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yolsuzlukla mücadele alanlarında küresel olarak kabul görmüş on ilke ile uyumlu hale gelmesini ve daha geniş 
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8.000’den fazla katılımcıyla dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk girişimidir. 
www.unglobalcompact.org

1992’den beri kurumsal sorumluluk alanında bir lider olan BSR, 250’den fazla üye şirketten oluşan küresel ağı 
ile birlikte, danışmanlık, araştırma ve sektörler arası işbirliği yöntemleriyle sürdürülebilir kurumsal stratejiler 
ve çözümler geliştirmek için çalışır. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da bulunan altı ofisiyle BSR, çevre, insan 
hakları, ekonomik kalkınma, yönetişim ve hesap verebilirlik alanlarındaki uzmanlığını adil ve sürdürülebilir bir 
dünya oluşturmak için küresel şirketlere rehberlik yapmak amacıyla kullanır. www.bsr.org 
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Önsöz

Gün geçtikçe çok daha fazla sayıda şirket sorumlu kurumsal 
uygulamalara ilişkin taahhütlerini yan kuruluşlarından teda-
rikçilerine kadar tüm değer zincirlerini de kapsayacak biçimde 
genişletiyor. Bunu sadece tedarik zincirinin doğal olarak ortaya 
çıkardığı sosyal ve çevresel riskler ve yönetişim sorunları ne-
deniyle değil, tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin sunabileceği 
birçok kazanım için de yapıyorlar. Gerçekten de sürdürülebilir 
tedarik zinciri yönetimi güçlü bir değer ve başarı kaynağı olabi-
lir – toplum için olduğu kadar şirketler için de. İyi kurumsal 
uygulamaların küresel düzeyde yaygınlaşmasını sağlayarak 
daha kapsayıcı pazarların oluşumuna ve Birleşmiş Milletler’in 
misyonu çerçevesinde ileri düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya 
katkı sunma açısından muazzam bir potansiyel taşımaktadır. 

Bugün, dünya genelinden BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
katılımcıları on ilkeyi kendi tedarik zincirlerinde uygulayarak 
öncülük yapmaktadır. Buna karşın, Küresel İlkeler Sözleşme-
si’nin dört tematik alanını – insan hakları, işgücü, çevre ve 
yolsuzlukla mücadele – kapsayan sürdürülebilir tedarik zinciri 
programları geliştirmek birçoğu için zorlu bir sorun olarak 
durmaktadır. 

BSR ile işbirliği içinde geliştirilen Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: 
Sürekli İyileştime için Pratik Rehber, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
değer ve ilkeleri temelinde sürdürülebilir tedarik zinciri progra-
mı geliştirme konusunda pratik bir kılavuzdur ve şirketlerin bu 
sorunların üstesinden gelmesinde yardımcı olabilir. Çok sayıda 
iyi kurumsal uygulama örneği içeren bu rehber şirketlerin, 
sürekli performans iyileştirmesine yönelik eylemlere ilişkin 
öncelikler belirlemesinde yardımcı olacaktır. 

Bu rehberin daha fazla sayıda şirketin daha sürdürülebilir 
tedarik zincirleri sağlama, böylece de şirket, çevre ve dünya 
genelinde tüm toplumlar için somut ve kalıcı faydalar üretme 
yolculuğuna başlaması için teşvik edici olacağını umarız. 

Georg Kell 
Direktör 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi 
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Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesinin onuncu yılını geride 
bıraktığımız bu günlerde, bu ilkeleri gerçekliğe dönüştürmek için 
21. Yüzyılın küresel ticaretini belirleyen tedarik zincirleri boyunca 
işbirliği yapmak gerektiği her zamankinden çok daha fazla aşi-
kardır. Birçok şirketin çevre ve toplum üzerindeki önemli etkileri 
tedarik zincirlerinde ortaya çıkıyor ve son çeyrek asırda bu ağların 
boyut ve karmaşıklık açısından giderek büyümesi, şirketlerin insan 
haklarını desteklemesi, çalışma koşullarını iyileştirmesi, çevreyi 
koruması ve etik ticaret uygulamalarını desteklemesi açısından 
aynı zamanda bir fırsat da sunuyor. Müşteriler ve tedarikçiler 
birlikte çalışma yoluyla temel iş davranışı ve etik standartlarını 
karşılamanın yanı sıra iş dünyasının dünya çapında toplum ve 
çevre üzerindeki etkilerini iyileştirmek için de işbirliği yapabilirler. 

Şirketlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesini küresel teda-
rik zincirlerinde uygulamalarını teşvik etmek için, ilkelerin yıl dö-
nümünde bu rehberi hazırlamış olmaktan gurur duyuyoruz. BSR, 
adil çalışma koşullarını ve çevresel iyi uygulamaları tedarik zinciri-
ne entegre etme konusundaki kapsamlı bilgileri ile bu çabaya katkı 
sunmaktadır. Üye ülkelerden oluşan küresel ağımızla ve onların 
tedarikçileriyle ortaklık içinde, 30’dan fazla ülkede çevresel, 
sosyal ve yönetişime ilişkin ilkeleri çoklu endüstri sektörlerindeki 
tedarik zincirlerine entegre etmek için çalışmaktayız. BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin dünya çapındaki imzacılarının geniş ağı ile 
güçlerimizi birleştirmek, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin etkilerini 
artırmak için muhteşem bir fırsat sunuyor. 

Bu rehberin tüm endüstrilerde, coğrafyalarda ve pazar bölümle-
rinde adil ve sürdürülebilir çalışma koşullarının geliştirilmesinde 
önemli bir katkı yapmasını umuyoruz ve bu katkının aşağıdaki 
yollarla olacağını düşünüyoruz: 

• Sürdürülebilirlik konusunun küçük ve orta büyüklükteki işlet-
melere doğru genişlemesi 

• Gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar için temel sosyal ve çevre-
sel konularda daha iyi bağlantılar oluşturulması 

• İyi yönetişimin ve iş etiğinin, iyi işleyen pazarların temel bir 
ayağı olarak desteklenmesi. 

Bu rehber, tedarik zinciri sürdürülebilirliği çabalarına başlamak 
ve bu konudaki mevcut çabalarını geliştirmek için şirketlere 
yardımcı olması amacıyla hazırlandı. Fakat aynı zamanda etkinin 
genişletilmesi ve sürdürülebilirlik için kollektif eyleme başlamak 
için de kullanılmalı. BSR olarak, Küresel İlkeler Sözleşmesi ile 
ortaklık yaptığımız için oldukça gururluyuz ve Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin vizyonunu çok daha güçlü bir gerçeklik haline ge-
tirmek için onu ve dünya genelindeki imzacı şirketlerini destekle-
meyi heyecanla bekliyoruz.

Aron Cramer
Başkan ve CEO
BSR
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Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Tedarik Zinciri 
Sürdürülebilirliği Danışma Grubu

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi, Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcıları ve paydaşları ile bir 
danışma grubu oluşturdu. Danışma grubunun rolü, tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi’nin genel stratejisine ve yaptığı çalışmalara ilişkin tavsiye 
sunmak ve geliştirilen rehber materyallerin yeterli ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olmasını 
sağlamaktır.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kurul üyelerinden biri olan Mr. Mads Øvlisen, danışma grubuna 
başkanlık etmektedir. Mads Øvlisen ve danışma grubunun tüm üyelerine, bu çabaya verdikleri 
katkı için teşekkür ederiz: 

■■ Michael Wilhelmer, Müdür, Küresel Satın Alma Hizmetleri, ArcelorMittal (Lüksemburg)
■■ Cody Sisco, Müdür, Danışmanlık Hizmetleri, Business for Social Responsibility (Küresel) 
■■ Gustavo Pérez Berlanga, Kıdemli Başkan Yardımcısı, KSS, Toks University,   
Cafeterias Toks S.A. de C.V, (Meksika)
■■ Juan Antonio Espinosa, Satın Alma Direktörü, Planlama ve Kontrol, CEMEX (Meksika)
■■ Brian Glazebrook, Kıdemli Müdür, Değer Zinciri Sosyal Sorumluluk, Cisco Systems (ABD)
■■ Dr. Bente Pretlove, Şirket Danışmanı, KSS ve Sürdürülebilir Kalkınma, Det Norske Veritas 
(Norveç)
■■ Vimal L Kumar, Başkan Kurumsal Sorumluluk, DiGi Telecommunications Sdn Bhd (Malezya) 
■■ Tammy Rodriguez, Direktör, Kurumsal Sorumluluk, Esquel Group of Companies (Çin)
■■ Monique Oxender, Küresel Müdür, Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği, Ford Motor Company (ABD)
■■ Isabel Garro Hernández, İcracı Direktör, Küresel İlkeler Sözleşmesi İspanya Yerel Ağı (İspanya)
■■ Claudine Musitelli, Direktör, Global Social Compliance Programme (GSCP) (Küresel) 
■■ Paolo Pompilio, Direktör, Relações Corporativas e RSA, Grupo Pão de Açúcar, Companhia   
Brasileira de Distribuição (Brezilya) 
■■ Zoe McMahon, Müdür, Tedarik Zinciri Sosyal ve Çevresel Sorumluluk, Hewlett-Packard (ABD)
■■ Brian Larnerd, Kıdemli Müdür, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Amerika Kıtası Ofisi   
Baş Yöneticisi, Hitachi, Ltd. (Japonya)
■■ Dr. In-mo Cheong, Genel Müdür, Çevresel strateji Planlaması, Huyndai Motor Company   
 (Kore Cumhuriyeti)
■■ Greg Priest, Başkan, IWAY Uygunluk ve İzleme, IKEA (İsveç)
■■ Javier Chercoles Blazquez, Küresel Direktör, KSS, Inditex, Industrias de Diseño Textil, S.A.  
 (İspanya)
■■ Sandeep Dadlani, Başkan Yardımcısı, Retail, CPG & Logistics, Infosys Technologies Ltd 
(Hindistan)
■■ Trude Andersen, KSS Başkanı, Innovation Norway (Norveç)
■■ Robert Jenkins, CEO, Integrated Contract and Supply Solutions - ISCS (Birleşik Arap Emirlikleri)
■■ Jan-Willem Scheijgrond, Kıdemli Direktör, Sağlık, Güvenlik ve Çevre, Koninklijke Philips   
 Electronics N.V. (Hollanda)
■■ Beroz Gazdar, Başkan Yardımcısı, Infrastructure Development Sector, Mahindra &   
 Mahindra Limited (Hindistan)
■■ Hilary Parsons, Müdür, Halkla İlişkiler - Tedarik Zinciri, Nestle S.A. (Switzerland)
■■ Mika Kiiskinen, Kıdemli Müdür, Sosyal ve Etik Konular Yönetimi, Nokia Corporation (Finlandiya) 
■■ Dr. Márcia Balisciano, Direktör, Kurumsal Sorumluluk, Reed Elsevier Group plc (Birleşik Krallık)
■■ Eileen Kaufman, İcracı Direktör, Social Accountability International (SAI) (Küresel)
■■ Rachelle Jackson, Direktör, Araştırma ve Kalkınma, STR Responsible Sourcing (ABD)
■■ Koichi Kaneda, Kıdemli Müdür, KSS ve Kurumsal Markalaşma, Takeda Pharmaceutical   
 Company Limited (Japonya)
■■ Anant Nadkarni, Başkan Yardımcısı, Kurumsal Sorumluluk Grubu, Tata Council for Community  
 Initiatives (TCCI) (Hindistan)
■■ Stein Hansen, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Business Assurance, Telenor Group (Norveç) 
■■ Alexander Seidler, Direktör, UBS AG (İsviçre) 
■■ Willem-Jan Laan, Direktör, Küresel Dış İlişkiler, Unilever (Birleşik Krallık) 
■■ Dr. Gerhard Prätorius, Başkan, KSS ve Sürdürülebilirlik, Volkswagen AG (Almanya)
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Yönetici Özeti: Tedarik Zinciri 
Sürdürülebilirliği için Uygulama Adımları

Tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin kurum-
sal sorumluluğun temel bileşenlerinden biri 
olduğu giderek artan biçimde kabul görmek-
tedir. Tedarik zincirinin sosyal, çevresel ve 
ekonomik etkilerinin yönetimi ve yolsuzlukla 
mücadele hem yapılacak doğru şeydir hem 
de iyi bir kurumsal algı oluşturur. Bununla 
birlikte, tedarik zinciri sürekli olarak evrilen 
pazarlardan ve ilişkilerden oluşmaktadır. Bir-
leşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
ilkelerini tedarik zinciri sürdürülebilirliği için 
temel almak suretiyle şirketlerin bu karma-
şık alanı yönlendirmek için kullanabileceği 
bazı temel kavramlar ve uygulama adımları 
sunuyoruz.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği 
Nedir ?
Tedarik zinciri sürdürülebilirliği, ürün ve 
hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevre-
sel, sosyal ve ekonomik etkilerinin yönetimi 
ve iyi yönetişim uygulamalarının teşvik 
edilmesidir. Tedarik zinciri sürdürülebilir-
liğinin amacı, ürün ve hizmetlerin pazara 
ulaştırılması sürecine dahil olan tüm pay-
daşlar için uzun vadeli çevresel, sosyal ve 
ekonomik değerler yaratmak, bu değerleri 
korumak ve geliştirmektir. Şirketler, BM Kü-

resel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerini tedarik 
zinciri ilişkilerine dahil ederek kurumsal 
sürdürülebilirliği geliştirebilir ve daha geniş 
kapsamlı sürdürülebilir kalkınma hedefleri-
ni destekleyebilirler. 

