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MAPFRE, gerek paydaşları gerekse faaliyetlerine katılan ve işbirliği içinde olduğu taraflar için 

fayda sağlamaya çalışır. Toplumun gelişimi ve ilerlemesi için sahip olduğu rolün farkında olan 

MAPFRE’ye, bu görevde, sürdürülebilirlik kriteri ve topluma yardım etme isteği yön verir. 

 
Herhangi bir yönetim seviyesinde yer alan tüm MAPFRE çalışanları MAPFRE’nin 
sürdürülebilirlik için yapmış olduğu katkıda bir rol oynamakta, kirliliğin engellenmesi, çevrenin 
ve biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği yönetimi ve enerji tasarrufunun teşvik 
edilmesi yönünde işbu Çevre Politikası ile resmileştirilen kararlı bir taahhüt uygulamaktadır. 
 
Diğer tüm Grup faaliyetlerinde olduğu gibi, MAPFRE’nin liderlik ve global seviyedeki 
adanmışlığı referans şirket olarak gösterilmek istediği çevresel hareketlere de ilham verir, 
 
 
İşbu politika, temelini, Grup’un çeşitli güvenlik ve çevre yönetimine ilişkin inisiyatiflerini içeren 
ve stratejik çerçeveyi oluşturan MAPFRE Güvenlik ve Çevre Ana Planı’ndan alır. 
 
MAPFRE’nin söz konusu çevresel taahhüttü, çevreyi iş süreçleriyle birleştirmek, çevre 
yönetimiyle ilgili faaliyetler geliştirmek ve şirket içerisinde çevresel sorumluluğu teşvik etmek 
şeklinde üç temele dayanır. 
 

Çevrenin iş süreçleriyle birleştirilmesi 

 Çevresel kriterin entegre edilmesi: iş, yatırım, birleşme ve satın alım operasyonlarında 
risk analizi ve karar verme (decision-making) süreçlerinde, , tedarik zinciri ve tedarikçi 
yönetiminde ve gayrimenkul yönetiminde çevre, enerji ya da iklim değişikliği üzerinde 
etkisi bulunabilecek konulara ilişkin kararların alınması. 

 

 Çevresel risk yönetiminin ve sürdürülebilir enerji tüketiminin iyileştirilmesine ve sera 
gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi. 
 

Çevresel yönetim 

 Uygulanabilir çevre ve enerji yönetmelikleriyle beraber isteğe bağlı olarak üstlenilen 
diğer taahhütlere uyulması ve aynı zamanda düzenli hedefler ortaya koyan entegre bir 
Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Yönetimi Sisteminin geliştirilmesi yoluyla kendi 
çevresel davranışlarının sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik önlemler hayata 
geçirilmesi. Bu sistem, denetimlerle doğrulanacak dönemsel hedefler belirleyecek ve 
yıllık hedeflere ulaşılması için gereken bilgi ve kaynakları içerecektir.  
 
İşbu doküman hedeflerin konulması ve gözden geçirilmesi için referans rolü 
oynayacaktır. 

 
 Gerek en iyi çevresel uygulamalarının gerekse enerji tasarrufu ve etkinliğine yönelik 

uygulamaların hayata geçirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının desteklenmesi ve 
sera gazı emisyonlarının dengelenmesi yoluyla kaynakların makul kullanımı, su, kâğıt, 
enerji tüketimi, atık ve emisyonların azaltılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi. 

 
Şirkette çevresel sorumluluğun teşvik edilmesi 

 Çevresel kültürün ve farkındalığın, uygun görüldüğü takdirde gerekli eğitimler 
sağlanarak çalışanlar arasında teşvik edilmesi. Bu kültür ve farkındalık tüm çalışanların 
sorumluluğu olarak görülmekte ve her bir çalışan, faaliyetlerini, süregelen çevresel 
kurallar ve prosedürlerle uyum içerisinde yürütmekle yükümlüdür. 
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 Çalışanların, MAPFRE tarafından belirlenen çevre yönetimi, enerji verimliliği ve iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltacak süreçler ve sürdürülebilir gelişmeye ilişkin hedeflere 
ulaşmalarını sağlayacak kaynakların ulaşılabilirliği. 

 
 Çeşitli gruplara yönelik, çevre, enerji ve iklim değişikliği ile ilgili konularda şirkette daha 

fazla sosyal farkındalık yaratmayı amaçlayan bilinçlendirme ve yaygınlaştırma 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu durumun bizim değer zincirimize de dâhil edilmesi. 

 
 Çevrenin, biyolojik çeşitliliğin ve enerji kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğiyle 

mücadele amacıyla bilimsel ve teknolojik bilginin araştırılması, geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, ilgili inisiyatiflerinin geliştirilmesini 
teşvik eden ve destekleyen, ulusal ve uluslararası organ ve forumlarda yer almak. 

 

Bu politika MAPFRE Grup genelinde zorunludur. MAPFRE’de çalışan ya da MAPFRE’yi bir 
şekilde temsil eden her birey bu politikadan haberdar kılınmalı ve bu politika kolay ulaşılabiliyor 
olmalıdır. 
 

Grup’un Güvenlik ve Çevre Komitesi işbu Politikanın geliştirilmesinden ve uygulanmasından 
sorumlu olduğu gibi,  aynı zamanda yayımlanmasından, revize edilmesinden ve işbu Politikaya 
uyumun sağlanmasından sorumludur. 
 
 
 

18 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır. 

 

En son değişiklik 2 Temmuz 2019 tarihinde onaylanmıştır. 

 
 

 

 


