METE GROUP
MEVCUT İŞLETME PROSEDÜRLERİNE YAPILACAK EKLER

Satınalma ve Yatırım işlemlerinde, bu işlemlerden veya bunların
öngörülebilen dolaylı sonuçlarından etkilenebilecek tüm topluluklar
(azınlıklar, yerli halklar, göçebeler, vb. dahil) faaliyet ile ilgili
bilgilendirilecektir. Bu bilgilendirme, Mete Group internet sitesi, sektörel
yayınlar ve gerekli görüldüğü durumlarda toplantılar vasıtasıyla yapılacaktır.
Bu bilgilendirme ile ilgili şirket içinde bir yetkili atanmıştır. Bu yetkili konuyla
ilgili eğitilecek ve gerektiği durumlarda dışarıdan danışmanlık hizmeti
alacaktır. Yetkili ayrıca, gereken durumlarda danışmanlık alarak,
faaliyetlerden etkilenen toplulukların hakları, kaynakları, arazileri ve
bölgelerine ilişkin etki değerlendirmesi yapacaktır. Aynı çerçevede
kadınların da hakları Mete Group tarafından tespit edilip korunacaktır.
Net ormansızlaştırmanın engellenmesiyle ilgili olarak, bir sahada ağaç
kesilmesi halinde kesilenlere eşdeğer ağaçlar başka bir noktada dikilecektir.
Bu işlem inşaat işlerine ek olarak, satın alınan her türlü orman ürününü de
(ahşap palet, ahşap mobilya, kağıt, vb.) kapsayacak şekilde yapılır. Bu
işlem, her sene bir kez o yıl boyunca tüketilen orman ürünleri için
yapılacaktır. Tüketilen orman ürünlerine eşdeğer ağaç adedi hesaplanacak,
bu adetteki ağaç miktarı firmanın kendi arazilerine dikilecek veya resmi ve
özel kuruluşlar aracılığı ile başka arazilere diktirilecektir.
Her ağaç ve ağaçlık alan karbon stoku olarak aynı değere sahip değildir.
Yüksek Koruma Değerine (HCV) ve Yüksek Karbon Stokuna (HCS) sahip
ormanlara zarar vermekten kaçınılacaktır. Bu amaçla 30 yaş ve üzeri
ağaçların kesilmesi veya 20’den fazla herhangi bir ağacın kesilmesi
gerektiği durumlarda, bu değerlendirmenin yapılabilmesi için dışarıdan
danışmanlık hizmeti alınacaktır.
Mete Group’un çevreye olan etkileri; hava, toprak ve suya olan etkiler,
gürültü ve CO2 emisyonu başlıkları altında incelenir.
Havaya olan etkiler: Her tesis ve bu tesislere bağlı olan araçlarımız için;
 Tüm araçların NOX ve partikül emisyonları düzenli olarak takip
edilmektedir.
 Yeni araç alımlarında, EURO5 Diesel standartları göz önünde
bulundurulur.
 Sabit tesislerde, yakma ekipmanlarının yüksek verimde ve mevzuata
uygun çalışması için düzenli bakım ve temizlikleri yapılır. Gerekli
görülen durumlarda düşük verimli ekipman, yüksek verimli
ekipmanla değiştirilir.
 Tüm tesislerde toz ölçümü periyodik olarak yapılmaktadır. Gerekli
durumlarda emisyonun azaltılması için önlem alınmaktadır.
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Toprağa ve Suya olan etkiler:
 Tüm araçların bakımları düzenli olarak yapılarak, yağ, yakıt ve
refrigerant (soğutucu sıvı) kaçaklarının önüne geçilir.
 Tüm araçların akü ve yağ değişimi ile mazot ve refrigerant
ikmalleri, bu işler için ayrılmış özel sahalarda ve yetkilisi
tarafından yapılır.
 Atık yağlar, yetkili geri dönüşüm firmalarına teslim edilir.
 Ömrünü tamamlayan aküler, yenilenmek üzere tedarikçilere
teslim edilir. Teslimata kadar bu aküler, sızdırmaz özel tavalarda
depolanır.
Gürültü:
 Tüm araçların bakımları düzenli olarak yapılarak, standartların
üzerinde gürültü oluşmasının önüne geçilir.
 Tüm tesislerde gürültü ölçümü periyodik olarak yapılmaktadır.
Gerekli durumlarda gürültünün azaltılması için önlem
alınmaktadır.
CO2


Tüm tesis ve araçlarda enerji tüketiminden kaynaklanan CO2
emisyonu düzenli olarak izlenmekte ve azaltılmaya
çalışılmaktadır.

Tüm bu prosedürler, uygulama sırasında görülebilecek ihtiyaç üzerine
değiştirilebilir ve geliştirilebilir.
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