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Environmental policy
“ Gerpa AS will in all times control and manage its activities to ensure risks to the health,
safety and environment of its employees, customers and the general public are identified and
action taken to minimise or eliminate their effects.
Health, safety and environmental awareness is the important issue throughout the company.”
2006:01

Çevre politikamız
“ Gerpa A.Ş faaliyetlerini her zaman sağlık, güvenlik ve çevreye saygı konusunda kontrol eden
ve bu konularda bilgilendirme çalışmalarında bulunan bir firma olacaktır.
Sağlığa, iş güvenliğine ve çevre düzenine karşı gelebilecek tehditlere karşı önlem almak ve
olası zararları minimize edebilmek için firma olarak bilinçle çalışacağız.” 2006:01
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ENVIRONMENTAL FACTS
Company / Firma:

Gerpa Elektrik San. Tic. A.S.

Product / Ürün:

Cable ladder, cable tray, mechanical fixings and accessories.
Kablo kanalı, kablo merdiveni, mekanik bağlantı eleman ve aksesuarları.

Item no / Ürün kodu:

Series GE-KT, GE-M/GE-MC/GE-TLK/GE-FCL/GE-DKG/GE-KTG/all steel
fixings of cable tray&ladder systems, GE-LN, all earthing products, all steel
fixings
Gruplar GE-KT, GE-M/GE-MC/GE-TLK/GE-FCL/GE-DKG/GE-KTG/ tüm çelik
Bağlantı parçaları, GE-LN, tüm topraklama malzemeleri, tüm bağlantı
elemanları.

Product content/ İçerik:

Mild steel and other steel grades, stainless steel grades.
Sac çeşitleri, paslanmaz çelik kaliteleri.
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EN

TR

YES

NO

Plastic content
Do the products contain
PVC content?
Is PVC raw material or its
compounds used for
production?
Is there any production of
any item with PVC content
in your factory?
Electronics and solder

Plastik içerik
Ürünlerde PVC içerik bulunuyormu.?

Do the electronics and
solder contain any of
the following
environmentally hazardous
substances?

Elektronik aletlerde aşağıda belirtilen
çevreye zararlı maddeler
bulunuyormu?

X

Arsenic (incuding
compounds)

Arsenik (bileşenleri ile birlikte)

X

Lead (incuding compounds)

Kurşun (bileşenleri ile birlikte)

X

Fabrikanızda PVC içeren herhangi
bir üretim bulunuyormu?

X

Metallic content
Çevreye zararlı arsenik ve bileşenleri
ürünlerde yer alıyormu?

Does the product
contain parts made of
glass with lead
additives?

Üründe ve parçalarında cam ve
kimyasal karışımlı maddeler
bulunuyormu?

Does the product
contain parts made of
wood
from tropical rain
forests?

Üründe ve parçalarında tropik
yağmur ormanlarından kullanılmış
ahşap bulunuyormu?

Not
relevant
for this
product

X
X

Üretimde PVC ham madde veya
bileşenleri kullanılıyormu?

Do the metal parts in the
product contain arsenic
that is environmentally
hazardous
substances?

No Info

X

X

Surface treatment of
metal
State treatments and
coating of metals in
production.
Electrogalvanization

Metal kaplama

Hot dip galvanization

Sıcak daldırma galvaniz

Electrostatic paint coating

Elektrostatik fırın boyama

Are these coating
processes made with
environmental
precautions?
Are these coating
processes made by
environmentally instructed
personnel?

Bu kaplama işlemleri çevre kirliliğine
karşı önlem alınarak yapılıyormu?

X

Bu kaplama işlemleri çevre koruma ile
ilgili bilgi sahibi personel tarafından
yapılıyormu?

X

Üretimde kullanılan kaplama türlerini
belirtiniz.
Elektro galvaniz
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Are these coating facilities
made within the same
area of production?
Are these coating facilities
made in special areas
isolated from other work
areas?
Are the safety precautions
taken in each of these
facilities?
Packaging

Does the packaging
consist of any of the
following acceptable
materials?

Kaplama işlemleri aynı alanda mı
yapılıyor?
Kaplama işlemleri özel alanlarda mı
yapılıyor?

X

Kaplama işlemleri için emniyet
tedbirleri alınıyormu?

X

Paketleme
Paketlemede aşağıda belirtilen kabul
edilir malzemeler kullanılıyormu?