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği 
Neden Önemlidir?
Şirketlerin tedarik zinciri sürdürülebilirli-
ği yolculuğuna başlaması için çok sayıda 
neden vardır. Bu nedenlerin başında, kanun 
ve yasal düzenlemelerle uyumu sağlamak, 
sürdürülebilir iş etiği ve davranış kuralları 
için oluşturulmuş uluslararası standartlara 
bağlı kalmak ve bu standartları destekle-
mek gelir. Buna ek olarak, şirketler, giderek 
artan biçimde daha iyi sosyal, ekonomik 
ve çevresel etkiler oluşturan eylemlere 
yönelmektedir, çünkü toplumda bu tür bir 
beklenti bulunmaktadır ve bu yönde eylem-
de bulunmanın ticari açıdan da faydaları 
vardır. Şirketler, tedarik zincirleri boyunca 
ekonomik, sosyal ve ekonomik performansı 
yöneterek ve iyileştirmeye çalışarak hem 
kendi çıkarları doğrultusunda, hem de 
paydaşlarının ve tüm toplumun çıkarları 
doğrultusunda davranmış olurlar. 

TAAHHÜT ET

ÖLÇ

UYGULA

BİLDİR

TANIMLA

DEĞERLENDİR

TAAHHÜT ET
■■ Kurumsal etmenleri ve dışsal ko-

şulları anlayarak kurum nedenlerini 
oluşturun. (2. Bölüm)
■■ Tedarik zinciri sürdürülebilirliği için 

vizyon ve hedefler oluşturun.  
(2. Bölüm) 
■■ Tedarik zinciri için sürdürülebilirlik 

beklentileri oluşturun. (3. Bölüm)

DEĞERLENDİR

■■Kurumsal öncelikler ve etkiler 
temelinde, bu yönde harcanacak 
çabaların çerçevesini belirleyin.  
(4. Bölüm)

TANIMLA ve UYGULA

■■Performansı iyileştirmek için 
beklentileri tedarikçilerle paylaşın 
ve onları da sürece dahil edin.  
(5. Bölüm)
■■Kurum içi uyum ve takip sağlayın. 
(6. Bölüm)
■■İşbirliği ve ortaklıklar oluşturun. 
(7. Bölüm)

ÖLÇ ve BİLDİR

■■Hedefler doğrultusunsa perfor-
mansınızı takip edin, şeffaf olun ve 
ilerlemeleri raporlayın. (8. Bölüm) 

Bu rehber, önemli mik-
tarda satın alma faaliyeti 
bulunan ve sürdürülebilir-
liği tedarik zinciri yönetim 
stratejilerine ve uygula-
malarına dahil etme ko-
nusuyla ilgilenen şirketler 
için hazırlanmıştır. 

 
ŞİRKETİM HANGİ ADIMLARI ATABİLİR?
Bu rehber, şirketlerin tedarik zinciri sürdürülebilirliğini sağlamak için atabileceği uygulama adımlarını ve örnek alınabile-
cek uygulamaları içermektedir. Önerilen ve aşağıda da özetlenen adımlar, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin strateji ve uygula-
malara dahil edilmesine ilişkin sürekli iyileştirme yapılmasına yönelik esnek bir çerçeve sunan Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Yönetim Modeli temel alınarak oluşturulmuştur.

Aşağıda özetlenen ve rehber boyunca açıklanan adımlar doğrusal bir sıra izlememektedir. Şirketlerin, daha sürdürü-
lebilir tedarik zincirleri oluşturabilmeleri için uygulayabilecekleri, birbirini tamamlayan eylemlerdir. Ayrıca, başarılı bir 
tedarik zinciri sürdürülebilirliği yönetimi için her adımda göz önünde bulundurulması gereken üç temel ilke bulunmakta-
dır – yönetişim, şeffaf lık ve katılım. 
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1. Giriş

Bu rehber tedarik zinciri sürdürülebilirliği, 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerini tedarik 
zincirine uygulama ve sürdürülebilirliği iş 
stratejilerine dahil etme konularında çalış-
maya yeni başlayan şirketlere olduğu kadar 
bu konuda deneyimli olan şirketlere de 
yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği 
Tanımı 
Günümüzün küreselleşmiş ekonomisinde, 
iş süreçlerini altyüklenicilere devretmek 
sorumlulukların veya risklerin de alt-
yüklenicilere devredilmesi veya bir ürün 
satıldıktan sonra şirketin sorumluluğunun 
sona ermesi anlamına gelmemektedir. Öncü 
şirketler, ürün ve hizmetlerinin yaşam 
döngüsü boyunca rol oynamak durumunda 
olduklarının farkındadırlar. Tedarik zinciri 
sürdürülebilirliği yönetimi, marka bütünlü-
ğünü sürdürmek, iş sürekliliğini sağlamak 
ve işletim maliyetlerini yönetmek için bir 
anahtardır. Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkele-
rini uygulamanın da önemli bir bileşenidir. 

TANIMLAMALAR 
“Sürdürülebilirlik” kavramının çeşitli 
tanımları mevcuttur. Bu rehberde 
kullanılan sürdürülebilirlik kavramı 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesi ile 
ele alındığı biçimiyle çevresel, sosyal (insan 
hakları ve işgücü) ve kurumsal yönetişim 
konularında iş dünyasının rolünü 
içermektedir. 

“Tedarik zinciri sürdürülebilirliği” 
ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü bo-
yunca çevresel, sosyal ve ekonomik etki-
lerin yönetimi ve iyi yönetişim ilkelerinin 
teşvik edilmesidir. 

Tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin ama-
cı, ürün ve hizmetlerin pazara ulaştırılması 
sürecine dahil olan tüm paydaşlar için uzun 
vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değerler 
yaratmak, bu değerleri korumak ve geliştir-
mektir. Şirketler, tedarik zinciri sürdürüle-
bilirliği yoluyla kurumlarının uzun vadeli 
yaşama yeteneğini korurlar ve faaliyette 
bulunmak için sosyal yetki elde ederler. 

1 From Business for Social Responsibility. 

ÇEVRESEL, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER, 
TEDARİK ZİNCİRLERİNİN HER AŞAMASINDA MEVCUTTUR.1

Ürünlerin yaşam 
döngüsü boyunca 
her aşamada çeşitli 
sosyal ve ekonomik 
etkileri veya çevre 
ve insanlar üzerinde 
dışsal etkileri vardır. 
Ayrıca, yönetişim veya 
kurumların davranışları 
için paydaşlarına hesap 
verebilir olması, tedarik 
zinciri boyunca her 
aşamada önemlidir.

Bu rehber, üretim sıra-
sındaki iş ortaklarına 
odaklanmaktadır, örn. 
tedarikçilerle ilişkiler. 
Distribütörlerle ilişkiler, 
ürünlerin müşteriler 
tarafından kullanımı 
veya kullanım süresi gibi 
üretim sonrasına ilişkin 
konular bu rehberde ele 
alınmamaktadır. Üretim 
sonrası zincirinin etkileri, 
ilerleyen dönemlerde BM 
Küresel İlkeler Sözleş-
mesi Ofisi tarafından ele 
alınabilir. 

Buna ek olarak, bu 
rehber şirketlerin satın 
aldıkları ürünlerden çok 
kimlerden ve nasıl ürün 
satın aldığına odaklan-
maktadır. Bu konu da BM 
Küresel İlkeler Sözleş-
mesi Ofisi’nin ilerleyen 
zamanlarda odaklanacağı 
konulardan biri olabilir. 

KULLANIM 
SÜRESİ SONU İMALAT

MALZEME GİRDİLERİ

KULLANIM DAĞITIM

Çevreİmha

Çıkartma

Geri dönüşüm

        Nakliye
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Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi Hakkında
Küresel İlkeler Sözleşmesi, katılımcılarını, tedarikçileri ile on ilke etrafında bir araya gelme-
leri, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taahhütlerinin bir parçası olarak sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini ilerletmeleri ve küresel iş dünyasına iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını 
yaymaları için teşvik eder. Aşağıdaki tabloda açıklandığı üzere, bu on ilke girift biçimde 
tedarik zincirinde sürdürülebilirliğe bağlıdır. 

ON İLKE TEDARİK ZİNCİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLE BAĞLANTISI

İnsan Hakları

İlke 1: İşletmeler, uluslara-
rası geçerliliğe sahip insan 
haklarına destek olmalı ve 
saygı göstermelidir;

İlke 2: İnsan hakları suçları-
na ortak olmamak için gerekli 
tüm tedbirleri almalıdırlar. 

İşgücü

İlke 3: İşletmeler, örgüt-
lenme özgürlüğü ve toplu 
pazarlık hakkına azami önem 
göstermelidir;

İlke 4: Zorla çalıştırma ve 
angaryanın her türlüsünün 
ortadan kaldırılmasına azami 
önem vermelidir; 

İlke 5: Çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldırılmasına azami 
önem göstermelidir; 

İlke 6: İşe alma ve meslek 
konusundaki ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasına azami 
önem vermelidir.

Şirketlerin insan haklarına saygılı olma sorumluluğu 
bulunmaktadır. En temel sorumluluk, başkalarının 
haklarını ihlal etmemektir. Buna ilaveten, işletmeler 
insan haklarının desteklenmesi ve hayata geçirilme-
sinin teşvik edilmesi konularında da adımlar atabilir-
ler ve bunları yapmak için iyi kurumsal nedenler de 
bulunmaktadır. 

Ofislerdeki, fabrikalardaki, çiftliklerdeki ve madenler 
gibi doğal kaynakların çıkartılmasına yönelik tesis-
lerdeki çalışma koşulları, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde, çoğu defa uluslararası standartların ve 
ulusal düzenlemelerin gerisinde kalmaktadır ve bu 
durum ciddi insan hakları ihlallerine yol açabilir. İş-
letmeler, tedarik zincirleri boyunca, zorla çalıştırma 
yasağı, Çocuk işçiliği yasağı, ayrımcılığın önlenmesi, 
örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı da da-
hil olmak üzere uluslararası çalışma standartlarına 
azami önem gösterilmesi için çabalamalıdır. 

Ayrıca, günümüzde işçiler uzun çalışma saatleri, 
işverenlerin kötü muamelesi, hareket özgürlüğünün 
kısıtlanması gibi bazı başka insan hakları ihlallerine 
de maruz kalmaktadır. Şirketler, insan hakları ihlal-
lerine ortak olmamak için işçilerin ve diğer kişilerin 
haklarının tedarik zincirleri tarafından ihlal edilme-
mesini sağlamaya çalışmalıdır. Söz konusu bu haklar 
seyahat özgürlüğünü, kötü muamele yasağını, eşit 
iş için eşit ücret hakkını ve dinlenme hakkını da içer-
mektedir. Tüm insanların güvenli ve sağlıklı çalışma 
koşullarında çalışma hakkı da oldukça önemlidir. 

Şirketler, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim ve sağlık 
hizmetlerine erişim gibi daha geniş çerçevedeki insan 
haklarının desteklenmesi için de insan hakları konu-
larını (çalışma koşulları ve daha ötesi) tek başlarına 
veya ortaklarıyla birlikte ele almaya başlayabilirler.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİNİN ON İLKESİ VE  
TEDARİK ZİNCİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
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Çevre

İlke 7: İşletmeler, çevre-
sel sorunlarla ilgili olarak 
temkinli yaklaşımı destekle-
melidir;

İlke 8: Daha yüksek sevi-
yede çevresel sorumluluğu 
teşvik eden girişimlerde 
bulunmalıdır; 

İlke 9: Çevre dostu tekno-
lojilerin geliştirilmesini ve 
yaygınlaştırılmasını teşvik 
etmelidir. 

Tedarik zincirlerinin çevresel etkileri çoğunlukla 
oldukça ciddidir; özellikle de çevre konularıyla ilgili 
düzenlemelerin yeteri kadar katı olmadığı, fiyat baskı-
larının yoğun olduğu ve doğal kaynakların bol olduğu 
(veya bol olduğunun düşünüldüğü) durumlarda. Bu 
etkiler, zehirli atıkları, su kirliliğini, biyolojik çeşitlili-
ğin kaybını, ormansızlaştırmayı, ekosistemlerin uzun 
vadeli hasar görmesini, tehlikeli hava emisyonunu, 
yüksek düzeyde sera gazı emisyonunu ve enerji 
kullanımını içerebilir. Şirketler, temkinli yaklaşımı uy-
gulamak suretiyle çevresel etkileri iyileştirmek, daha 
yüksek seviyede çevresel sorumluluğu ve çevre dostu 
teknolojilerin kullanımını teşvik etmek için tedarikçi-
leri ile işbirliğine girmelidir. 

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İşletmeler, rüşvet 
ve haraç dahil her türlü 
yolsuzlukla mücadele etme-
lidir. 

Satın alma aşamasındaki dolandırıcılıklar ve teda-
rikçilerin hükümetleri de içeren rüşvet uygulamaları, 
tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek önemli yolsuzluk 
riskleridir. Bu tür yolsuzluklar, ürün kalitesini de içe-
recek biçimde, kayda değer oranda doğrudan maliyet 
oluştururlar fakat, bu doğrudan maliyetler genellik-
le yasal yükümlülükler ve şirketin itibarına verilen 
zararla uğraşmak için harcanacak zaman ve kaynaklar 
gibi dolaylı maliyetlerin gölgesinde kalırlar. Tedarik 
zincirlerini yolsuzlukla mücadele alanında anlamlı 
programlara dahil eden şirketler ürün kalitesini artıra-
bilir, dolandırıcılık ve bağlantılı maliyetleri azaltabilir, 
dürüst iş yapma konusunda şirketin itibarını artırabilir, 
iş ortamını iyileştirebilir ve gelecekteki büyüme için 
çok daha sürdürülebilir bir platform oluşturabilir.

 

Süregiden iş ilişkileri nedeniyle her şirket çalışanlara, tedarikçilere ve hükümetlere 
yaptığı ödemeler yoluyla doğrudan ekonomik etkiler, tedarik zincirleri ve ötesindeki para 
akışı ile de dolaylı ekonomik etkiler oluşturur. Şirketler, tedarik zincirlerini ekonomik 
kalkınma perspektifi doğrultusunda çok daha kapsayıcı hale getirebilirler ve bu durum 
tedarik zincirlerinde yeni iş alanları açma ve gelir artışı gibi başka kalkınma sonuçlarının 
da elde edilmesini sağlayabilir. Ekonomik kalkınmanın sosyo-ekonomik kalkınma ve çevre 
üzerinde ikincil etkileri bulunmaktadır ve bu nedenle de sürdürülebilirliğin oldukça önemli 
bir boyutudur. 

