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Çevre Politikası 

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüs Tesisleri; akademik ve idari kadrosunun, öğrencilerinin, 
ziyaretçilerinin, işletme/kiracılarının, komşularının, ilişki içerisinde olunan altyüklenici ve tüm tedarikçilerinin 
doğal çevrenin korunması konusunda gerekli olanı yapmasını, bu husustaki koşulları sağlamasını, gerekli 
kaynakları eksiksiz olarak temin etmesini, hedef ve ilke olarak benimser.  

Özyeğin Üniversitesi yerine getirdiği tüm faaliyetlerin, çevrenin korunması açısından risklerini göz önünde 
bulundurarak kabul edilebilir seviyeye indirmek ve bu kapsamda iç ve dış bağlamların gerekliliklerini yerine 
getirmek için gayret gösterir. Çevrenin korunmasını, kirliliğin azaltılmasını ve enerji verimliliğinin sağlanmasını, 

ilgili yasal düzenlemelere uymayı,  uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çevre performansının 
arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. 

Çevreyi korumak için sürdürülebilir kaynak kullanımı; geri dönüşüme, su kalitesine ve hava kalitesine önem 
verilmesini, iklim değişikliğinin azaltılması ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını içermektedir. 

Özyeğin Üniversitesi üst yönetimi, belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, çevre yönetim sistemi için liderlik 
edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt eder. 

Çevrenin Korunması ve Risk Yönetimi 

Özyeğin Üniversitesi’ nde yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır. Tüm faaliyetlerde, çevreye 
olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır. 

Özyeğin Üniversitesi kampüsü çevreye duyarlı ve sürdürebilir binalardan oluşmaktadır. Yeni yapılacak tesislerde 
de çevreye duyarlı binalar yapılması esastır. 

Üniversite tesislerinde, yeni inşaat faaliyetlerinde, akademik faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesinin adının 
geçtiği tüm organizasyonlarda, daha planlama aşamasında çevreyi tehdit eden unsurlar belirlenir. 

Çevreyi tehdit eden tehlikelerin tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak 
tedbirlerin planlanmasında, ilgili yasal düzenlemelere uyum esastır. 

Risklerin azaltılmasında reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar kullanılır. Bunu sağlamak için ziyaretçiler, 
öğrenciler, akademik ve idari kadrolar, altyükleniciler tehlike belirleme ve risk değerlendirme yönteminin önemli 
katılımcılarıdır. 

Tehlikelerin etkin bir şekilde belirlenmesi amacı ile yaşanan kıl payı atlatılan olay ve görülen tehlikeli durumların 
ilgili tüm paydaşlar tarafından bildirimini sağlayacak iletişim kanalları oluşturulacaktır. 

Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken çevreye olumsuz etkisi en az olacaklar tercih edilecektir. Çevreye 
olumsuz etkisi olabilecek malzemelerin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında olabilecek dökülme, 
saçılma ve sızıntılara karşı önlemler alınacaktır. 

Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek tehlikelerden etkilenebilecek üçüncü taraflar (komşular, toplum, vb.), olası 
tehlikeler ve alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir. 

Çevre Bilinci 

Oluşturulan Çevre yönetim sisteminin, öğrenciler, akademik ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin 
bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır. Bu nedenle Özyeğin 
Üniversitesi çevre bilincini organizasyon kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak 

davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi idari ve akademik tüm 
yöneticilerin öncelikli görevidir. 

Özyeğin Üniversitesi’nin Çevre Bilinci, paydaşların çevre ile ilgili bilgileri güven içinde paylaşabilmesine ve 
paylaşmak için teşvik edilmesine, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar arasındaki ilkesel ayrımın her bir 
birey tarafından kolaylıkla yapılabilmesine, sorgulamaya, mükemmelliğe yönelişe, kişisel sorumluluğa ve içsel 
denetime dayanır. 

Özyeğin Üniversitesi çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler ile bu konudaki 
çalışmaları destekler ve teşvik eder. 

Atık Yönetimi 

Özyeğin Üniversitesinde çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, 
oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşüme kazandırılması esastır. 

 




