
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK POLİTİKASI 

Etkileşimde olan, üreticiden tüketiciye her paydaşın kazandığı bir sistemin önemini biliyor, adil ve 
sağlam bir değer zinciri ortaya koymak adına sorumlu tedarikçi olma anlayışını benimsiyoruz. Bu 
sayede, tedarik zincirimiz ve faaliyet gösterdiğimiz bölgeler üzerinde değer yaratmak için çalışıyoruz. 
Operasyon ve ürünlerimizin sürdürülebilirliğine önem veriyoruz ve ticari ilişkide olduğumuz tüm 
kurumlardan aynı önemi göstermelerini bekliyoruz. 

Bu kapsamdaki çalışmalarımızı aşağıda yer alan iç politikamıza bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz. Bu 
politika, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi gibi uluslararası ilke ve standartları temel 
alır. 

Amacımız tüm tedarik zincirinde çalışanlarımız, acentelerimiz, geçici çalışanlarımız, taşeronlarımız, 
tedarikçi ve alt-tedarikçilerimizi de gözeterek gerekli uyum çalışmalarını yürütmek ve şeffaflığı 
sağlamaktır. Bu politika, tüm ürün, malzeme, uzmanlık ve benzeri hizmetimiz için geçerlidir. 

Etik ve Uyum 

• Yerel ve küresel faaliyetlerimizi ulusal yasalara uygun ve uluslararası standartlarda 
gerçekleştiriyoruz. Gerekli yasal otoritelere doğru, kapsamlı ve zamanında bilgi veriyoruz. 
Olumsuzlukları şeffaf biçimde paylaşıyoruz. 

• Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki yasalara uyuyoruz ve kültürel değerlere saygı duyuyoruz.  
• Yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçırma gibi faaliyetler yasaktır. Yasal otoriteyi yanlış yönlendirecek 

raporlamalarda bulunmuyoruz. 
• Serbest rekabet ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İhalelerde danışıklı hareket, 

fiyat sabitleme, fiyat ayrımcılığı gibi rekabet ilkelerine uygun olmayan uygulamalar 
gerçekleştirmiyoruz. 

• Birlikte çalıştığımız kurumların fikri mülkiyet haklarını gözetiriz ve faaliyetlerimizi bu çerçevede 
yürütüyoruz. 

• Çıkar çatışması olabilecek herhangi durumu birlikte çalıştığımız kurumlara bildiririz ve birlikte 
çalıştığımız kurumların da bu durumlarını bize bildirmesini bekleriz. 

Şeffaflık ve İzlenebilirlik 

• Bütün değer zincirimizde şeffaflık ve erişilebilirlik elde etmek adına hem küresel hem de yerel 
paydaşlarımızla düzenli toplantılarla etkileşime geçiyoruz. 

• Faaliyetlerimizi ve gelişmelerimizi düzenli olarak faaliyet raporumuzda ve online mecralarda 
paylaşıyoruz. 

• Sorumluluk almaktan çekinmiyoruz ve gerekli otoriteler ya da paydaşlarla şeffaf ve verimli 
diyaloglar gerçekleştiriyoruz. 

 

 



 

Çevrenin ve Biyoçeşitliliğin Korunması 

• Tehlikeli maddelerin kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Kullanılan tüm tehlikeli maddelerin 
güvenli bir şekilde işlenmekte, depolanmakta ve bertaraf edilmektedir. 

• Hava, toprak, orman ve su kaynaklarına olan negatif etkimizi en az seviyeye indirmek ve kaynak 
kullanımımızı daha verimli hale getirmek için çalışıyoruz. 

 

Ormansızlaşma 

• Koruma altına alınmış alanlarda ormansızlaşmayı engellemek için çalışan otoriteleri 
destekliyoruz. High Conservation Value Network tarafından belirlenen yüksek koruma değerine 
sahip alanlar (high conservation value lands) tanımını benimsiyoruz. Bu tanım altında 
değerlendirilen alanları korumak adına üretim süreçlerimizi düzenliyoruz ve gerekli otoritelerle 
iş birliği adımları atıyoruz.  

• Faaliyetlerimizin ve süreçlerimizin ormansızlaşmaya ya da biyoçeşitlilik kaybına neden 
olmamasını sağlamak üzerine çalışıyoruz. 