TEDARİK ZİNCİRLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA ETKİLERİ HAKKINDA 
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BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ TARAFINDAN  
HAZIRLANMIŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ 
KONULU KAYNAKLAR 

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: Değerlendirme ve Öğrenme için Çevrimiçi bir 
Araç 
Bütünlükçü bir sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımı uygulama aşamasında ilerlemenin 
ölçülebilmesi, eksikliklerin değerlendirilmesi, karşılaşılan zorlukların ve başarıların pay-
laşılması için müşteriler tarafından kullanılabilecek interaktif bir araç. BSR (Business 
for Social Responsibility) ile birlikte hazırlanmıştır. 

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Web Sitesi
Daha sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmak için şirketlere yardımcı olabilecek gi-
rişimler, kaynaklar ve araçlar hakkında bilgiler içermekte ve şirketlerin uygulamalarına 
ilişkin örnekler sunmaktadır. 
http://supply-chain.unglobalcompact.org 

İnsan Hakları Çalışma Grubu Tedarik Zinciri İyi Uygulama Notları 
Şirketlerin tedarik zincirlerinde insan haklarını desteklemek için hangi yollarla tedarik-
çilerle, hükümetlerle ve sivil toplumla ortaklık kurabileceklerine ilişkin İyi Uygulama 
Notları. 

Çevresel Yönetim Konusunda Kaynak 
Çevresel yönetim ve sürdürülebilirlik konusunda stratejik politika çerçevesi. Tedarik 
zinciri uygulamaları için de rehberlik ve stratejiler içermektedir. 

Tedarik Zincirinde Yolsuzlukla Mücadele: Müşteriler ve Tedarikçiler için 
Rehber 
Müşteriler ve tedarikçiler için, yolsuzlukla mücadele konusunda pratik bir rehber ve 
araç. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Onuncu İlkesi Çalışma Grubu tarafından hazırlan-
mıştır. 

Bu kaynaklara erişim için: www.unglobalcompact.org/Issues/supply_chain
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Tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin 
bu rehberde açıklanan bütünlükçü yakla-
şım, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesi 
ile uyumlu bir tedarik zinciri sürdürülebilir-
liği yaklaşımı oluşturmanız için temel konu-
ları ve dikkate alınacak hususları belirlemek 
konusunda şirketinize yardımcı olabilir. 
Bu rehber, kurumsal sorumluluk, satın 
alma, tedarik zinciri öncelik ve uygulama 
konularıyla ilgili kişiler için tasarlanmıştır. 
Açıklanan yaklaşımlar, tedarik zinciri sürdü-
rülebilirliği konusunda yeni olan şirketler 
için olduğu kadar bu alanda deneyim sahibi 
olan şirketlerin de kullanımına yöneliktir. 
İleri düzey uygulamalara, “Ufukta Beliren-
ler” başlıklı gri kutuların içinde yer veril-
miştir. 

2. bölüme tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
için gerekçeleri ve kurumsal etmenleri orta-
ya koyarak başlıyoruz. Ayrıca, dışsal koşulla-
rı anlamanın ve tedarik zinciri sürdürülebi-
lirliği için şirkete özgü vizyon oluşturmanın 
önemini ele alıyoruz. 

3. bölümde tedarikçiler için Küresel İlkeler 
Sözleşmesinin on ilkesini ve uluslararası 
alanda kabul görmüş diğer standartları te-
mel alan tedarikçi iş etiği ve davranış kural-
ları oluşturma ve bu kuralları uygulamaya 
geçirme konusunda tavsiyeler sunuyoruz. 

4. bölüm tedarik zinciri sürdürülebilirliğine 
ilişkin bir programın kapsamını belirlemeye 
ilişkin temel unsurları ve tedarikçi bölüm-
lendirmesi, risk analizi ve öncelik belirleme 
gibi çeşitli araçları tanımlıyor. 

5. bölümde tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
için tedarikçilerle kurulabilecek ilişkiler için 
farklı seçenekler açıklanıyor. Tedarikçilerle 
iletişim, performans izlemesi, tedarikçi ka-
pasitesi oluşturma konularında yaklaşımla-
rın yanı sıra, tedarikçilerin sürdürülebilirlik 
yönetimi sistemleri oluşturmasına yönelik 
gerçekleştirilebilecek liderlik faaliyetlerini 
içeriyor. 

6. ve 7. bölümler, tedarik zinciri sürdürüle-
bilirliği için iç sorumluluklar ve performans 
yönetimi konusunda yönlendirmeler içe-
riyor. Bu bölümler kurum içi uyum konu-
sunun yanı sıra, yönetici kadro ve tedarik 
yönetimi çalışanları için önerilen rolleri 
de özetliyor. Ayrıca, hedef belirleme ve 
şirketinizin tedarik zinciri sürdürülebilirliği 

beklentilerini karşılama noktasında kurum 
içi performansın ve tedarikçi performansı-
nın takip edilmesi için ölçümler konusunda 
da öneriler sunuyor. Kamuya açık raporlama 
yapmanın önemine de değiniyor. 

8. bölüm işbirliğinin ve çok paydaşlı or-
taklıkların tedarik zinciri sürdürülebilirlik 
programlarının etkilerini genişletmede nasıl 
yardımcı olabileceğini açıklarken bu tarz bir 
çalışmanın içerdiği fırsatları ve riskleri de 
ele alıyor. 

Tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin 
halen öğrenilecek birçok şey bulunmakta. 
Şirketlerin kullanımına yönelik hazırlanmış 
tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin 
araçların mevcudiyetini ve uyumunu ar-
tırma yönünde çabalıyoruz. Bu nedenle bu 
rehberin ve diğer kaynaklarımızın içeriğine 
ilişkin yorumlarınızı bize iletmenizden 
mutluluk duyarız. 

Bu Rehber Nasıl Kullanılır?

TEDARİK ZİNCİRİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
BM KÜRESEL İLKELER 
SÖZLEŞMESİ VE BSR 
ORTAKLIĞI 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BSR 
on ilkenin tedarik zinciri program ve 
işlemlerinde uygulanması konusunda 
işletmeler için stratejik rehber, materyal-
ler hazırlamak amacıyla ortak bir proje 
başlattılar. 

Bu rehbere ek olarak BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ve BSR, işletmeler için çevi-
rimiçi bir öz değerlendirme ve öğrenme 
aracı oluşturacaklar. Bu araçla şirketler, 
tedarik zinciri sürdürülebilirliği uygula-
malarının mevcut seviyesini belirleyebile-
cek ve bütünlükçü bir yaklaşım uygulama 
konusunda zaman içinde nasıl gelişim 
sağlayabileceklerini öğrenecekler. Bu 
öğrenme aracının içeriği, bu rehberin 
içeriğini büyük oranda yansıtmaktadır 
fakat çok daha interaktif bir formatta 
sunulmaktadır. 

Bu rehber, BM Küresel İlkeler Sözleş-
mesi Liderler Zirvesi sırasında piyasaya 
sürülmüştür. Çevirimiçi araç ise 2011’de 
hazır olacaktır. 
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“Daha ileriye gitmek 
için inisiyatifi çoğu 
zaman iş dünyası 
alıyor. Sadece belli 
bir iş modeline 
odaklanmak,     
iş dünyasının kalkınma 
konusunda topluma 
sunduğu ve sunması 
gereken değerin dikkate 
alınmamasına yol 
açıyor.” 

– Mads Øvlisen, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Danışma Grubu Başkanı.
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Tedarik zinciri sürdürülebilirliği programı 
geliştirirken izlenecek ilk adımlar, harekete 
geçmek için kurumsal nedenleri değerlendir-
mek ve dışsal koşulları anlamaktır. Bu çabalar, 
şirketiniz için en üst seviyede önceliği olan 
tedarik zinciri konularını belirlemenize, risk 
ve fırsatları değerlendirmenize ve ilerlemek 
için kurum içi destek oluşturmanıza yardımcı 
olacaktır.

İş Modelini Geliştirmek 
Tedarik zinciri boyunca sosyal ve çevresel 
etkileri iyileştirmek amacıyla eyleme geçmek 
için birçok makul neden bulunmaktadır. 
Çoğu şirket kurumsal değerleri ve sürdü-
rülebilirlik konularını ele alma kültürleri 
çerçevesinde harekete geçer. Bu şirketler için 

tedarik zinciri sürdürülebilirliği yapılması 
gereken doğru şeydir ve sosyal kalkınma ve 
çevrenin korunmasına ilişkin bir faktördür. 
Bu durum şirket içi uzlaşma ve taahhüt oluş-
masına yardımcı olur.

Çoğu şirket, tedarik zinciri sürdürülebi-
lirliği için kurumsal nedenler de tanımlar. 
Belirli bir şirket için kurumsal neden sanayi 
sektörü, tedarik zinciri karbon ayak izi, 
paydaş beklentileri, iş stratejisi ve kurum 
kültürü gibi çok çeşitli konulara bağlıdır. 
Birden fazla kurumsal nedene yanıt veren, 
tedarik zinciri sürdürülebilirliği yönetimine 
ilişkin uygulamalar kurumun elde edeceği 
değeri artırabilir. 

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği için en 
yaygın kurumsal nedenler aşağıdaki şekilde 
betimlenmiştir. 

2. Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliğine 
Başlarken

TEDARİK ZİNCİRİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN 

KURUMSAL NEDENLER

Kurumsal 
riskleri 

yönetmek

Etkinlik 
sağlamak

Sürdürülebilir 
ürünler 

oluşturmak

■■ Çevresel, sosyal 
ve ekonomik 
etkiler nedeniyle iş 
aksamalarını asgariye 
indir
■■ Şirketin itibarını ve 

marka değerini koru

■■ Girdi materyal, enerji, 
nakliye maliyetlerini 
düşür
■■ İşgücü verimliliğini 

artır
■■ Tedarik zincirlerinde 

etkinlik oluştur

■■ Müşterilerin ve kurum 
paydaşlarının giderek 
artan taleplerini karşıla
■■ Pazarları değiştirmek 

için yenilik yap

YÖNETİŞİM, YÖNETİM, ŞEFFAFLIK

TEDARİK ZİNCİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN  
İŞ MODELİNİ GELİŞTİRMEK 2

2 From Business for Social Responsibility.
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RİSK YÖNETİMİ 
Şirketlerin, tedarikçilerinin insan 
hakları, çalışma koşulları, çevre ve 
yolsuzlukla ilişkili uygulamaları 
nedeniyle oluşabilecek gecikme 
veya kesinti risklerinden kendilerini 
koruyabilmelerinin yolu, tedarikçilerinin 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tüm 
alanlarını kapsayan etkili uyum 
programlarına ve güçlü yönetim 
sistemlerine sahip olmalarını sağlamaktır. 
Ana girdiler için tek bir tedarikçiye sahip 
şirketler açısından yönetimsel riskler bu 
kaynaklara sürekli ulaşımın sağlanması 
açısından da kritik önemdedir: 

Müşteri ve yatırımcıların beklentileri, 
gün geçtikçe şirketleri çok daha sorumlu 
bir tedarik zincirine sahip olmaya itmekte-
dir. Sosyal ve çevresel konuların güçlü bir 
şekilde yönetimi, şirketlerin itibarlarına 
ilişkin riskleri yönetmelerinde yardımcı 
olabilir. 

Son olarak, tedarik zinciri sürdürüle-
bilirliği ile şirketler güçlenmesi beklenen 
çevresel yasal düzenlemelere, kapsamı 
genişleyen ürün sorumluluğu mevzuatına 
ve gelecekte ortaya çıkabilecek yükümlü-
lüklere tedarikçilerinin uyumunu sağlaya-
bilirler.

Örnek: Bir Avustralya bankası olan 
Westpac, şirketin markasını sosyal katılım, 
çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik ile 
bağlantılandırmak için reklam kampanyaları 
ve sponsorluklar kullanmaktadır. Westpac 
birçok sosyal, etik ve çevresel etkisinin 
kendi faaliyetleri ile olduğu kadar tedarikçi 
ilişkileriyle (veya ‘tedarik zinciri’ ile) de 
bağlantılı olduğunu ve tedarik zinciri 
sürdürülebilirliği yönetiminin şirketin itibarını 
ve marka değerini korumak için önemli 
olduğunu kabul etmektedir. Satın alma 
faaliyetlerine bağlı riskler olumsuz reklam, 
şirketin itibarının zarar görmesi ve markaya 
yapacağı ters etki sonucu müşteri kitlesinin 
kaybını içerir. Westpac net tanımlanmış bir 
tedarik zinciri yönetimi uygulamasıyla bu tür 
riskleri dikkatlice yönetmektedir. 

ETKİNLİK SAĞLAMAK
Tedarik zincirinde etkinlik sağlamaya 
odaklanmak, daha az enerji, su, doğal kay-
nak ve sentetik materyal kullanımı doğrul-
tusunda tedarik zincirinizin çevresel ayak 
izini azaltırken şirketinizin de satın alma 
maliyetlerini düşürebilir. Bu, işçi sağlığı ve 
güvenliğinin zarar görmesi riskini azaltabi-
leceği gibi işçilerin motivasyon ve verimlili-

Tedarik Zinciri 
Sürdürülebilirliği 
Yoluyla Kurum 
Hedeflerine   
Ulaşılması

Risk Yönetimi Örneği: 
En küçük çalışma yaşı, işçi 
sözleşmeleri, işçi sağlığı 
ve işyeri güvenliği koşulları 
gibi asgari standartlara 
uyulmasını güvence altına 
almak için tedarikçilerle 
ortaklık kurmak. 

Operasyonel Etkinlik: 
Operasyonları olumsuz 
etkilemeden maliyetleri 
düşürmek. Örneğin; müm-
kün olduğunda ürünleri 
hava yolu yerine deniz yolu 
ile taşımak. 

