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Ege Kimya, yarım asrı aşkın deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle 
içerisinde deterjan, seramik, yapı kimyasalları, kauçuk, otomobil 
lastiği, tarım, boya, tekstil, kağıt ve batarya kimyasallarının yer 
aldığı 15’ten fazla sektörün ara kimyasal tedarikçisidir. Müşteri 
odaklı yönetim felsefesi ile global tedarik zincirinde tercih 
edilen bir şirket haline gelmiştir. Endüstriyel çevikliğimizden 
yararlanmak isteyen diğer çok uluslu şirketler için tercih edilen 
bir ortak haline gelerek, kurduğumuz uluslararası ortaklıklar ve 
ortak üretim anlaşmaları sayesinde üretim kapasitelerinde artış 
sağlanmıştır. Adapazarı’nda 120.000 m2’lik bir alanda kurulmuş 
olan kimyasal üretim tesisinin yanı sıra mevcut kurumsal finansal 
hizmetleri sayesinde, Ege Kimya müşterilerinin, iş ortaklarının ve 
paydaşlarının artan beklentilerine uygun çözümler sunar.

Sürdürülebilirlik, hammaddelerin, ürünlerin ve hizmetlerin 
seçiminde temel yol gösterici ilkemizdir. Bize göre, sürdürülebilirlik 
ekonomik başarının çevresel ve sosyal sorumluluk ile uyumlu 
hale getirilmesini ifade eder. Uygulamalarımızda kullanılan 
hammaddeler sürdürülebilirlik açısından değerlendirilir ve 
mümkün olan en verimli şekilde kullanılır. Bu yaklaşım, yaşam 
döngüsü değerlendirmesi (Life Cycle Assessment-LCA) gibi 
objektif ve olgulara dayalı yöntemler kullanılarak ürün ve proses 
sürdürülebilirliği için geliştirilen bütüncü değerlendirmelerle 
(toprak kullanımı, biyoçeşitlilik, su, enerji vs.) desteklenir. LCA, 
bir ürün veya hammaddenin üretimden kullanıma ve bertaraf/
geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsünü inceler.

3

GİRİŞ



Sürdürülebilir Tedarik, tedarik uygulamaları ve tedarik zinciriyle 
yürütülen çalışmalar bakımından, ekonomiye, toplumlara ve 
çevreye uzun vadeli faydalar sağlayacak yöntemlerle yaşam 
döngüsünün tamamında sosyal, ekonomik ve çevresel hususların 
gözetilmesini ifade eder. Ege Kimya, satın alınan mal ve hizmetlerin 
üretim, sevkiyat, kullanım ve bertarafının çevresel ve toplumsal 
sorumluluk anlayışına uygun olmasını ve Ege Kimya ve müşterileri 
açısından uzun vadeli değer taşımasını sağlamaya odaklanır. 

Ege Kimya, kuruluşların sahip oldukları üstünlüğü korurken 
aynı zamanda önemli toplumsal konuların anlaşılmasına ve 
çözümlenmesine yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Bu vizyon 
çerçevesinde, sürdürülebilirliği kuruluşumuzun  ayrılmaz bir parçası 
olarak benimsemek ve işle ilgili görevlerimizi yerine getirmek için 
çeşitli faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktayız. İş arkadaşlarımızın 
ve iş ortaklarımızın profesyonel ve şahsi eylemlerinde üst düzey 
etik standartlara bağlı kalmalarını desteklemekteyiz. 

İş arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın tamamı, tüm faaliyetlerinde 
birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeli ve yürürlükte bulunan 
kanun, yönetmelik ve kurum içi politikalara uymayı kabul etmelidir. 
Bu bakımdan, belirli etik konularla ilgili yaklaşımımızı ayrıntılı 
olarak açıklayan bir Davranış Kuralları politikası hazırlanmış olup, 
tüm iş faaliyetlerimizin bu kurallara uygun şekilde yürütülmesini 
garanti altına almayı amaçlamaktayız. 

Tedarikçilerimizin uzun vadede sürdürülebilir bir gelişme 
göstermesinin ortak başarımız açısından son derece önemli 
olduğunu kabul ediyor ve birlikte çalışma konusunda benzer bir 
yaklaşım ve vizyon benimseyen tedarikçilerle olan ilişkimize değer 
veriyoruz. Bu Sürdürülebilir Kalkınma Politikası, bu taahhüdü gözler 
önüne sermektedir. Bu politika çerçevesinde, tedarikçilerimizle 
karşılıklı anlayışı geliştirmeyi ve sürdürülebilir tedarik uygulamaları 
aracılığıyla iyileşme konusunda destek sağlamayı amaçlamaktayız. 
Ayrıca, sürdürülebilir tedarik faaliyetlerimizi güçlendirmeye devam 
edebilmek için başka şirketlerin tedarik departmanlarıyla görüş 
alışverişinde bulunmaktayız.