Unbleached
paper/carton from
recycled fibre

Geri dönüşümlü fiberden mamül
karton

Polyethylene or
Polypropylene plastic
from recyled material
Packaging consists of
the following pure (not
composite) materials
not included above:

Geri dönüşümlü polietilen veya
polipropilen plastik

5.3

Is there PVC or other
halogen-containing
plastic in the
packaging?

Paketlemede PVC veya halojen içerikli
plastik kullanılıyormu?

6
6.1

Environment
List the waste materials
in your company
Scrap metal
Are the waste materials
in your company
recyclable?
Is the company located
in an industrial area?
Does the company
have production in
open air?
Does the company or
the industrial area
have green area ?
Does the company
have “clean
production”?

Çevre
Firmanızdaki atıklarınızı listeleyin

5.2

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
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X

Paketleme yukarıda belirtilmeyen
aşağıdaki saf (karışım olmayan)
malzemelerden yapılıyor:

X
X
Wood,
Metal
strips

Ahşap,
metal
şerit

X

Metal hurda
Firmanızdaki atıklar geri
dönüşebilirmi?

X

Firmanın bulunduğu yer endüstriyel
bölegemi?

X

Firma açık havada üretim
yapıyormu?

X

Firmada veya endustriyel alanda yeşil
alan varmı?

X

Firmada “temiz üretim” varmı?

X

X
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Policy:
Gerpa AS’s policy is to manage our business in an environmentally responsible manner.
We will protect the quality and diversity of our environment and continuously improve our performance in
this regard.
We will comply with all applicable laws and regulations.
And we will inform those who do not act respectively in this way.
Our environmental goal is to be in harmony with the global environment.
Hence, we will refuse to cooperate or support those that do not respect the environment.
In order to give our support to forest preservation, we use recycled paper/carton made cardboard boxes in
our packages.
Our metal wastes in form of metal scrap are traded with the local buyers.
The metal scrap is periodically collected from our factory by these local buyers.
It is important to know that the metal scrap is collected at main stations followingly.
At the final phase, the metal scraps are recycled in these recycle plants and become available for use in
form of raw material.
We will train our employees in environmental responsibilities, educating them on the reasons for our global
and specific environmental policies to develop their ability and motivation to implement our programs.
We will keep our personnel raise their awareness and sensitivity to environmental issues. We protect our
environment, and will support those who think in a similar manner.
We will ensure that Gerpa AS does not have any negative impact on nature and the environment by
achieving these;
1- Paying full attention to the production stages ensuring that no harm is given to the ecological
environment.
2- Instructing own personnel on the environmental issues.
3- Using the environment-friendly products as by-products, acessories, and raw material.
4- Monitoring the stages of production to assure that secure working conditions are met.
5- Monitoring the waste management operations within the company.
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Politika:
Gerpa A.Ş.' nin çevre politikası, çevre temizliği ve düzenine karşı sorumlu ve zararsız olmaktır.
Çevremizdeki çevreyi temiz tutmaya, ve doğal temizliği korumaya kararlıdır; ve bu konuda gösterdiğimiz
özen ve tutumu geliştirerek devam etmekt firmamızın prensibidir.
Doğaya ve çevremize karşı olan tutumumuzda ilgili kurallara ve yasalara uymaktayız.
Doğaya ve çevreye karşı düzgün ve saygılı davranmak vede bu anlamda çevremizdekileri uyarmak ve
eğitmek görevimizdir.
Firmamızdan çıkan atık tipi metal hurda tipindeki katı atıklardır.
Bu atıklar firmamızda biriktiği zamanlarda bu konunun alım satımını yapan firmalara verilir.
Metal hurda tipindeki katı atıklar çevre korumalı tesislerde işlem görerek ham maddedeye dönüştürülür.
Üretim ağırlıklı olan firmamızda başka atık cinsi bulunmamaktadır.
Üretim atıklarının çevreye ve doğaya olan zararları hakkında bilgi sahibi olmayanları uyarma ve
bilgilendirme gayretinde olan firmamız, kendi bünyesinde iş akışı içinde personelini eğitmektedir.
Firmamızda üretilen ürünlerin hiçbir aşamasında doğaya ve çevreye zarar verilmemektedir.
Gerpa AŞ olarak doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için;
1- Üretim aşamalarında ekolojik dengeye zarar verebilecek işlemlerden kaçınılır,
2- Personelimizi doğa ve çevreye saygı konularında bilgilendirilir,
3- Satın alınan ürünlerde doğe & çevre dostu özelliği aranır,
4- Üretim aşamalarını kontrol ve gözetim altında tutarak güvenli çalışma ortamı düzeni korunur,
5- Firmamızdaki atık yönetimini takip ve kontrol edilir.
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