Sürdürülebilir Ürün 
Örneği: Sosyal ve çevre-
sel etkilerini açıkça göz 
önünde bulundurarak 
hammadde satın almak. 
Örneğin; yaşam döngüsü 
boyunca görece daha az 
sera gazı salınımı yapan 
plastik türleri. 

ğini de artırabilir. Faydalar şunlardır: 
• Güçlü işgücü ve iş sağlığı güvenliği uygu-

lamaları maliyet etkinliği ve verimlilik 
artışı ile sonuçlanabilir, 

• Doğal kaynakların çıkartılması ve yöne-
timi, lojistik ve üretim de dahil olmak 
üzere tedarik zincirindeki temel süreçlere 
ilişkin artan mutabakat kaynakların daha 
iyi yönetimine olanak verir, 

• Daha verimli bir şekilde tasarlanmış sü-
reçler ve sistemler girdileri ve maliyetleri 
azaltır.

Verimlilik ve etkinliğe ilişkin girişim-
ler, tedarik zincirindeki farklı adımları, 
temel sosyal ve çevresel etkileri ve mali-
yet faktörlerini tam anlamıyla anlamayı 
gerektirir. Şirketler, etkin iletişim yoluyla 
sorunlarla ilgili temel nedenleri hedef 
alarak, faaliyetlerini etkileyen konulara 
ve sürdürülebilirlik trendlerine ilişkin 
derinlemesine bir anlayış geliştirerek ve 
iyileştirmelere yönelik değerlendirme ve 
öncelikleri paylaşarak iyileştirmeleri ger-
çekleştirebilir ve faydalar elde edebilir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER 
OLUŞTURMAK 
Sürdürülebilirliğe ilişkin konularda tedarik-
çilerle işbirliği kurmak yenilikçi ürünleri 
teşvik edebilir. Bu tür girişimlere dahil olan 
şirketler mevcut ürünlerine yeni özellikler 
ve performans nitelikleri eklemekte, hatta 
yeni ürünler geliştirmektedir. Örneğin; 
sürdürülebilir ürünler geleneksel ürünlere 
göre daha az olumsuz çevresel etki oluştu-
rabilir veya kullanım ömrü ve imha edilme 
seçenekleri iyileştirilmiş olabilir. Ürünlerin 
sürdürülebilirliğinin, bazı şirketler için 
ürünü farklılaştıran bir unsur olması ve 
satışları artırması da mümkündür. 

Örnek: Finlandiyalı bir duvar kağıdı şirketi olan 
Ahlstrom Osnabrück, Birleşik Krallık’taki 
büyük bir müşterisinin Orman İdare Konse-
yi’nin (Forest Stewardship Council) standardı-
na uygun ürünler satın almaya başlayacağını 
duyurması üzerine, 1990’ların sonunda bu 
standartlara uygun ürünler üretmeye başladı. 
2010 yılına gelindiğinde, Ahlstrom Osnabrück 
için selüloz sağlayan tüm tedarikçiler Orman 
İdare Konseyi veya Orman Sertifikasyon Onay 
Programı’nın sertifikalarına sahip hale geldi-
ler ve şirketin Orman İdare Konseyi Koruma 
Zinciri sertifikasyonuna sahip 12 adet üretim 
sahası bulunmakta. Şirket bu sayede sertifi-
kalı, sürdürülebilir orman ürünlerine yönelik 
pazardaki artan talebi karşılayabiliyor. 
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“Bir şirketin satın alma gücü, 
toplumda olumlu değişimlere 
yol açmak için eşsiz bir itici güç 
olabilir. Şirketler bu gücü bir amaca 
ulaşmak ve tedarik zincirlerini 
kapsayıcı bir büyümenin aracı 
haline getirmek için kullanmalılar. 
Hindistan gibi gelişmekte olan 
bir ekonomide işgücünün büyük 
bölümü, organize olmayan ve çoğu 
durumda tedarik zincirinin son 
halkası olan sektörlerde istihdam 
edilmektedir. Eğer bu işgücü iyi 
ve temiz işletme faaliyetlerinin 
avantajlarından yararlanabilirse, 
bu durum onların hayatında ve 
ulusun refahında büyük bir etki 
oluşturacaktır.” 

– Anand Mahindra, Başkan Yardımcısı ve Direktör, 
Mahindra & Mahindra Limited 
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Dışsal Koşulları Anlamak 
İşe ilişkin etmenleri belirlemenin ötesinde, 
tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin 
dışsal koşulları anlamak da önemlidir. Bu 
dışsal koşulların içinde benzer şirketlerin 
yaklaşımları, paydaşların beklentileri ve 
başkaları ile ortaklaşma imkanları da yer 
alır (8. bölümde daha detaylı ele alınmak-
tadır). 

BENZER ŞİRKETLERLE KARŞILAŞTIRMA 
YAPMA 
Sizinle aynı sektörde olan benzer şirket-
ler tedarik zinciri sürüdürülebilirliğine 
yönelik çalışmaya hali hazırda başlamış 
olabilir. Benzer şirketlerle aranızda bir 
kıyaslama yapmak, tedarik zinciri sürdü-

rülebilirliği programınızın tasarımına dahil 
edilecek iş değerlerini ve fikirleri çok daha 
ileri düzeyde kavramanızı sağlar. Benzer şir-
ketlere ilişkin aşağıdaki noktaları anlamaya 
çalışmanız gerekir: 

• Tedarik zinciri sürdürülebilirliği için var 
olan işletme modeli

• İnsan hakları, işgücü, çevre ve yönetişimle 
ilgili risklere ilişkin anlayış, fırsatlar ve 
etkiler ve sonuçta oluşan tedarik zinciri 
odağı 

• Tedarik zinciri sürdürülebilirliğini yönet-
mek için mevcut iç yapı 

• İş etiği ve davranış kuralları ve bu kurallar 
içine dahil edilmiş konular 

• İş etiği ve davranış kurallarının kullanımı 

■■ 2009 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi, imzacıla-
rına yönelik, tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin 
sorular da içeren bir anket gerçekleştirdi. Birbirinden 
farklı büyüklük, coğrafi konum ve sektördeki 1.000’den 
fazla şirket tarafından anketteki sorular yanıtlandı. 

■■ Araştırmaya katılanların %83’ü tedarikçilerinin 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine uyumunu dikkate 
aldığını, 50.000 ve üzeri çalışana sahip şirketlerin ise 
%46’sı tedarikçilerinin Küresel İlkeler Sözleşmesi ilke-
lerine uyumunu oldukça fazla dikkate aldığını belirtti. 
Buna karşın araştırmaya katılan şirketler arasında 
50.000’den az sayıda çalışanı bulunanların yaklaşık 
%30’u tedarikçilerinin Küresel İlkeler Sözleşmesi ilke-
lerine uyumunu oldukça fazla dikkate aldığını belirtti.

■■ Tedarikçilerin uyumunu göz önünde bulundurma-
dığını belirten %17’lik bölüm için, bu durumun temel 
nedenlerini kapasite yetersizliği (%28), öncelikler ara-
sında yer almama (%28) ve satın alma uygulamalarına 
bu ilkeleri dahil etme konusunda bilgi eksikliği (%25) 
olarak ortaya çıktı.

■■ Tedarik zinciri ortaklarını seçerken Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne katılım durumunu göz önünde bulun-
duran şirketler arasında, yeni bir tedarik zinciri ortağı 
seçme konusunda kamuya açık bilgileri göz önünde 
bulundurarak karar verenlerin oranı %45, öz değer-
lendirme anketlerinin sonuçlarına göre karar veren-
lerin oranı %37, şirkete ilişkin diğer bilgileri gözden 
geçirerek karar verenlerin oranı %37 ve kendi çalışanı 
tarafından yerinde yapılan denetimlerin sonuçlarına 
göre karar verenlerin oranı %32.

■■ Tedarik zinciri ortaklarını seçerken Küresel İl-
keler Sözleşmesi’ne katılım durumunu göz önünde 

bulunduran şirketler arasında, mevcut tedarik zinciri 
ortaklarını değerlendirme konusunda kendi çalı-
şanları tarafından yapılan denetimlerin sonuçlarını 
kullananların oranı %36, öz değerlendirme anketle-
rinin yanıtlarını kullananların oranı %35, olağan iş 
görüşmeleri sırasında kurumsal sorumluluk perfor-
mansını değerlendirenlerin oranı %32. 

■■ En büyük şirketler (50.000 ve üzeri çalışanı bulu-
nanlar), tedarik zinciri ortaklarının Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ilkelerine uyumunu ve iyileştirmeleri 
desteklemek için çeşitli eylemlerde bulunduklarını be-
lirttiler. Bu şirketlerin %31’i belirli konularda eğitimler 
sunduklarını, %26’sı hedef belirleme ve gözden geçir-
me konusunda destek verdiklerini, %26’sı iyileştirme 
planlarını gözden geçirdiklerini ve yorumlarda bulun-
duklarını, %24’ü danışmanlar ve sivil toplum kuruluş-
ları gibi üçüncü taraflara yönlendirdiklerini belirttiler. 
Buna karşın, daha küçük şirketlerin bu konudaki tüm 
sorulara verdikleri ana yanıt “eylemde bulunulmuyor” 
oldu. 

■■ Ankete katılan tüm şirketlerin yaklaşık %52’si ve 
büyük şirketlerin yaklaşık %84’ü kurumsal sorumluluk 
beklentilerine ilgili belgelerde (örn. sözleşmeler, teklif 
talepleri, sipariş mektupları) yer verdiklerini belirttiler. 

■■ Ankete katılan tüm şirketlerin yaklaşık %43’ü ve bü-
yük şirketlerin yaklaşık %72’si satın alma çalışanlarına 
kurumsal sorumluluk konusunda eğitim veriyor. 

■■ Buna karşın şirketlerin %13’ü iş ve kurumsal so-
rumluluk dengesini gözeten satın alma kararlarını ve 
%15’i hem iş hem de kurumsal sorumluluk alanında 
iyi performans gösteren tedarikçilerini ödüllendiriyor. 

İLGİLİ ÖLÇÜTLERDE KIYASLANDIĞINDA ŞİRKETİNİZİN DURUMU NASIL? 
2009 Yılında Gerçekleştirilen Küresel İlkeler Sözleşmesi Araştırmasının Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliğine İliş-
kin Sonuçlarından Öne Çıkanlar 
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• Tedarikçilerle birlikte çalışmaya yönelik 
yaklaşım ve programlar 

• Programlarının başarısını değerlendirmek 
için kullandıkları ölçme araçları

• Raporlama uygulamaları 
 
Bazı sektörler ortak iş etiği ve davranış ku-
ralları oluşturmuşlardır (3. bölüme bakınız) 
ve denetim ve eğitimler için ortaklık kur-
mak gibi işbirliğine açık bir tutum takınır-
lar. İşbirliği içeren yaklaşımlar ve sektörel 
girişimler 8. bölümde detaylı olarak ele 
alınmaktadır. 

Bunlara ek olarak, çoğu zaman tedarik-
çiler de iyi uygulama örnekleri sunabilir ve 
ihtiyaçlarını müşterilerine iletebilir. 

Paydaşların beklentilerini   
anlamak
Şirketler; ulusal ve yerel yönetimler, işçi 
ve çalışma örgütleri, sivil toplum örgütleri 
(STÖ), savunu örgütleri ve aktivist örgütler, 
akademisyenler ve konu uzmanları, yerel 
toplulukların oluşturduğu gruplar ve elbette 
tedarikçiler de dahil olmak üzere paydaşla-
rının beklentilerini anlamak için de yatırım 
yapmalıdır.

Bunlara ek olarak, müşterilerinden ve 
yatırımcılarından bilgi almaya çalışmak 
da şirketler için faydalı olabilir. Müşteri ve 
yatırımcı talepleri, birçok tedarik zinciri 
sürdürülebilirlik programının oluşmasında 
temel etkenlerden biridir ve bu paydaşların 
taleplerini anlamak, şirket için en fazla ka-
zanımı sağlayacak programları oluşturmaya 
yardımcı olabilir.

Program tasarlama sürecinin erken 
safhalarından itibaren ve düzenli olarak 
paydaş katılımının sağlanması, bir şirkete 
sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine 
ilişkin standartlar ve yaklaşımlar belirlerken 
yardımcı olabilir.

Bazı paydaşlar, tedarikçiler için değişik iş 
etiği ve davranış kuralları geliştirme ve serti-
fikasyon konularında bilgi sahibi olabilirler 
ve hatta bu tür süreçlere daha önce katılmış 

olabilirler. Mücevherat konusunda Kimberly 
Process, odun ve kağıt ürünleri alanında Fo-
rest Stewardship Council Certification, tüm 
sektörlerde sorumlu işgücü uygulamaları 
konusunda SA8000 örnek olarak verilebilir. 
Farklı seçeneklerin güvenilirliğini değerlen-
dirmede ve hangisinin şirketinizin progra-
mına katkı sunabileceğini belirlemede size 
yardımcı olabilirler. 

Tedarik zincirinde ortaya çıkan risk 
ve fırsatlar. Müşteriler ve çalışanlardan, 
aktivistler ve STÖ’lere, paydaşlar tedarik 
zincirinde ortaya çıkan çevresel, sosyal ve 
ekonomik etkileri genellikle ilk belirle-
yenlerdir. Paydaşlarla erken aşamalardan 
itibaren ve düzenli biçimde iletişim içinde 
olan şirketler bu tür konuları aktivist bir 
kampanya sayesinde fark etmek yerine, bu 
konulara yönelik proaktif bir yaklaşım ge-
liştirme ve paydaşlarla ortak olma fırsatına 
sahip olurlar. Paydaşlarla birlikte çalışma 
yoluyla bu tür konuların erken bir safhada 
teşhis edilmesi, şirketlerin benzer şirketlere 
kıyasla daha erken bir aşamada liderliği 
almasına da yardımcı olabilir. Çok paydaşlı 
ortaklıklar konusunda detaylı bigi için 8. 
bölüme bakınız.