Tedarikçilerimizin bu politikada belirtilen yönergelere uygun 
şekilde çalışmalarını ve faaliyet alanlarını ilgilendiren tüm kanun 
ve yönetmeliklere uygun hareket etmelerini beklemekteyiz. Bu 
politika, kanuna uyumun ötesine geçerek, dünya genelinde en iyi 
uygulamaların benimsenmesini sağlamak için evrensel düzeyde 
kabul gören normlardan yararlanmaktadır. Ayrıca, etik kurallar, 
ticari bütünlük, insan hakları, sağlık & güvenlik, çevre, yerel toplum 
ve ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili beklentilerimizi açıklamaktadır. 
Vizyonumuz doğrultusunda ilerleyebilmek için bu politikayı 
zaman içinde güncelleyebiliriz. Tedarikçilerimizin bu politikayı 
takip etmelerini ve profesyonel ilişkilerimizde burada belirtilen 
standartlara ve uygulamalara uygun şekilde hareket etmelerini 
beklemekteyiz.
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Ticari faaliyetlerimizi dürüstlük ve uyum dahil olmak üzere 
yüksek etik & ahlaki normlar çerçevesinde yeterli ve şeffaf bir 
şekilde yürütmekteyiz. Etik normların kalıcı iş ilişkileri açısından 
vazgeçilmez nitelikte olduğuna inanmaktayız. Bu bakımdan, 
tedarikçilerimizin iş faaliyetlerinde liderlik üstlenirken bu 
sorumluluğu paylaşmalarını beklemekteyiz. Tedarik politikası 
kapsamında aşağıdaki dört ilke dikkate alınacaktır:

2.1 Etik Esaslar

2.1.1 Ticari bütünlük ve etik

Menfaat çatışması: Tedarikçiler, Ege Kimya ile profesyonel 
ilişkilerinde ortaya çıkan her türlü menfaat çatışmasını bildirerek 
bu konuda uygun aksiyonu belirlememize imkan tanımalıdır. Ege 
Kimya’nın temsilcileri veya çalışanları, herhangi bir tedarikçinin 
işletmesiyle ilgili olarak sahip oldukları önemli mülkiyet ilişkilerini 
ya da menfaatleri ifşa etmekle yükümlü olacaktır.

Rüşvet, yolsuzluk, hediyeler ve bağışlar:   Tedarikçiler, Ege Kimya 
ile yürüttükleri ticari işlemlerde herhangi bir iltimasta bulunulmasını 
sağlamak için kanuna aykırı ödeme, bağış, rüşvet, hediye ya da 
diğer uygunsuz menfaatleri kabul veya teklif etmeyecektir. Tüm 
tedarikçiler, faaliyet gösterdikleri bölgelerde rüşvetle/yolsuzlukla 
mücadele kanunlarına ve/veya yönetmeliklerine aykırı bir eyleme 
karışmadıklarını garanti etmeli ve her türlü yolsuzluk ve rüşveti 
ortadan kaldırmak için çalışmalıdır.
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Gizlilik: Tedarikçiler, Ege Kimya’nın fikri mülkiyetini –ticari sırlar ve diğer özel, kısıtlayıcı ve hassas 
veriler veya bilgiler- istikrarlı bir biçimde korumalı ve gözetmelidir. Ege Kimya’nın sağladığı veriler 
yalnızca Ege Kimya ile tedarikçi tarafından belirlenen ve kabul edilen amaçlar için kullanılacaktır.

Rekabete aykırı ve kısıtlayıcı ticari uygulamalar: Tedarikçiler, adil rekabeti desteklenmesini 
amaçlayan yerel ve uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Bu uyum, rekabetçi fiyatların ve 
yenilikçi ürünlerin sunulması açısından da önemlidir. 

2.1.2 İnsan hakları

Zorla çalıştırma ve çocuk işgücü: Tedarikçiler, faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında çocuk 
işgücü kullanılmasını yasaklamalıdır. Tedarikçilerimizin (her ne kadar Türkiye’de yürürlükte 
bulunan kanunlarda bu limit 15 olarak öngörülmüş olsa da) 18 yaş altındaki kişileri işe almamasını 
beklemekteyiz. Bu koşul, yerel kanunlarda öngörülen limitin daha düşük olması dikkate 
alınmaksızın tüm uluslararası tedarikçiler için de geçerlidir. Tedarikçiler, insan kaçakçılığı veya 
modern kölelik şeklinde zorla çalıştırma faaliyetlerinde bulunmamalıdır.

Ücret ve mesai saatleri: Tedarikçilerin asgari ücret, fazla mesai ücreti, mesai saatleri ve molalar 
ile ilgili olarak yürürlükte bulunan yönetmeliklere ve sektörde geçerli standartlara uymaları 
beklenmektedir.

Ayrımcılık yapmama ilkesi: Tedarikçiler, işe alım süreçlerinde ırk, renk, cinsiyet, yaş, milliyet, 
din, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik ve benzer durumlara dayalı olarak ayrımcılık 
yapılmamasını garanti etmelidir.

2.1.3 Hesap verebilirlik ve şeffaflık

Tedarikçiler, işe alım süreçlerinde ırk, renk, cinsiyet, yaş, milliyet, din, cinsel yönelim (LGBT), 
medeni durum, engellilik ve benzer durumlara dayalı olarak ayrımcılık yapılmamasını garanti 
etmelidir.