• Ormansızlaşmaya yol açmayacak faaliyetleri ve değer zinciri modellerini destekliyoruz.  
• Hayata geçirdiğimiz gözlem ve denetim süreçlerimizle değer zincirimizin uyumunu sağlıyoruz ve 

müdahale gereken alanlarda gerekli aksiyonların alınması için ortaklık yapıyoruz. 

Tarımsal Ormancılık 

• Çevreye olan etkinin azaltılması adına değer zincirimizi teşvik ediyoruz ve aktif destek 
sağlıyoruz. 

• Sorumlu satın alma ilkeleri benimsiyoruz ve ham maddemizin belirli bir kısmının tarımsal 
ormancılık faaliyetlerinden gelmesi için çalışıyoruz. 

• Sürdürülebilir tarım faaliyetleri aracılığıyla yerel toplulukların güçlenmesi ve biyoçeşitliliğin 
sağlanması adına çalışmalar gerçekleştirip olumlu değer yaratıyoruz. 

• Gübre, toprak ve su kaynaklarını korumak aynı zamanda da doğal kaynakları sürdürülebilir bir 
biçimde kullanmak adına önlemler alıyoruz. 

Çalışan Hakları ve Çalışma Ortamı 

• İstihdam gönüllülük esasına bağlıdır. Hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmıyor, fiziksel, cinsel, 
psikolojik veya sözlü taciz uygulamıyor ve orijinal kimlik belgelerini alıkoyma gibi yasal olmayan 
uygulamalara başvurmuyoruz. 

• Cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel 
yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrımcılık yapmıyoruz. 
Çalışanlara değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Taciz ve 
kötü muamelenin hiçbir türüne tolerans göstermiyoruz. 

 
 
 
 



 

• Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı 
gösteriyoruz. 

• Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamakla sorumluyuz. İş 
kaynaklı kaza ve hastalıkları önlemek ve riskleri en aza indirmek için gerekli kontrolleri ve 
bakımları yapıyoruz, güvenlik prosedürlerini izliyor ve koruyucu ekipmanları sağlıyoruz. Bu 
çerçevede gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmekte; eğitimler, kazalar ve bunlara karşı 
alınan önlemler kayıt altına alınmaktadır. Uygulamalar yürürlükte olan ulusal kanun ve 
düzenlemelerle uyumlu haldedir. 

 
Çiftçi refahı ve yerel kalkınma 

• Yerel çiftçi topluluklarıyla kapasite geliştirme ve sürdürülebilir tarımcılık gibi alanlarda iş 
birlikleri yaparak yenilikçi çözümler üretmeye çalışıyoruz. 

• Çiftçileri ve değer zincirimizdeki diğer paydaşlarımızı eşitliklerin azaltılması adına 
güçlendiriyoruz. 

• Çiftçilerin adil şartlarda çalıştığından emin oluyoruz. 
• Yerel üreticileri çeşitli yollarla destekleyerek kazançlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. 

 

Çocuk İşçiliğin Önlenmesi 

• AB İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ortaya konan prensipleri benimsiyoruz ve 
faaliyetlerimizi bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. 

• Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan 
ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve 
örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösteriyor ve 
uyguluyoruz. 

• Yasal düzenlemelere uyuyor ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün belirlemiş olduğu yaş sınırının 
altında olan insanları işe almıyoruz. Yaş sınırının üzerinde olan genç çalışanları ise iş süresince 
başlarına gelebilecek olumsuz sosyal, fiziksel ya da psikolojik faktörlerden koruyoruz, duygusal 
gelişimlerini destekliyoruz ve eğitimlerinin önünde engel olmaması için çalışıyoruz. 

 
Politika İhlallerinin Bildirilmesi: Paydaşlarımız kanun, yönetmelik ve Önem Gıda Sürdürülebilir Tedarik 
Politikasının ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu telefon veya web hattı üzerinden bildirebilir. 
Yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecektir ve kanunlar izin verdiği şekilde kimlikleri gizli 
kalacaktır. Aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak ihlaller iletilebilir. 

Telefon: 
Websitesi / E-mail adresi: 
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