Örnek: Bir Avustralya bankası olan Westpac, 
şirketin markasını sosyal katılım, çevrenin 
korunması ve sürdürülebilirlik ile bağlantılan-
dırmak için reklam kampanyaları ve sponsor-
luklar kullanmaktadır. Westpac birçok sosyal, 
etik ve çevresel etkisinin kendi faaliyetleri 
ile olduğu kadar tedarikçi ilişkileriyle (veya 
‘tedarikçi zinciri’ ile) de bağantılı olduğunu ve 
tedarik zinciri sürdürülebilirliği yönetiminin 
şirketin itibarını ve marka değerini korumak 
için önemli olduğunu kabul etmektedir. Satın 
alma faaliyetlerine bağlı riskler olumsuz 
reklam, şirketin itibarının zarar görmesi ve 
markaya yapacağı ters etki sonucu müşteri 
kitlesinin kaybını içerir. Westpac net tanımlan-
mış bir tedarik zinciri yönetimi uygulamasıyla 
bu tür riskleri dikkatlice yönetmektedir.

Sürdürülebilir 
Tedarik Zincirinde 
Paydaş Olarak 
Yatırımcılar ve 
Müşterilerin Önemi.

Müşteriler ve yatırımcı-
ların, şirketlerin tedarik 
zincirlerinin etkilerini an-
lamaları ve yönetmeleri 
konusundaki beklentileri 
giderek artmaktadır. 

Yatırımcılar, şirketlerin te-
darik zincirlerini etkileyen 
temel risklerin farkında 
olduklarından ve bu 
riskleri azalttıklarından 
emin olmak istemektedir. 
Ayrıca, şirketlerin tedarik 
zinciri sürdürülebilirli-
ğinden ne şekilde değer 
yarattıklarını da bilmek 
istemektedirler. 

Tüketiciler ve kurumsal 
müşteriler de tedarik 
zincirlerini daha yakından 
yönetmeleri konusunda 
şirketleri teşvik etmek-
tedir. Bazı tüketiciler 
daha sürdürülebilir ürün 
arayışındadır. Kurumsal 
müşteriler ise tedarik 
zinciri sürdürülebilirli-
ği konusunu, tedarikçi 
seçim kriteri olarak ele 
alabilirler. 
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Bir Vizyon Oluşturmak 
Şirketinizin sürdürülebilir tedarik zinciri 
programı için net bir vizyona ve hedeflere sa-
hip olmak, stratejiniz için size bir yön sunar 
ve şirketinizin taahhütlerini belirlemenizde 
yardımcı olur. Vizyon, programın başarısını 
değerlendirmek ve sürekli iyileştirme gere-
ken alanları belirlemek için faydalı bir ölçü 
aracı olacaktır. 

Şirketin vizyon ve hedeflerinin geliştiril-
mesinin üst yönetim tarafından desteklen-
mesi, programın başarılı olmasını sağlamak 
açısından kritik önemdedir. Ayrıca bu süreçte 
şirketin liderlerinin desteğini sağlayabilmek 
için tedarik zinciriyle bağlantılı çalışan tüm 
idarecilere ve kıdemli yöneticilere danışılma-
lı ve şirketin vizyonunun geliştirilmesinde 
katkılarının olması sağlanmalıdır. Şirketler 
satın alma, kurumsal sorumluluk, tasarım, 
pazarlama, lojistik, kalite güvence, uygun-
luk, hukuk, insan kaynakları ve çevre, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği birimlerinden tem-
silcilerin vizyon oluşturma sürecine nasıl 
dahil olacaklarını da düşünmelidir. Çünkü 
bu bölümlerin her biri sürdürülebilir tedarik 
zinciri programının uygulanmasında rol 
alacaklardır. Liderlerin sürdürülebilir tedarik 
zinciri vizyonu üzerinde uzlaşmaya varmış 
olması daha küçük ölçekli şirketler için de 
aynı derecede önemlidir. 

Bu sürecin çıktısı bir vizyon ve taahhüt 
beyanı olmalıdır. Bu beyanı geliştirirken şir-
keti sürdürülebilir tedarik zincirine yatırım 
yapmaya motive eden nedenleri göz önün-
de bulundurun. Sizi bu tür bir çalışmaya 
yönelten:

• Müşteri talep ve kaygıları mı? 
• Tedarik zincirindeki uygulamalara ilişkin 

STÖ ve aktivistlerin dile getirdiği, marka-
nızı ve itibarınızı etkileyen iddialar mı? 

• Tedarik zinciri riskini nasıl yönettiğinizi 
anlamaya çalışan yatırımcıların soruları 
mı? 

• Yasa ve standartlara uygunsuz koşulları-
nız ve bunun iş yapmanızı engellemesi 
mi? 

• Doğal kaynak arzı azalırken doğal 
kaynaklara olan talebin artması sonucu 
yükselen maliyetler mi? 

• Sürdürülebilir tedarik zinciri programları 
geliştiren sektördeki benzer şirketlerin 
üzerinizde oluşturduğu baskı mı? 

• Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki 
güçlü vurgu ve performans kültürü mü? 

• Çevre ve toplumdaki makro konuları ele 
alarak faaliyetlerinizin uzun süreli sürdü-
rülebilirliğini sağlama konusundaki şirket 
çıkarları mı?

 

Özel hedefler ve bu hedeflere ulaşılmasının 
önündeki potansiyel engellerin veya riskli 
olayların tanımlanması da önemlidir. Şirket, 
bir tedarik zinciri programı ile ne elde etme-
yi umuyor? Elde etmeye yönelik çalışmak is-
tediğiniz uzun vadeli bazı sonuçlar nelerdir? 
Sürdürülebilir bir tedarik zinciri şirketinizin 
stratejisine nasıl katkı sunacak? Hedefler ge-
niş bir alanı kapsayabilir, örneğin; stratejik 
kurumsal hedefler (şirket için uzun vadeli 
değer yaratmak gibi), işletimsel kurumsal 
hedefler (ziyan edilen enerji ve materyalleri 
azaltarak maliyetleri düşürmek gibi), şirketi-
nizin itibarını yükseltmeye yönelik hedefler 
(paydaşların şirketinize ilişkin görüşlerini 
değiştirmeyi istemek gibi), uygunluk sağla-
maya ilişkin hedefler (ilgili tüm kanunlarla 
ve yasal düzenlemelerle uyumlu faaliyetler-
de bulunmayı sağlamak gibi). 

Şirket motivasyonu ve hedefleri ekse-
ninde, bir program açısından uzun vadeli 
başarının ne olacağına ilişkin fikrinizi yan-
sıtan bir vizyon beyanı hazırlayabilirsiniz. 
Bazı şirket vizyonu beyanları örnek olarak 
soldaki kutuda sunulmuştur. Şirketinizin 
vizyonu zamanla değişebilir. Başlangıç viz-
yonu, bir başlangıç stratejisi oluşturmanıza 
yardımcı olacaktır. Konular hakkında daha 
fazla farkındalık edindikçe, daha iyi anla-
maya başlayıp deneyim kazandıkça vizyonu 
yeniden kurgulamak gerekli hale gelebilir.

Örnek: Arjantin’deki bir gıda ve şekerleme 
firması olan Grupo Arcor, şirketin tedarik 
zincirinin sürdürülebilirliği konusunda müşte-
rilerinin, kredi kurumlarının, hükümetlerin ve 
meslek odalarının giderek artan sayıda soru ve 
talebiyle karşılaştı. Bunun bir sonucu olarak 
şirket, kendi kurumsal sosyal sorumluluk 
(KSS) politikasını tedarikçi ilişkilerine dahil 
etme vizyonu ile Tedarik Zinciri Sosyal Sorum-
luluk Programı oluşturdu. Bu programın özel 
hedefleri şu şekilde: 
■■ Tedarikçileri, şirketin KSS uygulamalarıyla 

ve sözleşmesel tedarikçi politikalarıyla uyum-
lu hale getirmek 
■■ Şirketin üretim ve yönetim süreçlerinde, 

sürdürülebilirlik ekseninde ortak asgari stan-
dartları garantiye almak
■■ Genelde rekabetçi pazardan dışlanmış risk 

altındaki grupların ekonomik üretim faaliyet-
lerine dahil olmasını sağlarken bir yandan 
da şirketin tedarik kaynaklarını artırmak ve 
geliştirmek. 
Programın üç ana stratejisi var: farkındalık 
artırma ve eğitim; tedarikçi seçme politikasına 
ileri düzey KSS politikalarının dahil edilmesi; 
özel, sorumlu satın alma projeleri. 
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Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Vizyon   
Beyanları 

L’OREAL

 “Taahhütümüz, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle güven 
ve karşılıklı faydaya dayalı, güçlü ve kalıcı ilişkiler kurmaktır. 
Doğruluk çerçevesinde çalışıyoruz: Faaliyette bulunduğumuz 
ülkelerin yasalarına saygı gösteriyor ve iyi yönetişim 
uygulamalarına bağlı kalıyoruz… Doğal çevre üzerindeki 
etkimiz konusunda dikkatliyiz… İnsan haklarına saygı 
göstermeye bağlıyız. Çocukların işyerlerinde çalıştırılmasını 
ve zorla çalıştırmayı sonlandırmak istiyoruz… Değerlerimizi 
ve etik taahhütlerimizi paylaşan iş ortaklarını araştırıyor ve 
destekliyoruz.” 

NOKIA

 “Nokia olarak riskleri önceden belirlemek, şirket 
değerlerimizi tanıtmak, yönetişim uygulamalarımızı 
iyileştirmek, çalışan memnuniyetini artırmak, faaliyette 
bulunduğumuz yerlerde çevreyi ve toplumu korumak için 
çok çalışıyoruz. Tedarik ağımızdaki şirketlerin de benzer 
bir etik iş yaklaşımı sahibi olmasını ve hem bu alanlarda 
hem de kendi tedarikçilerini eğitme ve tedarikçilerinin 
uygulamalarını denetleme konularında gelişim ve kazanım 
elde etmelerini bekliyoruz.

Çevre, etik, işçi sağlığı iş güvenliği, işgücü uygulamalarının 
ek birer konu olmak yerine, tedarikçi seçimi ve ilişki 
geliştirme de dahil olmak üzere tüm satın alma 
uygulamalarımızın temel bir bileşeni olmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz.”
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3. Tedarik Zinciri İçin 
Sürdürülebilirlik Beklentileri Oluşturmak

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği için 
vizyonunuzu netleştirmeye başladığınızda, 
sonraki önemli bir adım da beklentileri, 
tedarikçilerinize ve çalışma arkadaşlarınıza 
yön gösterecek net bir rehber ilkeler setine 
çevirmeniz olacaktır. En azından, tedarikçi-
lerin ulusal kanunlarla uyumlu çalışmasını 
ve çevresel ve sosyal zararlardan kaçınmak 
için proaktif önlemler almalarını bekleme-
lisiniz.3 

İş Etiği ve Davranış Kurallarına 
Genel Bakış 
İş etiği ve davranış kuralları, hem müşteriler 
hem de tedarikçiler için beklentiler oluştur-
mak ve bu beklentileri yönetmek için kritik 
önemdedir. Tedarik yönetim uzmanlarının, 
tedarikçilerin ve diğer aktörlerin bilinçli 
kararlar vermesini sağlayacak, ortak olarak 
paylaşılan bir sürdürülebilirlik temeli 
sunarlar. 

Birçok şirkette tedarikçilere yönelik iş 
etiği ve davranış kuralları, şirket değerleri-
nin faaliyetlerin önemli bir bölümünde uy-
gulanmak üzere doğal olarak genişlemesi ve 
yeni gereklilikler oluşturmak yerine mevcut 
beklentilerin onaylanması olarak ele alınır. 

İş etiği ve davranış kuralları geliştirirken, 
destek alınması ve atıfta bulunulması gere-
ken uluslararası standartlar bulunmaktadır. 
Bu standartlar aşağıda özetlenmektedir.

İş Etiği Davranış Kurallarının 
Uyarlanması veya Oluşturulması
Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş etiği ve davra-
nış kurallarının kapsamlı kabul edilebilmesi 
için içermesi gereken alanları ana hatlarıyla 
göstermektedir. 

Birçok şirket, 2. bölümde özetlendiği gibi 
dışsal koşullara ve duruma ilişkin bir analiz 
yaparken sektördeki diğer şirketlerin hali 
hazırda ortak iş etiği ve davranış kuralları 
geliştirdiğini görecektir. Bu kurallar, tedarik-
çilerin uyum göstermesi gereken standart-
ların az sayıda tutulması yoluyla yüklerini 
azaltmaya yönelik tasarlanmışlardır. Ayrıca, 
tedarikçiler için ortak denetim yapmayı 
kolaylaştırmak ve şirketlerin kendi iş etiği 
ve davranış kurallarını oluşturmaları için 
gerekecek çabaları azaltmak amaçlanmıştır.

3 Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General 
on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie. 7 April 2008.

Tedarik zincirine tutarlı ve teşvik edici me-
sajlar gönderme konusunda yardımcı olmak 
amacıyla tasarlanmış bir dizi ortak iş etiği 
ve davranış kuralları bulunmaktadır. Tek 
bir şirket için geçerli kuralların çoğalması-
nın tedarik zinciri performansını iyileştirme 
açısından bir engel olarak görülmesinden 
ötürü, mevcut kurallar tüm şirketler için 
bir başlangıç noktası olarak ele alınmalıdır. 

Eğer sizin sektörünüzde kapsamlı bir 
ortak kurallar bütünü bulunmuyorsa veya 
şirketiniz mevcut kuralların tedarik zinciri-
nize uygun olmadığını belirlemişse, tedarik 
zinciri yönetimine uygulanan ve kuralları-
nızı oluştururken atıfta bulunulması gere-
ken bir dizi ilke ve girişim bulunmaktadır. 