2.1.4 Yasal ve düzenleyici uyum
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Tedarikçilerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerde yürürlükte bulunan tüm kanunlara uymalarını 
beklemekteyiz. İlgili bulunan diğer evrensel kanun ve yönetmeliklere de riayet edilmelidir. Ayrıca, 
yasal uyumun desteklenmesi açısından gerekli izin ve tescillerle ilgili tüm kurallara uyulması 
öngörülmektedir.



2.2 Toplumsal Fokus
Sürdürülebilir kalkınmayı ve ticari uygulamaları desteklemeyi taahhüt etmekteyiz. Sürdürülebilir 
uygulamalar, günümüzde toplumsal performans kriterlerini de kapsamaktadır. Kuruluşların 
yerel topluluklar ve genel anlamda toplum içerisinde önemli ve faydalı bir rol üstlenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz toplumların sosyal ve ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunuyor ve tedarikçilerimizin de aynı doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınmayı ve ticari uygulamaları desteklemek için 
çalışmalarda bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız sayesinde yerel toplumda önemli 
ve değerli bir rol üstlendiğimize inanıyoruz. Yerel toplumun sosyal ve ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunuyor ve tedarikçilerimizin de aynı şekilde davranmalarını bekliyoruz. 
 
2.2.1 Paydaşlarımızla ilişkiler

Bayilerle/tedarikçilerle adil işlem esasları: Tedarikçilerimizin iş ortaklarıyla tüm işlemlerini 
herkes için adil değerlendirme, fırsat eşitliği ve adil rekabet fırsatı dahil olmak üzere şeffaf bir 
biçimde yürütmelerini teşvik etmekteyiz.

İşgücü çeşitliliği: Tedarikçilerimizin yaş, cinsiyet, deneyim, etnik köken ve diğer bakımlardan 
çeşitli ve kapsayıcı bir işgücü oluşturmak için gerekli girişimlerde bulunmalarını teşvik 
etmekteyiz.

Yerel toplumlarla ilişki kurulması ve süreçlere dahil edilmesi: Tedarikçilerimizin 
faaliyetleriyle ilgili olarak toplumun dile getirdiği endişeleri çözüme kavuşturmaları ve muhtemel 
olumsuz etkileri hafifletmek/azaltmak için çalışmalarda bulunmaları teşvik edilmektedir.

2.2.2 Çalışan sağlığı ve güvenliği

İlgili sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine ve sektörde benimsenen standartlara uyum açısından, 
tedarikçilerimizin kuruluşları bünyesinde ilgili yönetim uygulamalarını benimsemelerini 
beklemekteyiz. Bu çerçevede, tedarikçilerimizin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında 
eğitimler vermeleri teşvik edilmektedir. Tedarikçilerimizin risk maruziyetini analiz ederek 
minimum düzeye indirgemelerini ve muhtemel kazaları ve sakatlıkları önlemek için gerekli 
aksiyonları almalarını tavsiye etmekteyiz.

2.2.3 Yerel toplumun kalkınması

Faaliyetlerimizin yerel toplumların yanı sıra tedarik zincirlerimizde yer alan tedarikçilerin 
toplumlarını da etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle, tedarikçilerimizin istihdam sağlamak, 
yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve ilgili durumlarda yerel halkın becerilerinin 
geliştirilmesini desteklemek suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri doğrultusunda 
yerel toplumla işbirliği kurmak ve ortak çalışmalarda bulunmak üzere gerekli adımları atmalarını 
teşvik etmekteyiz. 

Faaliyetlerimizin tedarik zincirimizle ve tedarikçilerimizle bağlantılı şahısları etkilediğini de 
biliyoruz. Bu bakımdan, tedarikçilerimizin istihdam fırsatları sunmak, yoksulluğun ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olmak ve yerel halkın becerilerinin geliştirilmesine destek olmak 
suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmayı güçlendirmek için bu şahıslarla ve yerel toplumlarla 
birlikte çalışmak için aksiyon almalarını destekliyoruz.
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2.3 İklim Dostu / Yeşil Teknoloji

Günümüzde karşı karşıya kaldığımız çevre sorunları, artık geleceği değil bugünü ilgilendiriyor. Bu 
bakımdan, çevre dostu bir tedarik zincirine sahip olmak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. 
Faaliyetlerimizi çevreyle ilgili yerel kanun ve yönetmeliklerin şartlarına uygun şekilde yürütmekte 
ve tedarikçilerimizden de aynı şekilde hareket etmelerini beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin 
faaliyetlerinin kapsam ve nitelik bakımından farklılık gösterebileceğini ve bu nedenle, bu standartlara 
vurgu konusunda belirli farklılıklar olabileceğini anlıyoruz.

