kanuni gereklilikler uyarınca mümkün olan en 

uygun biçimde ayrıştırılmasını ve ilgili atıkların lisanslı geri dönüşüm 

tesislerince toplanmasını sağlarız.  

 

Ekolojik ayak izimizi küçültmenin yanında, Türkiye ve bölge piyasalarındaki 

aktif bir oyuncu olarak, çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili konularda 

sürdürülebilir ürün ve hizmetler ortaya koyarak, tüm paydaşlarımızı da 

sürdürülebilirlik konusunda teşvik etmek için çalışmalar yürütürüz.  
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Çevre performansımızı; amaçlar ve hedefler koyarak, gelişmeleri ölçerek, sonuçları 

düzenli olarak raporlayarak sürekli geliştirmenin yollarını aramaya devam e tmeyi, 

performansımızı Sürdürülebilirlik Raporlarımız ve internet sitemiz aracılığıyla tüm 

paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt ederiz. Ayrıca,  

 

• Çevre Politikamızı izleme ve denetlemeyi,   

• Çalışan eğitimleriyle bu politikanın tüm Borsa genelinde uygulanmasını 

sağlamayı, 

• Tedarikçilerimizi bilgilendirerek etkili çevre yönetim uygulamalarını 

benimsemelerini desteklemeyi ve  

• Hedeflerimizi karşılamada çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, 

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve tüm iş ortaklarımızın destek ve katkılarını 

almayı  

 

beyan ve taahhüt ederiz.  
 


