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TorkCheck Servis ve Danışmanlık
Çevre Politikası
TorkCheck Servis ve Danışmanlık (TorkCheck) olarak rüzgâr enerjisi sektöründe müşterilerimize teknik
ve ticari çözümler sunarken çevreye duyarlı ve gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama
yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak ilkesiyle doğa ile uyumlu çalışma
ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirleyip sürdürerek, hedeflerimiz
doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde çevre
performansımızı tüm süreçlerimizde artırmaya ilişkin;
•

Kirliliğin önlenmesini ve tüm paydaşlarımıza temiz bir çevre sağlamayı,

•

Ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler, kurallara ve standartlara uyum sağlamayı,

•

Çevre dostu teknolojileri kullanarak kaynak kullanımının azaltılmasını, çevre kirliliğinin
önlenmesini ve atıkların kaynağında en aza indirgenmesini,

•

Çevre kirliliğine ve atık oluşumuna karşı alınan tüm tedbirlerin devamlılığını ve bu tedbirlerin
değerlendirilerek sürekli iyileştirilmesini sağlamayı ve çevre bilincini geliştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

TorkCheck Service and Consulting CO.
Environmental Policy
As TorkCheck Service and Consulting Co. (TorkCheck), we offer technical and commercial solutions to
our customers in the wind energy sector while identifying and maintaining the most appropriate
working methods to create a working environment in harmony with nature, environmentally conscious
and with the principle of meeting today's needs without compromising the ability of future generations
to meet their own, by increasing our environmental performance in all our processes within the
framework of relevant national and international legislation and regulations, in line with our goals, is
committed to;
•

To prevent environmental pollution and provide a clean environment to all our stakeholders,

•

To adapt and implement national and international regulations, legislations and standards,

•

By using eco-friendly technologies, aim to minimize resource utilization, prevention of
environmental pollution, and elimination of waste at the source before it is creation,

•

To ensure the continuity of all measures taken against environmental pollution and waste
generation and by evaluating these measures is to improve continuously and develop
environmental awareness.
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