2.3.1 İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve uyum

Kimya sanayii, karbon dioksit (CO2) gibi antropojenik sera gazlarının (GHG’ler) en büyük kaynağı 
arasında yer almaktadır. Sanayi sektörü, global GHG emisyonlarının yüzde 21’inden sorumludur. 
Bu emisyonların yüzde 22’sinin kimyasallardan ve petrokimyasallardan kaynaklandığı söylenebilir. 
Kimya sektöründe, fabrikalarda enerji üretmek için fosil yakıtların yakılmasıyla ve ayrıca kurum 
dışı tedarikçilerden enerji tedarik edilmesi kapsamında dolaylı olarak CO2 üretilir. Ayrıca, üretim 
sürecinde NOx, metan ve diğer iklimle değişikliği ile ilgili gazlar açığa çıkar. 

Şirketin faaliyetleri ve ürünleri aracılığıyla ortaya çıkan GHG emisyonlarının / enerji tüketiminin 
azaltılmasına ilişkin tedbirler, iklim değişikliğinin hafifletilmesine yönelik adımlar arasında yer alır. 
İklim değişikliği stratejisi, sera gazı emisyonları (doğrudan ve dolaylı), GHG emisyonlarının / enerji 
tüketiminin azaltılmasına ilişkin enerji tüketimi eylem planları, iklim değişikliğiyle ilgili ticari risklerin 
evrimi ve diğer ilgili karşı tedbirler, tedarik zincirimizden beklenen aksiyonlar kapsamındadır.

2.3.2 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler

Kimya sanayii, enerji yoğun sektörler arasında yer almaktadır. Kimya şirketleri, elektrik ve -petrol 
ve doğal gaz başta olmak üzere- fosil yakıt tüketiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Kimya sanayi, 
enerji verimliliğini geliştirmek ve sürdürülebilir enerjiyle ilgili yenilikleri benimsemek suretiyle 
temel operasyonlarını ciddi bir biçimde dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Sektörün enerji tüketiminin büyük bir kısmı doğal gaz ve petrolden oluşmaktadır. Sektör ciddi 
miktarda elektrik ve buhar kullanmaktadır. Bazı kimyasal ürünlerde, toplam üretim maliyetlerinin 
yüzde 85’ine varan bir kısmı enerjiden oluşmaktadır.

Enerji verimliliği, sürdürülebilirliğin önemli bir parçasıdır. Sürdürülebilir enerji verimliliği tedbirleri 
enerji tüketimini düşürür ve diğer kaynaklara ilave baskı uygulamadan maliyet etkinliğini ve toplumsal 
kabulü dikkate alırken aynı zamanda iklimi de korur. Enerji verimliliği kapsamında, performans, 
hizmet veya mal üretimi enerji tüketimiyle karşılaştırılır: konutların ısıtılması veya soğultulması için 
daha az enerji, km başına daha az yakıt, her bir ton Klor için daha az elektrik tüketimi vs. 

Tedarikçilerimiz, daha iklim dostu bir yaklaşım benimsemek için mümkün mertebe yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmaya gayret edecektir. Tedarikçiler, faaliyetlerinde konvansiyonel enerji 
kaynaklarının yerine sürdürülebilir / yenilenebilir kaynaklar kullanılmasını sağlayacak fırsatları 
belirlemelidir. Ayrıca kullandıkları ekipman ve proseslerin verimliliğini ve performansını düzenli 
iyileştirmelerle yükseltmeye çalışmalıdır. Doğal kaynakların korunmasını ve muhafaza edilmesini 
garanti etmek için en iyi uygulamalar izlenmelidir.
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2.3.3 Sorumlu kaynak kullanımı ve tüketim

Etkili kaynak ve çevre yönetimi, sürdürülebilirliğin temel niteliklerinden biridir. Kimya sanayii, 
enerji ve su yoğun sektörler arasında yer alır ve bu doğal kaynakların kullanımının yönetilmesi önem 
taşır. Herhangi bir tedarik teklifinin değerlendirilmesinden önce, Ege Kimya hacim, ölçek, maliyet 
ve çevresel etkiler bakımından azalma sağlamak amacıyla toplam ihtiyacı gözden geçirecektir. 
Ege Kimya, tedarik açısından gerçek bir operasyonel gerekliliğin söz konusu olduğundan emin 
olacak ve satın alınan malzemeler etkin bir biçimde kullanılarak atık miktarı mümkün olduğunca 
azaltılacaktır. 

Bir diğer önemli kaynak olan su esasen insanlığın yaşam kaynağı olarak nitelendirilebilir. 
Sektörümüzde, su tüketiminin azaltılması amacıyla daha az su gerektiren yeni prosesler 
tasarlanmakta, su gerektirmeyen yeni ve sürdürülebilir soğutma sistemlerine öncelik tanınmakta 
ve kurum içi geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Temiz su 
kullanımının ve içme suyu kaynaklarının azaltılması (desalinasyon ve kentsel alanlarda atık su 
arıtma gibi alternatif kaynakların sürdürülebilir biçimde azaltılması) ve atık suların işlenmesi ve 
yönetimi, su kaynaklarının korunması ve yönetilmesi açısından önem taşımaktadır. Su tüketiminin 
etkili ve etkin yönetimi, üretilen birim ürün miktarı (örneğin her bir ton) için su kullanımının (m3 

olarak) ölçülmesini ve yeraltı suyu tüketiminin ve atık su miktarının metreküp (m3) cinsinden 
belirlenmesini gerektirir.

