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Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI
Brambles’ın Ortak Değerlerinden birisi, her zaman toplum ve çevre ile bütünlük içerisinde ve saygılı
hareket etmektir. Brambles, Zero Harm ilkeleriyle çalışmaya yani çalışırken çevreyi hiçbir şekilde
kirletmemeye ve çevreye zarar vermemeye kendini adamıştır. Bizim amacımız müşterilerimize yönelik
destek hizmetlerinde yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir iş çözümleri sunmaktır. Biz, tüm çalışanlarımızdan
çevresel risk yönetimi konusunda proaktif yaklaşım sergilemelerini isteriz.

Tüm Brambles faaliyetlerinin yürürlükte bulunan çevresel kanun ve yönetmelikleri ile (Çevre Yasası)
uyumlu olması asgari gerekliliktir. Brambles çalışanlarından kendi faaliyet alanlarına giren Çevre Yasasının
tamamını tanıması istenir. Ayrıca Brambles çalışanlarının Çevre Yasasındaki gelişmeleri takip etmesini ve
bu değişikliklerin operasyonel uygulamalar üzerindeki etkilerini değerlendirmesini sağlayacak gerekli
adımları atacaktır.

Bunun yanı sıra tüm çalışanlarımızın aşağıdaki ilkelere uymasını bekleriz:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brambles’ın Zero Harm Şartına uyma- günlük faaliyetlerimizde sağlam çevresel uygulamalara bağlı
olmak ve katkı sağlama;
Birim çıktısı başına hammadde ve enerji kullanma verimliliğimizi artırma;
Birim çıktısı başına emisyon ve atık miktarını minimuma indirme;
Zorunlu atıkların sorumlu bir şekilde bertaraf edilmesi;
Gürültü kirliliği ve doğal güzelliklerin kaybolması gibi toplumsal etkileri en aza indirme;
Her tür toplumsal ve çevresel soruna bütünlük, dürüstlük ve saygı ile yaklaşma;
Brambles’ın tedarik zinciri üzerindeki etkisini müşterilerimizin doğaya bıraktıkları ayak izlerini en
aza indirmek için kullanma;
Çevresel risk yönetimi konusunda proaktif yaklaşıma sahip ve doğal kaynakları sorumlu şekilde
yöneten tedarikçiler arama ve
Yüklenicilerimizin bizim bağlı olduğumuz çevre standartlarına bağlı kalmasını isteme.

Brambles, bu hedeflere uygun çevresel performans hedefleri belirler ve kamuya açık şekilde rapor verir.
Her iş biriminin uygun kayıtlar tutması, kaydedilen ilerlemeyi izlemesi ve performans hedefleri
karşısındaki başarılarını doğru şekilde raporlaması beklenir.
Yine her iş birimi, bu ilkelere bağlı kalınmasını sağlamalıdır; çevre korumasına yönelik henüz mevzuat
çıkarmamış ülkeler için de bu kurallar geçerlidir. Yöneticiler, kontrol alanlarına giren tüm bölgeler için bir
çevresel risk yönetim “saha planı” geliştirmek zorundadır. Bu planlar uygulanabilir olduğu durumlarda
şunları içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atık ve diğer potansiyel kirleticilerin uygun şekilde kapatılması, depolanması ve bertaraf edilmesi;
Hava emisyonu, atık su akışları ve akarsularla bırakılan atıkların yönetimi ve izlenmesi;
Yıkama tesisleri ve sel suyu depolama tesislerinin etkinliği;
Yakıt depolama tanklarının bakım ve izlemesi;
Yangın, kırılma-dökülme ve çarpışma gibi durumlar için tutma sistemleri;
Boya püskürtme emisyonlarının en aza indirilmesi;
Gürültü ve toz kirliliğinin azaltılması;
Görsel güzelliğin korunması;
Yasalar ve ruhsatlama şartlarına uyum ve
Kamuoyunu ilgilendiren diğer çevresel konular.
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Çevre Yasasına ve bu politikanın uygulanmasına ne kadar uyulduğunun değerlendirilmesi için düzenli
olarak çevresel denetimler gerçekleştirilir. Ayrıca yönetim, kiralama dahil herhangi bir mal edinimine
girişmeden önce çevre konusunda gerekli özeni göstermelidir.
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Kıdemli Başkan Yardımcısından daha ayrıntılı Çevresel Prosedürler
ve şablon Çevre Yönetim Planı edinilebilir.
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