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Çevre Yönetim Vizyonu
Çevresel riskleri yöneterek ve çevre ile ekonomi arasındaki ideal dengeyi oluşturarak
küresel çevreye ve sürdürülebilir toplulukların ortaya çıkarılmasına katı sağlamak
Strateji 1. Sera gazı emisyonlarını azaltma
Strateji 2. Küresel çevreyi korumak için faaliyetler yoluyla toplumsal katkıyı teşvik etme
Strateji 3. Grubun çevre yönetimini güçlendirme
Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı
Sahip olunan veya kiralanan gemi filoları ve ikmal gemileri ile deniz yoluyla ve
depolama çalışmaları vasıtasıyla kamyonlar ile kara yoluyla ve demir yoluyla malların
dünya çapında nakliyesi, Yolcu gemisi, Konteyner terminal, Gemi yönetimi, Açık
deniz, Hava yolu taşımacılığı, Okyanus ötesi ve hava yolu nakliyesi ve sözleşmeli
lojistik faaliyetleri, Römorkör hizmeti, Bilgi işlem işleri, Denizcilik müzesi faaliyetleri,
Geri dönüşüm merkezi faaliyetleri
Çevresel Yeşil Politikası
1. Biz, NYK Grup olarak işletmemizin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiler
hususunda sağduyulu uygulamaları benimsemekteyiz. Bütün küresel çevremizi ve
biyolojik çeşitliliğimizi korumak amacıyla hedefimize ulaşmak için hedef ve amaçları
belirler ve sürekli inceleriz.
2. Yalnızca güvenlik ve çevre yönetmeliklerine uymakla kalmayıp, aynı zamanda çevresel
performansımızı iyileştirme ve kirliliği önlemek için şirket içi standartlar uygulama
konusunda çabalıyoruz.
3. Tüm hizmetlerimizin deniz, kara ve hava yoluyla güvenli bir şekilde çalışmasının yanı
sıra deniz, terminal ve depolardaki çalışmalarını da bizzat kendimiz taahhüt ediyoruz.
4. Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, enerji tasarrufu sağlayarak, atıkları
azaltarak, malzemelerin geri dönüşümü için teşvikte bulunarak ve özellikle sera gazı,
ozon tabakasını incelten maddeler ve toksik madde emisyonlarını en aza indirgeyerek
çevresel yükleri azaltmak için çaba sarf ediyoruz.
5. Gemi ve uçak gibi gerekli kaynakları ulaşım hizmetleri ve kargo işlemleri için sipariş
ederken ve satın alırken çevresel yükleri en aza indirmeye ve çevre dostu teknolojileri
benimsemeye gayret ediyoruz.
6. Çalışanlarımız arasında çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim programlarını
kullanmak ve çevresel endişeleri aktif bir şekilde ele alarak bu Yeşil Politikanın esas
niteliğinin farkında olmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz.
7. Çevreye ilişkin bilgileri açıklayarak ve çevre koruma girişimlerini destekleyerek, yerel
topluluklarla yakın iş birliği içerisinde geniş kapsamlı sosyal katkılarda bulunuyoruz.
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