Tedarikçilerimizin operasyonlarında saf hammaddeler de dahil olmak üzere tüm kaynakların 
kullanımını azaltmalarını önermekteyiz. Tedarikçi, verimliliği artırmak, en yeni teknolojilere yatırım 
yapmak ve ileri ürün ve proseslerle malzemeleri yeniden kullanmak suretiyle kaynak kullanımını 
minimum düzeye indirgemenin yollarını aramalıdır. Tedarikçi, uygun ikameler belirlemek ve 
kullanmak suretiyle yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımını azaltmalıdır. 

2.3.4 Yeşil ürünler, prosesler ve hizmetler

Yeşil ürün ve hizmetler, sürdürülebilir tedarikin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, satın almacılar genel olarak bu alanda uzmanlık kazanmadıkları için hangi 
çevresel kriterlerin benimseneceğini belirlemek güç olabilir. Satın almacılar açısından bir diğer 
zorluk ise ürünlerin öngörülen çevresel kriterleri gerçek anlamda karşılayıp karşılamadığının 
nasıl değerlendirileceğidir. European Ecolabel gibi bağımsız çevre etiketi sistemleri, bu kriterlerin 
tespiti açısından mükemmel bir kaynak sunar. Bağımsız çevre etiketleri için benimsenen kriterler, 
kesin bilimsel kanıtlara dayalı olarak ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde geliştirilmiştir.

Çevre etiketleri, ISO standartları kapsamında ürün ve hizmetler için sunulan üçüncü şahıs 
sertifikasyonlar olarak tanımlanır. Bu etiketler, tedarik prosedüründe yer alan tüm ortakların 
yeşil satın alma prosesleri için sözleşmede hangi unsurların bulunması gerektiğini anlamalarına 
yardımcı olur. Etiketle ilgili kriter ve spesifikasyonlar ISO standartlarında tanımlandığından ve 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi gibi önceki çalışmalarla uyumlu bir biçimde belirlendiğinden, 
ürünün düşük çevresel etkiler yarattığını son kullanıcılara garanti eder. Ayrıca, bağımsız kuruluşlar 
tarafından denetlenmeleri nedeniyle bu etiketlerin şeffaf ve son derece güvenilir olduğu kabul 
edilir. Satın alınacak mal veya hizmetlerle ilgili teknik spesifikasyonların belirlenmesine yardımcı 
olurlar. Mümkün olan durumlarda çevre etiketli ürünlerin kullanılması, çevresel etkinin azaltılması 
ve etkili ve sürdürülebilir bir tedarik stratejisinin geliştirilmesi için önemlidir.
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Aşağıda yeşil tedarik süreçlerinde yaygın olarak kullanılan etiketlere yer verilmiştir:

        ISO 14024 Tip I etiketler, ilgili etiket için standardın belirlenmesini sağlayan bir dizi başarı/
başarısızlık kriterine dayalı olarak düzenlenmektedir. Örnek etiketler: 

The European Ecolabel: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 
The Nordic Swan, İskandinavya: www.svanen.nu
The Blue Angel (Blauer Engel), Almanya: www.blauer-engel.de 
Umweltzeichen, Avusturya: www.umweltzeichen.at
NF Environment, Fransa: www.marque-nf.com 
Milieukeur, Hollanda: www.milieukeur.nl 
AENOR, İspanya: www.aenor.es

İlave çevre etiketi programlarının listesi, Global Eko-Etiketleme Ağının (GEN) internet sayfasında 
mevcuttur: www.gen.gr.jp/product.html

     ISO 14025 Tip III etiketler, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesine dayalı olarak bir ürün ya 
da hizmetle ilgili niceliksel çevre bilgilerini içerir. Bu program, doğrulanabilir bir iddia veya 
güvenceden ziyade bir ürün profili sunar. Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product 
Declaration-EPD) örnekler arasında yer alır. EPD veren örnek kurumlar: 
 EPD Türkiye: www.epdturkey.org
 Uluslararası EPD Sistemi: www.environdec.com

           Konuya özel etiketler
 
Bu etiketler, enerji kullanımı ya da emisyon seviyesi gibi çevreyi ilgilendiren belirli bir konu 
için düzenlenir. İki tür konuya özel etiket bulunur. İlki enerji verimliliği gibi belirli bir konuda 
bir ya da daha fazla başarı/başarısızlık kriterine dayalı olarak düzenlenir. Eğer ürün bu 
kriterleri karşılarsa, etiketi kullanabilir. AB organik etiketi veya ofis ekipmanları için ‘Energy 
star’ etiketi bu türe örnek verilebilir. İkinci tür etiketler ise, ürün ya da hizmetlerin belirlenen 
konuda çevre performansına göre derecelendirilmesini sağlar. A++’nın en verimli ve G’nin en 
düşük verimli olarak belirlenmesi esasıyla dayanıklı tüketim mallarının enerji verimliliğine göre 
sınıflandırılmasını sağlayan AB enerji etiketi bu grupta yer alır.

