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Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası
Politika Vizyonu
Çevreyi korumayı ve müşterilerimiz için sürdürülebilirliği kolay bir tercih haline
getirmeyi hedefliyoruz.

Politika
Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ISO14001 çevre yönetim sistemi temel gereklilikleri
doğrultusunda olmasını sağlayacağız. Bu nedenle çevresel etkilerimizi düzenli olarak
değerlendirmenin yanı sıra amaçlar ve hedefler belirleyerek sürekli gelişim sağlamayı
taahhüt ediyoruz. Ayrıca kirliliği önlemeyi ve çevre ile ilgili konularda tüm yasal
yükümlülüklere uymayı taahhüt ediyoruz.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahil olmak üzere sürdürülebilirlik
yolunda sergilenen uluslararası girişimleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Temel çevresel etkileri şu şekilde ele alacağız:
• Kaynak tasarrufu ve maddi tasarruf yapabilmelerine yardımcı olmak için
müşterileri sürdürülebilir ev ürünleri ve çözümlerini kullanmaya teşvik ederek,
• Karbon emisyonunu iklim bilimiyle uyumlu şekilde azaltarak,
• Önemli ham maddeleri sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ederek ve kaynakları
etkin şekilde kullanarak; ayrıca bkz. Ahşap ve Kağıt Politikası
• Tekrar kullanıma ve geri dönüşüme teşvik ederek ve kendi çalışmalarımızda
atık sahalarına sıfır atık gönderimi konusunda çalışmalar yürüterek,
• Giderek artış gösteren kaynak kıtlığını ele almak için inovasyonu ve
döngüsel ekonomi çözümlerini destekleyerek.
Sürdürülebilirlik amaçlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla
müşterilerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşları dahil edeceğiz.
Sürdürülebilirlik performansımızı düzenli olarak takip edeceğiz ve yıllık sürdürülebilirlik
verilerimizi dışarıda da güvence altına almaya çalışacağız. Küresel Raporlama Girişimi gibi
raporlama standartlarını ve ilkelerini dikkate alarak dış paydaşlara ilerleme durumunu
raporlayacağız.
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Ormansızlaştırmayı Engelleme Politikası
Politika Vizyonu
Temel bir orman koruma gerekliliği olarak ormansızlaştırma alanlarından temin
edilen malzemelerin tedarikinden kaçınmayı ve ahşap ile kağıt ürünlerin yasal
durumunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.
Artan kaynak kıtlığını ele almak için ormanların iyileştirilmesini destekleyerek uzun
vadede kullandığımızdan daha fazla orman oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Politika
Yapacaklarımız:
•

Tüm ahşap ve kağıt ürünlerini "sorumlu satın alma" ilkesi uyarınca tedarik etmek,

•

Aşağıdakileri yaparak ormansızlaştırma alanlarından temin edilen
malzemelerin tedarikinden kaçınmaya çalışmak:
• Ürünlerde (ör. palet) bilinen, yasal kaynaklardan temin edilmesini ve bu ürünler
için tedarik zinciri kontrollerini iyileştirmek.

•

Ormanların iyileştirilmesi girişimlerini destekleyerek ormanların üzerinde iyileştirici,
olumlu bir etki sahibi olmak.
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Ahşap ve Kağıt İlkesi
İlke Vizyonu
Tüm ahşap ve kağıt ürünlerini aşağıda tanımlandığı şekilde "sürdürülebilir bir şekilde
kaynak temini" ile tedarik ederek sürdürülebilir orman yönetimini destekliyoruz.

İlke
Yapacaklarımız:
•
sürdürülebilir bir şekilde kaynak temini yolu ile kriterlerimize uygun ahşap ve/veya
kağıt ürünleri talep etmek ve yalnızca bunları kabul etmek:

.
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Sürdürülebilir Ambalaj Malzemeleri İlkesi
İlke Vizyonu
Kullandığımız ambalaj miktarını en aza indirmeyi ve ambalajın kaçınılmaz olduğu
durumlarda tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını döngüsel
ekonomi ilkeleriyle uyumlu şekilde en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

İlke
Yapacaklarımız:
• Tekrar kullanımı ve/veya geri dönüşümü doğrulanabilir içerikli ambalaj
kullanımını mümkün olduğu noktalarda en üst düzeye çıkarmak.
• Mümkün olduğu noktalarda tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüştürülebilir
malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkararak ve ambalaj malzemelerinin
kolayca ayrıştırılabilmesini ve uygun şekilde etiketlenmesini sağlayarak müşterilerin
ambalajları tekrar kullanmasını veya geri dönüştürmesini kolaylaştırmak.
• İnsan sağlığı ve çevre için düşük risk teşkil eden, Kimyasal İlkemiz
• Belirli ambalaj malzemeleri ve baskı (tedarikçiler için ambalaj gerekliliklerine dahildir)
için sürdürülebilirlik tanımlamalarını korumak ve düzenli olarak güncellemek.
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Kimyasal İlkesi
İlke Vizyonu
Ürünlerimizde ve tedarik zincirimizde kimyasalların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması
aracılığıyla çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizin fabrika çalışanlarını
korumayı hedefliyoruz.