Şirketler, iş etiği ve davranış kurallarının 
sosyal bileşenleri için BM İnsan Hakları 
Beyannamesi’ne ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü Temel Sözleşmelerine ve Tavsiye 
Kararlarına atıfta bulunmalıdır. Bu metinler 
iş, istihdam, sosyal güvenlik, sosyal politika 
ve insan hakları alanlarında geniş kapsamlı 
ortak beklentileri oluşturmaktadır. 

Çevresel konular sektörlere göre deği-
şiklik göstereceğinden, iş etiği ve davranış 
kurallarının içermesi gereken konuları 
belirlemede diyalog ve işbirliği oldukça 
önemlidir. Ayrıca, daha güncel bir dilin 
veya yorumlamanın gerekli olup olmadığı-
nın belirlenmesi için de kuralların düzenli 
biçimde gözden geçirilmesi önemlidir.
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İş etiği ve davranış kuralları geliştirirken 
izlenmesi gereken temel adımlar şunlar-
dır: 

1. Tedarikçiler de dahil olmak üzere paydaş-
larınıza danışın 

2. Uluslararası hukuku ihlal etmekten ve 
birden fazla müşterisi olan tedarikçiler 
için birbiriyle çelişkili beklentiler oluş-
turmaktan kaçınmak için beklentilerinizi 
mevcut uluslararası kurallar üzerinden 
belirleyin ve yeni standartlar icat etmek-
ten kaçının 

3. Farklı bölümlerde görevli ekiplere, özel-
likle de tedarikçi yöneticilerine danışın 

4. Tedarikçilerin bu beklentileri kendi 
tedarik tabanlarına aktarmaları için bir 
gereklilik belirlemeyi göz ardı etmeyin 

Örnek: Basılı yayınların internet üzerinden 
sunulması giderek artmakla birlikte basılı 
yayınlar halen Reed Elsevier’in faaliyetlerinin 
önemli bir parçasını oluşturuyor ve şirket büyük 
miktarda kağıt satın alıyor. Şirketin kaygısı, 
kullandığı kağıdın sürdürülebilirliğini daha iyi 
anlayabilmekti. 

Şirket, kendi davranışları için oluşturduğu etik 
standartlara tedarikçiler tarafından da uyulma-
sını güvence altına almak için 2003 yılında Reed 
Elsevier (RE) Sosyal Açıdan Sorumlu Tedarikçi 
(SST) programını başlattı. Programın temel taşı 
Reed Elsevier’in, Küresel İlkeler Sözleşmesi-
nin on ilkesini de kapsayan iş etiği ve davranış 
kurallarıdır. Tedarikçilerden iş etiği ve davranış 
kurallarını imzalamaları ve iş yerinde görünür 
bir yere asmaları isteniyor. Ayrıca, tedarikçile-
rin iyi uygulamaları kendi tedarik zincirlerinde 
yaygınlaştırmalarına da yardımcı olunuyor çünkü 
alt yüklenicilerden de Tedarikçi Kuralları’na uya-
caklarına ilişkin yazılı bir taahhüt alınıyor.

Reed Elsevier, tedarikçilerin iş etiği ve 
davranış kurallarının on bileşenine ilişkin 
performansları konusunda soruların bulun-
duğu yıllık bir anket çalışmasını da başlattı. 
Bu ankette, sadece temel çevresel konulara 
(üretim standartları, orman sertifikasyonları, 
geri dönüştürülen malzeme, beyazlatma, 
kaynak azaltma çabaları gibi) ilişkin değil, 
bunların yanı sıra çocuk işçiliğini veya zorla 
çalıştırmayı kullanmayacaklarını nasıl garanti 
altına alacaklarına, işyerinde ayrımcılığı nasıl 
önleyeceklerine ve örgütlenme özgürlüğünü 
nasıl teşvik edeceklerine ilişkin de sorular yer 
alıyor. 

TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARI OLUŞTURURKEN VEYA 
UYARLARKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN KONULAR VE KAYNAKLAR

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLE UYUMLU ÖRNEK POLİTİKA ALANLARI POTANSİYEL KAYNAKLAR

İnsan Hakları ve İşgücü 
1. Zorla çalıştırma
2. Çocuk işçiliği
3. Çalışma saatleri
4. Ücret ve sosyal haklar 
5. İnsani muamele
6. Ayrımcılık yasağı
7. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu 

pazarlık hakkı 
8. İş güvenliği 
9. Acil durumlara hazırlıklı olma 
10. İş kazası ve meslek hastalıkları 
11. Yangın güvenliği 
12. Endüstri hijyeni 
13. Fiziksel güç gerektiren işler
14. Makine koruyucuları 

Çevre 
15. Materyal zehirliliği ve kimyasallar 
16. Hammadde kullanımı
17. Ürünlerin kullanım süresi ve geri dö-

nüştürülebilirliği 
18. Sera gazı emisyonu
19. Enerji kullanımı
20. Su kullanımı ve atık su yönetimi
21. Hava kirliliği
22. Biyolojik çeşitlilik

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi**

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Koruma, Saygı Duyma ve Düzeltme: 
İş Dünyası ve İnsan Hakları Konu-
sunda Çerçeve

ILO Uluslararası Çalışma Standart-
ları

ILO Güvenlik ve Sağlık Uygulama 
Kuralları

OECD Çok Uluslu Şirketler İçin 
Rehber

Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi 

Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi

ISO 14001

SA 8000

OHSAS 18001

Sektörel ve konu bazlı diğer kaynaklar 
ekte sunulmuştur.

Yolsuzlukla Mücadele
23. Çıkar çatışması 
24. Hediyeler, ikramlar ve ağırlama
25. Rüşvet
26. Muhasebesel ve işle ilgili kayıtlar
27. Bilgi güvenliği 
28. Uygunsuzluk ihbarı

** Tedarik zincirinde yolsuzlukla mücadele konusunda detaylı bir tartışma ve iş etiği ve davranış kuralları örneği için Küresel İlkeler Sözleşmesi yayınına bakabilirsiniz: “Tedarik Zincirinde Yolsuzlukla 
Mücadele: Müşteriler ve Tedarikçiler İçin Rehber”. 
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Örnek: Levi Strauss & Co. şirketin faaliyette 
bulunduğu her yerde sorumlu iş uygulamala-
rına olan taahhüdünü özetleyen Küresel Satın 
Alma ve İşletim Rehber İlkelerini oluşturan 
ilk çok uluslu şirkettir. Bu rehber ilkeler iki 
bölümden oluşmaktadır: (1) Ülke Analiz Rehber 
İlkeleri; belirli bir ülkede faaliyette bulunurken 
değerlendirilmesi gereken potansiyel konuları 
içermektedir ve (2) Şartlar ve Koşullar; şirketin 
değerleri ile uyumlu uygulamaları ve işyeri 
standartlarını izleyen iş ortaklarını belirlemede 
yardımcı olmaktadır. 

Bilgi ve iletişim sektöründeki 40’tan fazla lider 
şirketin oluşturduğu bir sektörel işveren der-
neği olan Electronic Industry Citizenship 
Coalition (EICC), müşteri taleplerine ilişkin 
ortak bir söz içeren, tedarik zinciri koşullarının 
hem tedarikçiler hem de müşteriler için yöne-
timini kolaylaştıran ve her iki grubun da sosyal 
ve çevresel koşulları değiştirmeye odaklan-
masına izin veren bir tedarik zinciri iş etiği ve 
davranış kuralları oluşturdu. EICC üyesi her 
şirket, iş etiği ve davranış kurallarını kendi 
tedarik zincirlerine dahil etmeyi ve uygulamayı 
taahhüt etmektedir. 

The Global Social Compliance  
Programme (Küresel Sosyal Uygunluk 
Programı), tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
kurallarını ve yaklaşımlarını uyumlaştır-
mak için çalışan sektörler arası, küresel bir 
platformdur. 

Kuralları Kullanmak
Tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin 
şirket hedeflerinize ulaşmak için kuralla-
rın, iç ve dış taleplerin belirlenmesinde bir 
temel ve tedarikçilerle ve diğer paydaşlarla 
ortak çalışmak ve eyleme geçmek için bir 
çerçeve olarak kullanılması gerekir. 
Yeni kuralların, kapsadığı standartlara 
ilişkin farkındalığın artırılması için, şirket 
içinde duyurulması gerekir. Tedarik yöne-
timi çalışanının, kuralları mevcut ve yeni 
tedarikçilere açıklayabilmesi ve şirketinizin 
uygunluk ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak 
için tedarikçilerle nasıl çalışmayı planladı-
ğını anlatabilmesi için kuralların bileşenle-
rine ilişkin bilgi sahibi olması gerekir. Bilgi 
aktarımı kurum içi web sayfaları, özellikle 
yeni çalışanın beklentilerden haberdar 
olmasını sağlamak için eğitimler, kıdemli 
yöneticilerin kuralların önemini pekiş-
tirmek için yapacağı düzenli açıklamalar 
gibi yollarla sağlanabilir. Ayrıca, şirketin 

büyüklüğüne ve ne derece karmaşık bir 
yapısı olduğuna bağlı olarak, kuralların 
çalışanlar tarafından nasıl uygulanacağına 
ilişkin kurum içi politikalar ve prosedürler 
oluşturmak da faydalı olabilir.

Şirketler, kuralları tedarikçilere bildir-
mek için çeşitli yaklaşımlar kullanılır: 

• Özel, tek seferlik bildirim. Bu yaklaşım 
genellikle kurallara ilişkin bilgilendir-
me, CEO veya Satın Alma Müdürü gibi 
şirketinizin üst düzey yöneticilerinden 
biri tarafından yapıldığında en fazla etkiyi 
göstermektedir.

• Tedarikçilerle iletişimin ilk aşamala-
rından itibaren kuralların bildirilmesi. 
Şirketler kuralları web sayfalarından 
duyurarak veya fiyat teklifi taleplerinin 
içine dahil ederek tedarikçilerle kurdukla-
rı ilişkilerin ilk aşamalarından itibaren sü-
rece dahil ediyorlar. Bu durum, potansiyel 
tedarikçilerin sürdürülebilirlik konusu-
nun şirketinizle kuracakları ilişkilerde ne 
derece önemli olacağına ilişkin farkında-
lıklarının artmasına yardımcı oluyor. 

• Kuralların tedarikçi sözleşmelerine dahil 
edilmesi. Birçok şirket sözleşmelerde veya 
sipariş emirlerinde tedarikçinin kurallara 
uyumunu taahhüt etmesini isteyerek, 
kuralları bu belgelere dahil etmeyi tercih 
ediyorlar.

• Düzenli olarak organize edilen iş top-
lantılarında kuralların gözden geçi-
rilmesi. Kuralların tanıtımını önceden 
planlanmış iş süreçleri içine dahil etmek 
ve tedarik yönetimi çalışanlarının buna 
ilişkin sunum yapmasını sağlamak iş ve 
sürdürülebilirlik performansı arasındaki 
bağın gücünü gösterecektir. Eğer tedarik 
zinciri sürdürülebilirliği temsilcileri ile 
tedarikçiler arasında ortak iş yapma ve 
değerlendirme konularında ilerleyen dö-
nemlerde karşılıklı etkileşim olacaksa, bu 
toplantılara söz konusu kişilerin katılması 
da faydalı olabilir.

Örnek: Küresel düzeyde haberleşme hizmeti 
sunan Norveçli şirket Telenor, tedarikçi-
leriyle sorumlu iş yapma kurallarına ilişkin 
anlaşmalar yaparak iş etiği ve davranış kural-
larını uyguluyor. Bu anlaşmalar tedarikçilerin 
kurallara uyumu taahhüt etmesinin yanı sıra, 
izleme ve uygunsuzluk durumunda yaptırım-
lar uygulanmasına da olanak veriyor. Telenor, 
tedarikçilerin şirketin iş etiği ve davranışı ku-
rallarını kendi tedarikçilerine yaygınlaştırma-
sını da zorunlu tutuyor ve tedarik zincirindeki 
her halkayı izleme hakkını saklı tutuyor.
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Sürdürülebilir bir tedarik zinciri programı 
oluşturmanın bir sonraki aşaması progra-
mın kapsamının belirlenmesidir. Tedarik 
zinciri sürdürülebilirliğine yeni başlayan 
şirketler genellikle tüm tedarik zincirini 
programa dahil etmeye çalışıyor veya bu 
yönde bir baskı hissediyor. Buna karşın, 
birçok şirketin tedarik zinciri büyüklüğü ve 
yaygınlığı ve de gerekli kaynaklar göz önüne 
alındığında bunun genellikle gerçekçi olma-
dığı ortaya çıkıyor. 

Bu nedenle birçok şirket programlarında 
çoğunlukla doğrudan kaynak tedarik ettik-
leri, üretim için kritik önemdeki “ana” veya 
en “stratejik” tedarikçilerine odaklanıyor. 

Bunlara ek olarak, faaliyetlerinizden bazı 
adımlar çıkartılmış olsa bile tedarik zinciri-
nizde yüksek risk nedeniyle acil olarak ele 
alınması gereken bazı “tehlikeli noktalar” 
bulunabilir. Örneğin; elektronik şirketleri 
sosyal çatışma ve insan hakları ihlallerinin 
yaşandığı bölgelerden çıkartılan mineraller 
üzerine odaklanmaya başlıyor. 

Programın kapsamını belirlemekteki 
amaç, hangi tedarikçilerinizin ne derece 
sürece dahil edilmesi gerektiğini belirle-
mektir. 

Şirketler, daha bilgili olmaya başladıkça 
ve tedarik zincirini daha etkili yönetme 
becerisi geliştirdikçe programın sınırlarının 
da zamanla değişebileceğini akılda tutarak, 
hangi tedarikçilerinin programa dahil olaca-
ğını belirlemelidir. 

Örneğin: Ford Motor Company çelik üre-
timinde kullanılan ve altı veya yedinci halka 
tedarikçileri oluşturan dökme demir üretimi 
sırasında karşılaşılan zorla çalıştırmayı 
öncelik alanlarından biri yaptı.