           Özel etiketler

Belli başlı kamusal etiketlere ek olarak, STK’ların, sektör gruplarının ya da farklı paydaşların 
düzenlediği özel etiketler de bulunmaktadır. FSC (Forest Stewardship Council) veya PEFC (Pan 
European Forest Certification Council) programları gibi ormancılık sertifikasyon programlarına 
ilişkin etiketler, IFOAM programı gibi organik etiketler veya İsveç menşeli ‘Bra Miljöval’ etiketi 
gibi çoklu kriterlere dayalı etiketler bu kapsamda yer almaktadır.

Mümkün olan durumlarda, tedarikçilerimiz bu etiketler hakkında bilgi edinmeli ve ürün ve 
hizmetlerinde bu etiketleri kullanmalıdır. 

Nakliye/lojistik hizmeti de sürdürülebilirliğin önemli bir parçasını oluşturur. Nakliye stratejisi, 
tedarik süreçlerinde sürdürülebilirliği ciddi ölçüde etkiler. Koşullar izin verdiğinde, daha düşük 
etki yaratan taşımacılık yöntemi tercih edilmelidir. Farklı nakliye yöntemlerinin mevcut çevresel 
etkilerinin anlaşılması, lojistik faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Demiryolu 
taşımacılığı, çevre etkisi en düşük yöntem olarak kabul edilir ve demiryolunu sırasıyla deniz, 
kara ve havayolu taşımacılığı takip eder. Tedarik zinciri yapısı, araç kullanımı, yakıt verimliliği, 
yakıtın karbon yoğunluğu gibi konuların ayrıntılı olarak analiz edilmesi, nakliyeden kaynaklanan 
etkilerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
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2.3.5 Doğaya salınan emisyonlar

Emisyonların azaltılması: Tedarikçilerimizin emisyon kaynaklarını (CO2, SOX, NOx, Partikül 
Maddeler ve diğer Sera Gazları) tanımalarını ve bu emisyonların azaltılması için yenilikçi ve 
ileriye dönük aksiyonlar almalarını önemsiyoruz. Tedarikçi her bir üretim ya da hizmet faaliyetini 
ilgilendiren toplam CO2, NOx, SOx, VOC emisyonları, bu çerçevede kilit göstergeler olarak 
kullanılabilir.

Tehlikeli ve toksik malzemelerin ve maddelerin kullanımının azaltılması: REACH 
(Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması), Avrupa Birliği’nde üretilen 
veya AB’ye ithal edilen mallarda bulunan kimyasallar karşısında insan sağlığının ve çevrenin 
korunmasını amaçlayan bir yönetmeliktir. REACH prosesini tüm safhalarında kullanıcılar ve 
tedarikçiler arasında etkili iletişim kurulması, tedarik zincirinde ilgili bilgilerin temin edilmesini 
sağlamaya yardımcı olur. Söz konusu malların kullanıcıları kullanım koşulları ve yöntemleri 
hakkında tedarikçiye bilgi verdiklerinde, kayıtlı üreticiler kimyasal güvenlik değerlendirmelerine 
ilişkin maruziyet senaryolarını bu bilgilere göre tasarlayabilecektir.

Tedarikçilerimizin kullandıkları tehlikeli ve toksik malzemeleri değerlendirmelerini ve 
mümkün olan durumlarda bunları minimum düzeye indirgemek için uygun bir yöntem 
belirlemelerini beklemekteyiz. Maddelerin/ürünlerin yaşam çevriminin tamamını kapsayan risk 
değerlendirmelerinin yapılması önemlidir. Üretim proseslerinde bu malzemelerin miktarını 
azaltacak ikameler bulunabilir. 

Toksik atıkların bertarafı: Toksik atık konusunda sağlanan uzman bilgiler dikkate alınmalı ve bu 
tür atıklar yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından bertaraf edilmelidir. 

2.3.6 Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür

Kurumsal politikalar, en verimli ve sürdürülebilir atık, geri kazanım veya geri dönüşüm 
seçeneklerinin uygulanmasını sağlayan yeni teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesini 
desteklemelidir. Kimyasal bazlı ürünler için bertaraf yöntemleri (örneğin katı atık depolama sahası, 
ısı geri kazanımı kullanılarak ya da kullanılmayarak yakma ve geri dönüşüm yöntemleri) bölgeler 
arasında eşit değildir ve bu durum ürünün yaşam çevriminde neden olduğu toplam emisyonları 
ciddi ölçüde etkilemektedir. 

Katı atık depolama sahasına gönderilecek atıklar değerlendirilmeli ve tedarikçiler atık miktarının 
minimum düzeye indirgenmesini sağlayacak hedefler belirlemeye gayret etmelidir. Ayrıca çevresel 
etkilerini minimum düzeye indirgemek için alternatif atık bertarafı yöntemleri benimsemelidir. 

