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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 

Giriş  

 

Brambles dünya çapında faaliyet gösteren önde gelen bir global destek hizmetleri sağlayıcısıdır.  

 
Bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk (“KSS”) Politikası, 2003 yılı Haziran ayında Brambles Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanarak tüm çalışanlarımıza verilmiştir. Bu politikanın sürekli olarak uygulanması 
konusunda kararlıyız.  

 
Bu politika, Brambles’ın İş Ahlakı Tüzüğünde atıf yapılan bu ve diğer alanları ilgilendiren ayrıntılı 
politikaların özetidir. İş Ahlakı Tüzüğü, Brambles faaliyetlerinde görev alan tüm çalışanlar için bir etik ve 
yasal çerçeve çizer. Bu tüzük müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve toplumun 
geri kalanı ile ilişkilerimizi açıklar. Web sitemizde politikamızın bir kopyası bulunmaktadır 
(www.brambles.com).  

 
Brambles CSR ile ilgili konulara verdiği cevapları açıkça rapor eder ve bildirir. 

 
Bu politika zaman zaman gözden geçirilerek işletmelerimizde ve en iyi uygulamalar çerçevesinde 
meydana gelen gelişmeleri yansıtacak şekilde güncellenir.  

 
Dürüstlük  

 

Bütün Brambles çalışanlarından Grubun itibarını artıracak şekilde çalışması beklenir. Davranışlarımızda 
ve iş ilişkilerimizde sınırları çizen ilkeler şu şekildedir:  

 
• Bütün çalışmalar, iş yerimizin bulunduğu ülkenin kanun ve yönetmeliklerine uygun 

yürütülmelidir.  
 

• Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda adil rekabet yürütürüz. 
 

• Yolsuzluk faaliyetleri kabul edilemez. Herhangi bir kişiye rüşvet, bahşiş veya benzeri ödeme 
yapılamaz veya bu tür ödemeler kabul edilemez.  

 
• Çalışanlar kişisel çıkarları ile Brambles’ın çıkarları arasında çatışma yaratan veya yaratması 

muhtemel faaliyetlerde bulunmamalıdır.  
 
 

• Kurum içerisinde herhangi bir yerde uygunsuz davranışlara dair ciddi şüpheye sahip olan ve 
‘Açık Konuşma’ ilkelerine göre hareket eden çalışanlar ciddiye alınır ve davranışlarından ötürü 
sonradan kötü muameleye maruz bırakılmazlar. Açık Konuşma İllkelerinde belirtildiği şekilde 
bölüm müdürü, Hukuk, Denetim ve İnsan Kaynakları Ekiplerinin herhangi bir üyesi ile Açık 
Konuşma acil telefon hattı üzerinden veya başka kanallardan kaygılarını paylaşabilirler. Bu 
kişilerin dile getirdiği kaygılar gerektiği gibi araştırıldıktan sonra gerekli önlemler alınır.  

 
• Brambles siyasi bağışta bulunmaz.  
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Çevre  

Doğal çevreye değer verir ve operasyonlarımızda sağlam çevresel uygulamalar yapmaya çalışırız. 
İşlerimizin yürürlükteki çevre kanun ve mevzuatları ile uyumlu olması ve aşağıdaki ilkeleri karşılaması 
gereklidir:  

 
• Brambles’ın Zero Harm Tüzüğüne uyun – ve gündelik işlerinizde sağlam çevre uygulamalarına bağlı 

kalın ve bunlara hizmet edin. 
• Hammadde ve enerji kullanımımızın verimliliğini artırın.  
• Emisyon ve atıkları en aza indirin.  
• Topluma karşı bütünlük, dürüstlük ve saygı kaygıları taşıyın. 
• Çevresel risk yönetimi konusunda proaktif yaklaşıma sahip ve doğal kaynakları sorumlu şekilde 

yöneten tedarikçiler bulmaya çalışın. 
 