Telenor Group’Group’un sorumlu tedarik 
zinciri programı geliştirilirken tedarik zinciri-
nin hiçbir halkası en baştan resmi bir şekilde 
dışarıda bırakılmadı. Bunun da ötesinde Tele-
nor “tedarikçileri” müşteriler haricinde her 
türlü sözleşmesel ortağı içerecek biçimde 
tanımladı. Uygulama aşamasında programın 
kapsamı, tedarik zinciri risk değerlendirme-
leri sonucunda ve gerçekleştirilebilir çabalar 
çerçevesinde öncelikler saptama yoluyla 
belirlendi.”

4. Kapsamı Belirlemek

Alt tedarikçiler, doğrudan sizin satın alma yapmadığınız ama sizin ürün ve hizmetleriniz 
için girdi sunan, tedarikçilerinizin tedarikçisi konumunda bulunan şirketlerdir. 

Örneğin, maden firmaları bilişim sektöründeki alt tedarikçilerdir çünkü elektronik bileşen-
lerde kullanılan metalleri tedarik etmektedirler. Benzer şekilde, bazı donanım firmaları 
finans sektöründeki alt tedarikçilerdir çünkü veri işleme merkezleri kullanan bilişim 
şirketleri için sunucu sağlarlar.

Çoğu şirket, doğrudan iletişim eksikliği ve etki etme güçlüğü yaşayacaklarını hissetme-
leri nedeniyle, doğrudan tedarikçi konumunda bulunmayan tedarikçileri programa dahil 
edip etmeme veya hangi yollarla dahil etme konularında zorluklar yaşarlar. 

Buna karşın, birçok şirket ve sanayi kuruluşu alt tedarikçilerin sürdürülebilirlik konuları-
nı ele almada en fazla güçlükle karşılaşan kesim olduğunu fark etmiştir. Şirketlere, tüm 
tedarik zincirlerinin haritalamasını yapmak suretiyle, sürdürülebilirlik sorunlarının hangi 
aşamada ortaya çıkma olasılığının bulunduğunun farkına varmalarını öneririz. Sonra-
sında, meselelerin kurumunuz için önem derecesini ve toplumda yaratacağı potansiyel 
etkileri değerlendirebilir ve bu konuları tedarik zinciri sürdürülebilirlik programınıza 
dahil edip etmeme veya ne şekilde dahil etme konularında kararlara varabilirsiniz. 

DOĞRUDAN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNİN ÖTESİNE 
BAKMANIN ÖNEMİ
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Ham 
Maddeler

Üretim/ 
İşleme

Paketleme Nakliye/ 
Depolama

Perakende

Müşteri 
kullanımı/ 
kullanım 
ömrü

TEDARİK ZİNCİRİ

BİR PERAKENDECİ AÇISINDAN GENEL 
HATLARIYLA TEDARİK ZİNCİRİ AŞAMALARI

Bir Gıda Şirketi İçin 
Tedarik Zinciri  
Örnek Risk Vakaları*

Çocuk İşçiliği: 
Tedarik zincirindeki 
çiftliklerde çocuk işçiliği 
iddiaları.

Çalışma Saatleri ve 
Ücretler:
Gıda işleme tesislerindeki 
işçiler düşük ücretler ve 
ödenmeyen fazla mesai 
ücretleri için grevdeler.

Yolsuzluk: 
Bir tedarikçinin yönetim 
kademeleri gelir veya işlet-
me paylarını rüşvet amaçlı 
kullanıyor.

Gıda Güvenliği: 
Üretim tesisleri uygun 
biçimde temizlenmiş 
makineler kullanmıyor ve 
istenmeyen ve potansiyel 
olarak zehirli maddeler 
ürünlere karışıyor.

Yerel Halk:   
Tarım, yerel halk için 
kutsal veya hayati önemde 
olan/geçim için gerekli 
topraklarda yapılıyor.

Kirlilik: 
Üretim tesisleri atık su 
yönetimini gerektiği gibi ve 
yerel kanunlarla uyumlu 
biçimde yapamıyor.

* Bu liste örnek sunmak amaçlıdır ve 
kapsamlı olması hedeflenmemiştir.

Tedarik Zinciri Haritalaması 
Tedarik zincirinizde sürdürülebilirlik yöneti-
mi açısından uygun kapsamı anlamak için 
öncelikle tedarik zincirinizi tanımlamalısı-
nız. Tedarik zinciri haritası, bir ürün veya 
hizmetin yaratım aşamasından tüketim 
aşamasına kadar sürece dahil olan kurum-
ların ve kişilerin temel eylemlerini ortaya 
çıkarmanızı kolaylaştırır. Genel hatlarıyla 
ürünlerin tedarik zinciri aşağıda gösteril-
miştir. 

Elbette tek tek ürünlerin ve hizmet-
lerin tedarik zinciri büyük oranda farklı 
görünebilir. Bu nedenle tedarik zinciri 
haritalaması ürün veya hizmet kategorileri 
temelinde yapılmalıdır. Konaklama ve ula-
şım gibi hizmetler sektöründeki şirketler 
için, hizmetlerinizin çeşitli aşamalarını 
düşünün ve hizmetlerinizi destekleyen ana 
malların (ulaşım sektörü açısından gemiler 
gibi) ve ürünlerin (konaklama sektörü 
açısından yiyecekler gibi) tedarik zincirine 
odaklanın. 

Başlangıç noktası olarak en önemli ürün 
veya hizmet kategorilerine odaklanmanızı 
öneririz. Bunları, şirketinizin satın alma söz-
leşmelerini veya satılan ürün maliyet kayıt-
larını veya benzer dokümanları inceleyerek 
tespit edebilirsiniz. Örneğin, bir otomobil 
kiralama acentasının kullandığı temel mal-

lar araç filosu ve rezervasyonları yönetmek 
için kullandığı bilgisayar sistemleridir ve bu 
iki kategoriyi de haritalandırabilir. 

Tedarik zincirinizi haritalandırmak için:

• Haritalandırılacak temel ürün ve hiz-
met kategorilerinizi belirleyin. Şirketi-
nizin en büyük satın alma harcamalarını 
ve faaliyetleriniz için kritik önemdeki 
kategorileri göz önünde bulundurun.

• Her bir ürün veya hizmet kategorisi için 
materyal ve bilgi akışının izini sürün. 
Doğrudan tedarikçilerinizle yetinmeyin — 
ham maddelere ve başlangıç aşamasındaki 
tedarikçilere kadar geriye gidin. Ayrıca, 
tahminlerde bulunmayın —ilişkileri ve 
işlemleri oldukları halleriyle anlamaya 
çalışın. Bazı durumlarda acentalar veya 
toptancılar anahtar rol oynayabilir.

• Tedarik zincirindeki her aşama için 
insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzluk 
konularında bilgi toplayın.   
Bu konularla ilgili potansiyel riskler ve 
fırsatlar nerelerde ortaya çıkıyor? Bunları 
belirlemek için sektördeki benzer şirketler-
le, tedarikçilerle, sektörel kurumlarla, sivil 
toplum örgütleriyle ve aktivistlerle, ve de 
hükümet temsilcileriyle görüşmek oldukça 
faydalı olabilir.
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“Kaynaklara ilişkin 
farkındalığın ve aynı 
zamanda da sıkıntıların 
giderek arttığı bir 
zamanda yaşıyoruz. Kendi 
kaynaklarımız ile yaşamalı 
ve gelecek nesillerden borç 
almamalıyız. Sürdürülebilir 
bir yarın inşa edebilmek 
için tedarik zincirimizi 
bugün sürdürülebilir 
hale getirmeliyiz. Tedarik 
zincirindeki artan 
sürdürülebilirliğin tüm 
kurumlar ve paydaşlar 
açısından riskleri azalttığına 
ve kârları artırdığına tam 
anlamıyla inanıyorum” 

– Kris Gopalakrishnan, CEO ve Kurucu Ortak, Infosys 
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Tedarik Zincirini Bölümlendirmek 
Şirketinizin tedarik zincirine ilişkin tam bir 
anlayış geliştirdiğinizde, sürdürülebilirliği 
geliştirmek için kaynakları nasıl kullana-
cağınızı belirlemek için tedarik zincirinizi 
bölümlendirmeye başlayabilirsiniz. 

Bölümlendirmek, şirketlerin tedarik zincir-
lerinin en önemli unsurlarına odaklanmaya 
başlamasına izin verir. İyi bir şekilde yapılan 
bölümlendirme, bazı risklerin her zaman bu-
lunduğunu kabullenmek ile özel bazı risklerin 
şirketinize ve toplumunuza zarar vermelerini 
engellemek için ele alınmaya ihtiyacı olması 
arasında kurulan bir dengedir. 

Tedarik zinciri bölümlendirmesi yapar-
ken göz önünde bulundurulabilecek 
ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan çeşitli 
kriterler bulunmaktadır:

• Toplumsal Riskler: Tedarik zincirinizde 
insan haklarına, işgücüne, çevreye ve 
etik kurallarına ilişkin en büyük riskler 
nerede? 

• Kurumsal Riskler: Faaliyette bulunmanı-
zı ve tedarik zinciri sürdürülebilirliği için 
belirlediğiniz vizyonunuza ulaşmanızı 
etkileyebilecek tedarik zinciri riskleriniz 
neler?

• Ekonomik Kalkınmaya İlişkin Riskler: 
İş etiği ve davranış kuralları taleplerini, 
izleme ve denetim programlarını uygular-
ken küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) 
dışarda bırakmanın riskleri nelerdir?

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK 
ZİNCİRİ RİSK HARİTALAMASI

RİSK ETKİSİ / CİDDİYETİ

RİSK 

OLASILIĞI

Kurumsal ve toplumsal riskler aşağıdaki-
lerden etkilenebilirler:

• Harcama: Şirketiniz, doğrudan ve dolaylı 
harcamalar dahil olmak üzere, en büyük 
harcamasını hangi tedarikçisine yapıyor; 
dolayısıyla da en fazla hangisini etkiliyor? 

• Ülke: Tedarikçileriniz hangi ülkelerde faa-
liyette bulunuyor ve bu ülkelerin hangileri 
zayıf yasal düzenlemeler, yüksek oranda 
yolsuzluk gibi nedenlerle yüksek risk sevi-
yesinde?

• Kategori: Ürün ve süreç tedarikçileri 
de dahil olmak üzere hangi tedarikçiler 
şirketiniz için kritik bir konumda? 

• Tedarikçi halkaları: Hangi tedarikçiler 
şirketinize doğrudan satış yapıyor ve han-
gileri alt tedarikçileriniz?

• İşlemlerin doğası: İşlemler, tedarik zinci-
rindeki koşullar açısından şeffaflık ve he-
sap verebilirliği artırıyor mu, zayıflatıyor 
mu? Örneğin; taşeronlar, komisyoncular, 
acentalar ve aracılar bilgi, farkındalık ve 
etki açısından boşluklar oluşturabilirler. 

Tedarik zincirinde riskleri haritalamanın 
iki temel adımı vardır:

1.  Risk Vakalarını Belirlemek. Tedarik 
zincirinizdeki bir fabrikada ücretlerin 
tamamının ödenmemesi gibi olaylar işlet-
meniz için risk oluşturabilir. İçeride – ve 
dışarıda – gelişen ve sadece kanunlara 
aykırı olmakla kalmayıp şirket hedef-
lerine ve sürdürülebilir tedarik zinciri 
amaçlarınıza ulaşmanızı da olumsuz 
etkileyecek bu tür olaylar tespit edilmeli-
dir. Bu riskler faaliyetlerin sürekliliğine, 
şirketin itibarına, pazarda kabul görmeye 
ve müşteri gerekliliklerine ilişkin olabilir. 
Dış paydaşlar da, bu tür olayların şirketi-
niz üzerindeki etkilerini değerlendirirken 
dikkate almanız gereken diğer sosyal, 
çevresel, ekonomik ve yönetimsel riskleri 
belirleyebilir.

2.  Risklerin Ortaya Çıkma İhtimalini ve 
Ciddiyetini Değerlendirmek. Riskler 
ortaya çıkma ihtimallerini ve potansiyel 
etkilerini anlamak için analiz edilmelidir. 
Bu analiz, söz konusu olayların şirketi-
nizin tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
programı kapsamında nasıl yönetilmesi 
gerektiğini belirleyecektir. 

Çoğu şirket, her risk vakasını “ortaya çıkma 
ihtimali” ve “sonuçların ciddiyeti” eksenleri 
bulunan aşağıdaki gibi bir grafiğe yerleştir-
meyi faydalı bulur. Risk derecelendirmesi 
yapmak için ek boyutlar ve bilgiler eklemek 
de mümkündür. Örneğin; paydaşların risk-
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lere ilişkin algısı farklı olabilir ve bu durum 
şirketinizin eylemleri için öncelikler belirler-
ken dikkate almak istediğiniz boyutlardan 
biri olabilir. Vakaların bu tür bir haritalama-
daki yerleri, ilgili çaba ve eylem rotalarının 
öncelik seviyesini belirlemede yardımcı olur.

Son olarak, bu analizi şirketinizin teda-
rik zincirini bölümlendirme çalışmasında 
etkili biçimde kullanabilmek için riskleri 
tedarikçi çeşitleri ile eşleştirmeniz gerekir. 
Örneğin; bir bilişim şirketi en büyük riskle-
rin üretim sırasında kullanılan hammadde-
lere ilişkin olduğunu bulabilir. Bu durumda 
tedarik zinciri sürdürülebilirliği programını 
buna göre temellendirmesi gerekecektir. Öte 
yandan bir ecza şirketi en büyük risklerin 
ürünlerin taşınması sırasında, ürün tamlığı 
ve hasta güvenliği açısından ortaya çıktığını 
fark edebilir. Bu durumda şirket, iş etiği, 
işgücü ve işletme sürekliliği gibi konularda 
lojistik tedarikçileriyle birlikte çalışmayı 
isteyebilir. Lojistik ve taşıma alanlarında 
sera gazı emisyonu, paketleme atıkları ve 
çevresel yönetim gibi riskler çoğu sektör 
için geçerli risklerdir ve faaliyetin büyüklü-
ğüne göre farklı müdahaleler gerektirebilir.