Tedarikçiler, tasarım ve bertaraf stratejisini en ideal şekle dönüştürmek için yenilikçi çözümler 
belirlemek suretiyle ambalaj malzemelerinin çevresel etkisini minimum düzeye indirgemek için 
bir yöntem bulmaya çalışmalıdır. Diğer taraftan, nakliye işlemlerinde her türlü gereksiz ya da 
abartılı ikincil ambalajlar ortadan kaldırılmalıdır. Tedarikçilerimizin mümkün olan durumlarda geri 
dönüşümlü ve/veya geri kazanılan ambalajlama malzemelerini kullanmaları teşvik edilmektedir.
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2.4 Kalite merkezli

Üretim ve ürün standartlarına uygunluk ve üretim kalitesi, bizim için kilit önem taşıyan konular 
arasındadır.

2.4.1 Kalite yönetim sistemi

Tedarikçilerimizin ISO gibi yetkili bir makam tarafından geliştirilen onaylı bir Kalite Yönetim Sistemi 
için öngörülen hedefleri, politikaları, kılavuzları ve prosedürleri oluşturmalarını beklemekteyiz. 
Her bir tedarikçi yerel kanunlara uymalı ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini garanti etmek için 
eğitim, yönetim anketleri ve kurum içi denetimler gibi yöntemlerden yararlanmalıdır. 

2.4.2 Etkin değer sunumu

Spesifikasyon ve satın alma süreci, doğru kalite, yaşam çevrimi maliyetleri ve çevresel ve 
toplumsal etkiler de dahil olmak üzere bir dizi parametreden oluşan farklı değişkenlerin ideal 
karmasını temsil eden en iyi teklifin belirlenmesini gerektirir. Yaşam döngüsünde enerji ve kaynak 
kullanımının azaltılması, verimliliği ve tasarrufu artıran önemli unsurlar arasında yer alır.

2.4.3 Tesis ve makineler

Tedarikçilerimizin ekipman tasarımı, kurulum ve bakımına azami özen göstermelerini  ve 
ekipmanın validasyonunu/doğrulanmasını sağlamalarını beklemekteyiz. Ayrıca, tedarikçiler 
işgücü açısından hijyen, güvenlik ve emniyet kurallarına uygun bir ortam sağlamak üzere temizlik 
ve haşere kontrolü işlemleri için uygun bir sistem geliştirmelidir.

2.4.4 İyi imalat uygulamaları ve kalite kontrolleri

Tedarikçilerimizin üretim ve ambalajlama faaliyetlerini uygun bakım ve proses kontrolü kayıtları 
ve nihai ürün teslimat programı ile birlikte güncellemelerini beklemekteyiz.

2.4.5 Malzeme yönetimi

Tedarikçilerimizin hammaddelerin depolanması, elleçlenmesi ve nakliyesi için öngörülen 
uygulamaları içeren bir sistem belirlemelerini ve reddedilen malzemelerin elleçlenmesinde 
en iyi yönetim uygulamalarını benimsemek suretiyle risk önleme tedbirlerini geliştirmelerini 
beklemekteyiz. 
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2.3.7 Yeşil girişimlerin ve uygulamaların benimsenmesi

İşletmenin çevre performansını izlemek ve çevre dostu bir işletme olarak faaliyet göstermek için 
çevresel etkilerin izlenmesine ve azaltılmasına yönelik uygulamaların benimsenmesi önemlidir. 
Tedarikçilerimizin faaliyetlerinde yeni uygulamalar geliştirmelerini ve çevresel etkilerini en aza 
indiren yeni girişimler benimsemelerini önermekteyiz.



POLİTİKANIN 
UYGULANMASI

3.1 Uygulanabilirlik ve uygulama

Tedarikçilerimizin faaliyet ölçeği, sundukları ürünler/hizmetler, 
kullandıkları hammaddeler, organizasyonel yapıları ve faaliyet alanları 
bakımından farklı sınıflandırmalara tabi bulunduklarını kabul ediyoruz. 
Bu değişkenleri dikkate alarak, Politikayı tüm tedarikçileri kapsayacak 
şekilde hazırladık ancak yine de, uygulama seviyesi ve türü tedarikçinin 
niteliğine ve tedarikçiyi ilgilendiren standartlara göre değişiklik 
gösterecektir. Tedarikçilerimizin bu Politikaya uyum için kurum içi 
politikalar, sistemler ve prosedürler geliştirmelerini ve diğer gerekli 
aksiyonları almalarını bekliyoruz. Tedarikçilerin bu Politikada açıklanan 
konuların her biri için belirlenen hedefleri ve alınan tedbirleri bizimle 
paylaşmaları beklenmektedir. Bu Politikaya aykırılık durumunda, 
şartlarımıza uymayan konuları belirlemek ve çözümlenmesine yardımcı 
olmak için tedarikçilerimizle birlikte çalışmayı taahhüt etmekteyiz. 

Tüm çalışanlar, temsilciler, danışmanlar, tedarikçiler ve alt yükleniciler 
bu politikanın uygulanmasından sorumludur. 