İlke
Kendi ürünlerimizde ve özel markalı ürünler ile tedarik zincirinde kullanılan kimyasalları
denetleyerek üç ana alana odaklanıp mevzuat gerekliliklerinin ötesine geçeceğiz:
• Şeffaflık: Ürünlerimizde ve tedarik zincirimizde kullanılan kimyasalların şeffaflığını
artırma yönünde çalışmalar yürüteceğiz.
o Potansiyel olarak yüksek risk taşıyan ürünleri ve üretim süreçlerini tespit
ederek risk bazlı bir yaklaşım benimseyeceğiz.
o Yüksek risk taşıyan ürünler için tedarikçilerin Madde Listesi sunmalarını şart
koşacağız.
o Yüksek risk taşıyan üretim süreçleri için tedarikçilerin ürünleri üretmek üzere
kullandıkları kimyasallara şeffaflık kazandırmaları için görüşmeler
yürüteceğiz
• Kimyasal yönetimi: Ürünlerimiz ve tedarik zincirimizde kullanılan
kimyasalları denetleme konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyeceğiz.
o Ürünlerde ve üretim süreçlerinde kimyasalları aşamalı olarak kaldırarak veya
ikame ederek tedbir alıp riskleri ele alacak ve kontrolsüz maddelere ilişkin
görüşler geliştireceğiz.
o Çalıştığımız fabrikaları kimyasal yönetimi uygulamalarını geliştirme yönünde
destekleyeceğiz.
• İnovasyon: Sürdürülebilir kimya alanında inovasyou teşvik edeceğiz.
o Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde sürdürülebilir kimya
çözümlerinin kullanımını teşvik ederek müşterilerimizin sağlıklı ev ve
bahçeler oluşturmasına imkan tanıyacağız.
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İnsan Hakları Politikası
Politika Vizyonu
Yerel halk ve tedarik zincirimizdeki işçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz de dahil
olmak üzere ticari faaliyetlerimizden etkilenen her bireyin insan haklarına (temel hak
ve özgürlükler) saygı duymayı ve bunları savunmayı taahhüt ediyoruz.
İnsan haklarına yaklaşımımızın Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri,
Uluslararası İnsan Hakları Yasası (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini de içerir), BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi, Çalışmaya ilişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi, Çocuk Hakları ve
İş İlkeleri ile ayrımcılığın önlenmesine ilişkin BM sözleşmeleri de dahil olmak üzere
uluslararası sözleşmeler ve ilkeler doğrultusunda olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Politika
İnsan haklarına saygı göstererek aşağıdakiler de dahil olmak üzere insan haklarının ihlal
edilmesini engellemek için durum tespiti yapacağız:
• yeni işe alımlar ve mevcut faaliyetler dahil olmak üzere işimizle ilişkili modern kölelik
ve insan hakları risklerini düzenli olarak gözden geçirmek,
• tedarik zinciri riskleri de dahil olmak üzere riskleri hafifletici kontroller uygulamak (etik
satın alma yaklaşımımıza ilişkin Etik Satın Alma Politikamızı inceleyin),
• Davranış Kurallarımız, Tedarik Zinciri İş Yeri Standartlarımız ve ilgili olan durumlarda
diğer şirket politikalarındaki insan haklarına saygı gösterilmesini teşvik etmek,
• herkesin, insan hakları ihlalleriyle ilgili endişeleri tarafımıza bildirmesini
sağlayacak gizli bir ihbar hizmeti sunmak,
• insan haklarıyla ilgili iddia edilen ihlalleri kapsamlı şekilde soruşturmak,
• faaliyetlerimizle bağlantılı insan hakları ihlali mağdurlarının
mağduriyetlerini gidermeye yönelik erişimini teşvik etmek.
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Etik Satın Alma ile Tedarikçi İş Yeri Etik ve Çevresel
Güvence İlkeleri
İlke Vizyonu
Kendi iş süreçlerimizde belirlediğimiz etik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
politikaları, tedarik zincirimiz dahilinde teşvik etme taahhüdümüz bulunmaktadır.

İlke
Yapacaklarımız:
• ürün ve kaynakları, insan haklarına ve çevreye saygı duyma taahhüdümüzü
paylaşan ve dolayısıyla Tedarik Zinciri İş Yeri Standartları'na uyması gereken
tedarikçilerden sağlamak.
• etik riskler ve denetimler dahil olmak üzere tedarik zinciri bilgilerinin
paylaşımını teşvik etmek.
• etik denetim gerektiren yüksek riskli tedarikçileri/tesisleri tespit etmek (risk
değerlendirmesi minimum bazda Bantaş A.Ş.’ne nihai ürün sunan tüm üretim
tesislerini kapsar).
• iş açısından kritik hataların tespit edilmesi durumunda kararlı ve hızlı bir şekilde
harekete geçmek.
• standartları zaman içerisinde geliştirmek amacıyla tedarikçilerle iş birliği yapmak.
• daha geniş tedarik zincirimizi kapsama dahil etmek için risk değerlendirmesi
ve denetim programımızı genişletmek.
• önemli satın alma bölgelerimizde stratejik topluluk programları geliştirmek.
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Hayvan Refahı Politikası
Politika Vizyonu
Hayvancılığa ilişkin olarak hayvan refahını teşvik etmeye çalışıyoruz.

Politika
Yapacaklarımız:
• Müşterilerin doğa ile temas kurmasını sağlayacak ve vahşi yaşamı
korumayı destekleyecek bahçe ürünleri geliştirmek ve bunları teşvik etmek,
• Nihai ürünlerde hayvan testleri yapmamak veya uygulamamak2,
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Topluluk Politikası
Politika Vizyonu
İyi bir eğitim ortamının oluşturulmasına yardımcı olan bir topluluğun parçası olmak

Politika
Bantaş A.Ş. olarak eğitim her zaman desteklenmiş bir unsur olmuştur. Üniversite çağına
gelmiş ihtiyacı olan gençlerimize burs imkanı sağlanmaktadır.
Ayrıca eğitim alanında ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanması konusunda da
şirketimiz aktif rol oynamaktadır.
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