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yeşil sayfa
•ALTA, otomotiv ve makine endüstrilerinde soğuk
metal şekillendirme ve birleştirme imalatı ve
pazarlaması faaliyetlerini Bursa Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki modern tesislerinde sürdürmektedir.
•ALTA faaliyetlerinde 14001 Çevre Yönetim
sisteminin oluşturulmasını ve, devamlılığını
sağlamak üzere sürekli iyileştirme çalışmalarını
sürdürmektedir.
•ALTA çevre uygunluk yükümlülüklerini sağlamak
üzere ilgili tüm gereklilikleri takip etmekte ve
gerekli faaliyetleri almaktadır.
•ALTA Çevre boyutları ve etkileri analiz
çalışmalarını yıllık olarak gözden geçirmekte ve
gerekli faaliyetleri almaktadır.
•ALTA Acil Durum Yönetimi için gerekli alt yapı ve
çalışmalarını tanımlamıştır. Yıllık olarak
düzenlediği tatbikat ve uygulamalarla alınması
gereken faaliyetler belirlenir ve gerçekleştirilir.
NOT : ALTA Çevre Faaliyetleri, 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Uygulamaları veya Çevre Kazası
bildirimlerinizi yapmak üzere bize ulaşmanızı
bekleriz.
•Tel :0 224 241 50 00 (254)
info@altametal.com

ALTA Sıfır Atık Yönetimi
•

Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha
verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin
gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi
veya minimize edilmesi, atığın oluşması
durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri
kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim
Ön denetim notlarından ;
felsefesi olarak tanımlanan yeni bir hedeftir.
• Sıfır Atık bir geri dönüşüm projesidir. Lütfen (ALTA
için geçerlidir.) duyarlı olalım, geri dönüşebilecek
şeyleri çevremizde olan geri dönüşüm kutularına
atalım. Eğer geri dönüşemeyen atıklar varsa evsel
atık kutusuna atalım.
2021 Yılı Hedefleri
• 1- Sıfır atık projesinin hazırlanması ve tamamlanmasını
sağlamak
• 2- Temizlik amaçlı kullanılan ekipmanlarının temizlik
aşamasını daha uygun hale getirmek
• 3- Elektrik tüketim oranın düşürülmesi için gerekli ağır
bakımların Ağustos 2021 de tamamlanması
planlanmıştır.
Çevre için El Ele ;
• 4- İşletme yangın tesisatının iyileştirilmesi ve
Çevre Yönetim Sistemi, Atık Yönetim Sistemi vb.
konularda her zaman yanınızdayız.
düzenlemesi çalışmalarını yapmak.
Haberler-Duyurular

-ALTA, 2020 yılı atık beyanını Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
gerçekleştirmiştir.
-ALTA, 2021 yılı Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallar için Mali Sorumluluk Sigortası
güncellenmiştir.
-ALTA 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyon denetimi 05-06.07.2021 tarihinde
gerçekleşecektir.
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