Bu Politika, Grup CEO’sunun sorumluluğundadır.
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3.2 Kapsam 
Bu Sürdürülebilir Tedarik politikası, EGE Kimya’nın tedarik faaliyetleri çerçevesinde sürdürülebilir 
sonuçlar elde etme taahhütlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır ve Ege Kimya bünyesindeki 
tüm tedarik faaliyetlerinde uygulanması amaçlanmaktadır.

Tedarikçiler ve alt yükleniciler, Davranış Kuralları da dahil olmak üzere diğer ilişkili politikalarımıza 
ve dokümanlarımıza uymalıdır.

Tedarikçiler ve alt yükleniciler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, 
Uluslararası Çalışma Örgütünün çocuk işgücü ve minimum çalışma yaşı ile ilgili standartlarına, 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine ve 2015 Modern Kölelik Yasasına uymakla 
yükümlüdür. Tedarikçiler ve alt yükleniciler, kendi tedarikçilerinin ve alt yüklenicilerinin de bu 
standartlara uymalarını sağlamalıdır.

3.3 İzleme ve raporlama r
eporting
Tedarikçilerimizin bu Politikaya uygunluk açısından yürütülen faaliyetleri izlemeleri ve 
raporlamaları beklenmektedir. Bu bakımdan, Politikanın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için 
tedarikçilerimizin izleme ve raporlama mekanizmaları oluşturmalarını önermekteyiz. Tedarikçiler, 
bu Politikaya uyum konusunda gösterdikleri performansı geliştirmeye odaklanmalıdır.

3.4 İhlallerin bildirilmesi

Bu Politikanın fiili ya da olası ihlallerinin hiçbir misilleme endişesi olmaksızın bildirmenizi 
destekliyor ve teşvik ediyoruz. Bu Politikanın her türlü ihlali (Ege Kimya çalışanlarının veya Ege 
Kimya’yı temsil eden kişilerin ihlalleri dahil), kurumsal internet sayfamızda bulunan “İletişim” 
kısmından gizlilik esasıyla derhal bildirilmelidir (https://www.egekimya.com/en/sustainability/
code-of-conduct-19.html).
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ÜÇLÜ 
SORUMLULUK

Ege Kimya, Üçlü Sorumluluk Küresel Sözleşmesinin imzacıları 
arasındadır ve bu sözleşmede öngörülen sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
uzun yıllardır uygulamaya devam etmektedir. 

Üçlü Sorumluluk, küresel kimya sektörünün sağlık, güvenlik ve çevre 
performansına yön veren etik değerleri içermektedir. Yaklaşık 25 yıldır 
uygulanan programın toplumlarla işbirliği, tedarik zincirinde bilgi 
paylaşımı ve sürekli performans iyileştirme konseptleri, “sürdürülebilir 
kalkınmanın” ilham verici performans açısından öne çıkmasından önce 
de uygulanmaktaydı. Bu bakımdan, kimya sektörü sürdürülebilirlik 
taahhüdünü güçlendirmek için Üçlü  Sorumluluk programını geliştirmeye 
devam etmektedir.

Üçlü Sorumluluk, küresel kimya sektörünün sürdürülebilirliğe olan 
bağlılığının merkezinde yer alır. Sürekli iyileştirme ruhunu yansıtan 
program, iş sağlığı ve güvenliği, çevre performansı, kaynak verimliliği, 
ürün yönetimi, nakliye güvenliği, proses güvenliği, toplumsal destek 
ve acil durum hazırlık ve müdahale alanlarında beklentilerin ötesine 
geçmektedir. Üçlü  Sorumluluk programına dahil olan şirketler 
ve dernekler, performanslarını raporlama konusunda da şeffaflık 
göstermektedir ve bu bakımdan, ICCA  bünyesinde her  yıl  Üçlü  Sorumluluk 
raporu düzenlenmektedir.
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Durum Raporunda temel çevre, sağlık ve güvenlik konularında 
ülke bazında elde edilen performans verileri açıklanmaktadır. 
Üçlü  Sorumluluk, tüm dünyada kimya  sektörünün  faaliyetleri 
ve ticari  uygulamaları açısından kaydettiği performansın sürekli 
olarak iyileştirilmesini sağlayan bir program uygulamaktadır. 
Her ne kadar geçmişte bu tür iyileştirmeler çevrenin 
korunması, iş güvenliği ve toplumsal destek bakımından ön 
plana çıkarılmış olsa da, günümüzde sürdürülebilir tüketim 
ve üretim modellerine ilişkin beklentilerin önem kazandığı 
ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin, beşikten beşiğe yaşam 
çevrimlerinin, biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve çevreyi ve yeşil 
teknolojilerin  kalitesini destekleyen teknolojilerin geliştirilmesi 
gerektiği açıktır. Yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinde  önemli  
bir  rol  üstlenecek  olan küresel  kimya sektörü, Üçlü Sorumluluk 
programının sektörü desteklerken zaman içerisinde gelişen ve 
değişen sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de hayata geçirmeyi 
mümkün kılacak sağlam bir temel sunduğuna inanmaktadır. 
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