Çalışanlar  

 
Çalışanlarımızın girişimci ruhu bizim en büyük değerlerimizden bir tanesidir. Çalışanlara eşit ve adil 
muamele edilmeli ve başarılarından dolayı ödüllendirilmelidir. İstihdam politikalarımız bizim 
aşağıdakileri sağlamamızı taahhüt eder:  
 
• Tüm işlerimizde sağlık ve güvenlik yönetimi açısından en iyi uygulamalar yardımıyla güvenli bir 

çalışma ortamı sunma.  
• Eşit fırsatlar sunan bir işveren olma; ırkı, cinsiyeti, kengi, milliyeti veya milli kökeni, sınıfı, dini, yaşı, 

bedensel durumu, medeni hali, cinsel yönelimi veya toplumsal cinsiyet kimliği, siyasi görüşü, veya 
ilgili yasaların koruduğu herhangi bir başka statüsü ne olursa olsun herkesin eşit muamele gördüğü 
çok çeşitli bir işgücü geliştirme.  

• Öğrenme ve gelişim fırsatları yakalayarak herkesin elinden gelenin en iyisini yapabildiği ve 
potansiyelini tam olarak gerçekleştirebildiği bir çalışma ortamı yaratma.  

• Çalışanlara işleriyle ilgili tüm sorunları adil, tarafsız ve gizli şekilde ele alınacağına dair güven 
duyarak tartışmaya açabileceklerini hissettirme.  

 

Biz insanların örgütlenme özgürlüğüne saygı duyuyoruz. Çalışanlarımızla ilişkilerimiz belirli bir ülkede 
yürürlükteki yasa, gelenek ve uygulamalara göre yapılan gerek işbirliği anlaşmaları gerek ferdi anlaşmalar 
ile tesis edilir.  

 
Toplum  

 
• İçinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara katkıda bulunmayı ve sorumluluk sahibi bir komşu olmayı 

amaçlarız.  
• İşletmelerimiz, bulundukları çevrelerin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek için kendi bölgelerindeki 

yatırım önceliklerini belirler.  
• Sosyal Projeler programımız Community Reach programı, çalışanlarımızı toplum içerisinde aktif 

olmaya teşvik eder, gönüllülük faaliyetlerine zaman ayırmasına müsaade eder ve sosyal projelere 
finansal destek verir.  

 
İnsan hakları  

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde, Uluslarası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler 
ve Haklar Bildirgesi’nde ve Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nde yer alan ilkeleri 
destekler ve koruruz. Özellikle kendi faaliyetlerimizde veya tedarikçilerimizin faaliyetlerinde kullanılan 
çocuk işgücü veya hapishanede çalışma, ödünç işçilik, borç karşılığı işçilik, asker işçiliği, köle işgücü veya 
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her türlü insan kaçakçılığı dahil olmak üzere herhangi bir şekilde zorla çalıştırma durumlarını tolere 
etmeyiz.  

Tedarikçiler  

 
Tedarik zincirinde, müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına ve içinde yaşadıkları topluluklara hizmet 
eden sürdürülebilir bir işletme oluşturmaya devam ederek, sorumlu ve değerli bir ortak olma konusunda 
kararlıyız. 

 

Uzun vadeli başarımız için güçlü ve dinamik bir tedarikçi tabanı şarttır. Müşterilerimizin değişen 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda tedarikçilerin uzmanlığına ve becerilerine güveniriz ve sadece, ilgili tüm 
çalışma, istihdam, insan hakları, ücret ve saat, çevre ve sağlık ve güvenlik yasaları dahil olmak üzere ilgili 
tüm yasalara uyan tedarikçilerle çalışırız. 

 

Davranış Kuralları ve Zero Harm Tüzüğü'nde belirtilen ilke ve değerlere uyarak, daha verimli, daha güvenli 
ve sürdürülebilir tedarik zincirleri geliştirmek için tedarikçilerle birlikte çalışırız. 

 