Örnek: Meksikalı bir inşaat malzemeleri üre-
ticisi olan CEMEX, tedarikçi haritalaması 
yaparak şirketin tedarik zinciri içinde yaptığı 
harcamanın %80’inin tedarik zincirinin %20’ 
lik bölümüne gittiğini fark etti. Tedarik zinci-
rinin genişliğini ve tedarikçiler üzerinde etki 
oluşturma kapasitesini göz önünde bulun-
durarak, bu %20’lik bölüme odaklanmanın 
sürdürülebilirlik iyileştirmeleri gerçekleş-
tirmek ve kurumsal değer yaratmak için en 
etkili yol olacağına karar verdi.

Lüksemburg’da bulunan bir maden şirketi 
olan ArcelorMittal, demir cevheri gibi 
hammaddelerden sofistike ürün ve hizmet-
lere kadar çok geniş bir alanda 50 milyar 
ABD doları büyüklüğünde bir tedarik zinciri-
ne sahip. Şirket, iç uzmanların, kullanıcıların 
ve ilgili satın alma ekiplerinin görüşlerini 
alarak ve masa başı araştırması yaparak te-
darik zincirindeki her kategori için sürdürü-
lebilirliğe ilişkin en dikkat çekici riskleri ve 
fırsatları haritaladı. ArcelorMittal, sağlam 
ancak basit ve kurumun temel risk yönetim 
yaklaşımı ile uyumlu bir yöntem kullana-
rak riskleri haritalamanın ana öncelikleri 
netleştirmek için gerekli olduğunu fark etti. 
Şirket her satın alma kategorisi için  
2 x 2 matriksi (etki x gerçekleşme ihtimali) 
kullandı ve bu kategorilerin herbirindeki 
sorunları ve fırsatları tartışmak için daha 
geniş iç çalışma gruplarının katılımcıları ile 
atölye çalışmaları düzenledi. Risk harita-
sının güncel kalmasını sağlamak için bu 
sürecin düzenli bir şekilde tekrarlanması 
gerekecek. 
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Örnek: Hindistanlı bir endüstriyel grup olan 
Mahindra & Mahindra Limited, tedarik 
zincirinin çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanlarındaki etkilerini ele almak için teda-
rikçiler arasında bilgi ve en iyi uygulama-
ları paylaşmaya olanak veren bir program 
başlattı. Tüm tedarikçilere detaylı bir soru 
formu gönderildi. Bu, tedarik zincirindeki 
mevcut süreçleri ve sorumsuz atık kontro-
lünün oluşturduğu etkiler gibi çevresel so-
runların seviyesini anlamak için bir temel 
oluşturdu. Bunun sonucunda tedarikçiler 
aşağıdaki gibi kategorilere ayrıldı

A. EMS/OHSAS sertifikasyonu olmayan, riskli 
ve tehlikeli işlemler gerçekleştiren tedarikçi-
ler
B. EMS/OHSAS sertifikasyonu olan, riskli ve/
veya tehlikeli işlemler gerçekleştiren tedarik-
çiler
C. EMS/OHSAS sertifikasyonu olmayan, riskli 
ve/veya tehlikeli işlemler gerçekleştirmeyen 
tedarikçiler
D. EMS/OHSAS sertifikasyonu olan, riskli ve/
veya tehlikeli işlemler gerçekleştirmeyen 
tedarikçiler.

A ve B kategorilerindeki tedarikçiler, şirke-
tin sürekli iyileştirme programının temel 
öncelikleri olarak belirlendi

Kontrol 
Seviyesi

TEDARİKÇİ KONTROL SEVİYELERİ

Ana Hatları

SEVİYE 1

SEVİYE 2

SEVİYE 3

SEVİYE 4

SEVİYE 5

KSS ve uygunluk üzerinde düşük etki, üretim üzerinde etkisiz

KSS ve uygunluk üzerinde biraz etki, üretim üzerinde etkisiz

KSS ve uygunluk üzerinde düşük etki, üretim üzerinde dolaylı etki

KSS ve uygunluk üzerinde düşük etki, üretim üzerinde doğrudan etki. 
Alternatif tedarikçi mevcut

KSS ve uygunluk üzerinde düşük etki, üretim üzerinde doğrudan etki. 
Alternatif tedarikçi mevcut değil, temel problemler üretimi sürdürüyor.

Örnek: Japon bir teknolojik donanım ve ekipman firması olan Epson, tedarikçilerini kontrol 
seviyesine göre grupladı. Tedarikçiler, şirketin KSS girişimlerine etkilerine ve üretimi sürdür-
me becerilerine göre 5 seviyede kategorilere ayrıldı. 
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Tedarikçilerle birlikte çalışmanın en temel 
amaçları sürdürülebilirlik konularına ilişkin 
ortak olarak paylaşılan bir zihniyet oluştur-
mak, sürdürülebilirlik vizyonunun, strateji-
sinin ve uygulamalarının tedarikçilerce de 
sahiplenilmesini sağlamak ve ortak olarak 
paylaşılan öncelikler çerçevesinde tedarikçi-
lerle daha yakından çalışmaktır. 

Şirketlerin, tedarik zincirinde sürdü-
rülebilirliği artırmak için kullanabileceği 
çok çeşitli araçlar vardır. Bu bölümde ele 
alınan mekanizmalar farkındalık artırma ve 
tedarikçilerin kendi faaliyetlerine sürdürüle-
bilirlik konusunu dahil etmeleri için teşvik 

edilmeleri, beklenti oluşturma, sürekli 
izleme, iyileştirmelerin önündeki engelleri 
aşmak için tedarikçilerle ortaklık kurmaya 
odaklanmaktadır. 

 Aşağıdaki şekil, birçok farklı sektördeki 
şirket tarafından tedarik zinciri sürdürüle-
bilirliği konusunda tedarikçileriyle birlikte 
çalışmak için kullanılan araçları içermek-
tedir. Herbirinin özel amaçları bulunmak-
tadır. Bu nedenle, tedarikçilerle birlikte 
çalışma araçlarından hangisinin ne derecede 
kullanılacağının belirlenmesi için stratejik 
bir süreç işletmek önemlidir.

5. Tedarikçi Katılımı

İzleme ve Değerlendirme
Tedarikçilerden sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını

değerlendirmelerini isteyin. Zayıf performans alanlarını, temel nedenleri ve 
fırsatları belirlemek için, denetimler de dahil olmak üzere, yerinde performans 

değerlendirmeleri yapın.

Düzeltme ve 
Kapasite Genişletme

Tedarikçilerden zayıf performans gösterilen konuları 
ele almalarını isteyin. Sürdürülebilirlik yönetimi ve 

performansını iyileştirmek için eğitim, kaynak ve 
destek sunun.

Ortaklık 
Tedarikçi 

sürdürülebilirlik 
yönetimi ve sürekli 

iyileştirme için
ortaklıklar kurulmasını 

sağlamak amacıyla, tedarikçilerin 
süreci sahiplenmesini destekleyin. 

Beklentileri Tanımlama
Sürdürülebilirlik beklentilerinizi tedarikçilerle paylaşın.

Beklentileriniz ve iş etiği ve davranış kurallarını sözleşmelerin içine dahil edin. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA  
TEDARİKÇİ KATILIMI İÇİN ARAÇLAR4

Geniş 
Katılım

Derinlemesine  
Katılım

4 From Business for Social Responsibility.
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İletişim Kanallarının Seçimi 
Tedarik zincirinde sürdürülebilirliği 
iyileştirmenin ilk adımı, sürdürülebilirlik 
uygulamaları konusunda şirketinizin bek-
lentilerine ilişkin farkındalık artırmaktır. 
Birçok şirket bunu yapmak için iş etiği ve 
davranış kurallarını kullanırlar (3. bölümde 
açıklandığı gibi). 

Buna ek olarak, dikkate alınması gereken 
iki ek iletişim yöntemi daha vardır: 

MEVCUT MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ 
İLETİŞİMİNİ KULLANMAK 
Her şirketin tedarikçilerle iletişim kurmak için 
mevcut bir süreci veya yöntemi vardır. Bunlar, 
çok temel yöntemlerden çok detaylı yaklaşım-
lara kadar çeşitlilik gösterebilir. Bu iletişim 
çoğunlukla satın alma çalışanları tarafından 
yönetilir ve ilişkinin ticari boyutuna odakla-
nır.

Ortak olarak paylaşılan bir düşünce siste-
mi oluşturmaya, temel mesajları destekleme-
ye ve geri bildirim fırsatı sunmaya yardımcı 
olması için bu iletişimin içinde düzenli bir 
biçimde sürdürülebilirlik beklentilerini 
ve diyaloğunu nasıl dahil edebileceğinizi 
düşünmelisiniz. Bu yaklaşımın faydası, teda-
rikçinin de satın alma taleplerinin oluştur-
duğu zorluklara ilişkin (kısa hazırlık zamanı 
veya sipariş özelliklerine ilişkin çok fazla 
değişiklik gibi) geri bildirimde bulunabile-
ceği bir diyalog platformu oluşturmasıdır. 
Doğru tarafları masanın etrafında toplamak 
satın alma ve sürdürülebilirlik gereklilikleri-
ni bir arada karşılama yollarını belirlemeyi 
kolaylaştırabilir. 

TEDARİK ZİNCİRİ FORUMLARININ  
GÜNDEMİNE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
KONUSUNU EKLEMEK 
Tedarikçi forumlarına katılmak ve sektörü-
nüzdeki sürdürülebilirlik beklentileri üze-
rine konuşmak, şirketinizin gündemindeki 
konuları ve öncelikleri paylaşan kurumları 
belirlemekte faydalı olur. Tedarikçilerin 
yanı sıra sektörde size benzer firmaların, 
ortakların, politika yapıcıların ve daha geniş 
çerçevede diğer paydaşların da katılabile-
ceği bu tartışmalar, şirketinizin öncelik ve 
beklentilerine ilişkin detayları paylaşma-
nıza ve diğer kurumların bu konulardaki 
yaklaşımlarını öğrenmenize olanak tanır. Bu 
forumlar, programınız hakkında geri bildi-
rim almanız ve iyileştirme gereken alanları 
tanımlamanız, ayrıca da ortak karşılık 
vermeyi gerektiren sistematik sorunları ele 
almada destek oluşturmanız için önemli bir 
fırsattır. 

Örnek: 2006 yılında, Japon bir görüntüleme 
teknolojileri şirketi olan Fuji Xerox Co., 
müşterilerin taleplerini karşılamayı ve üretim 
tesislerindeki çevresel ve işgücüne ilişkin 
konuların yönetimine ilişkin kaygılarına yanıt 
vermeyi hedefleyen, tedarikçilerin uygunsuzlu-
ğundan kaynaklanan üretim ve marka risklerini 
asgariye indirmeyi amaçlayan, ürün ve üretim 
kalitesini artırmayı hedefleyen etik satın alma 
programını uygulamaya başladı. Fuji Xerox, 
şirketin programının geliştirilmesinde ilk adım 
olarak, 2006 yılında, 9 temel tedarikçisinin yö-
neticileriyle “etik satın alma çalışma seansları” 
gerçekleştirdi. Çalışma seansları Çin, Shen-

Tedarik zinciri sürdürülebilirliğine 
başlayan çoğu şirket, sürdürülebilirlik 
konularında tedarikçi performansının 
zayıf olduğu durumlara odaklanırlar. 
Buna karşın, genellikle tedarikçiler 
olumsuz sonuçlardansa güçlü 
performans için sunulan teşviklerle 
daha motive olurlar. 

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
programınız geliştikçe, net kıyaslamalar 
yapmayı ve sürekli olarak gösterilen iyi 
performansın ödüllendirilmesini göz 
önünde bulundurmalısınız. Teşvikler 
şunları kapsayabilir: 

■■ Yapılan denetimlerin sayısını 
azaltmak

■■ Tercih edilen tedarikçi programı 
oluşturmak

■■ İş miktarını artırmak 

■■ Tastik etmek ve ödüller sunmak

■■ Stratejik müşteri/tedarikçi planlama 
toplantılarına katılmalarına olanak 
vermek

■■ Sürdürülebilirlik iyileştirmelerinin 
maliyetlerini paylaşmak

■■ Kabiliyet artırımı için destek sunmak

Örnek: Mahindra & Mahindra 
Limited bir otomobil ve tarım 
ekipmanları şirketi. Tarım Ekipmanları 
Sektörü, Global Reporting Initiative 
(GRI) Rehber İlkeleri’nde yapılan 
tanımlama doğrultusunda 
sürdürülebilirlik konusunda ilerleme 
gösteren tedarikçilere her yıl ödül 
veriyor. Şimdiye kadar on yedi 
tedarikçi GRI göstergeleri ve paydaş 
katılımı gibi araçlar üzerine eğitim 
aldı.

Güçlü Sürdürülebilirlik Performansı için Teşvik Yaratmak UFUKTA BELİRENLER: 
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zen’de gerçekleştirilen 5 günlük bir çalışma 
toplantısı da içermekteydi ve tedarikçilerin 
idarecileri, Shenzhen bölgesindeki fabrikala-
rının temsilcileri ve Shenzhen Fuji Xerox yöneti-
cileri de dahil olmak üzere yaklaşık 50 katılımcı 
ile gerçekleştirildi. Tedarikçi çalışma grubu, 
şirketin etik satın alma programının başarıyla 
başlaması için kritik önemdeydi. 

2009 yılında Birleşik Devletler’de bulunan 
bir gıda ve içecek şirketi olan The Coca-Co-
la Company, en büyük küresel tedarikçile-
rinden oluşan bir grubu, sürdürülebilirliğin 
büyüme planlarının kritik bir unsuru olması 
için neler yapılması gerektiği konusunda üst 
düzey yöneticilerle bir tartışma toplantısına 
katılmaları için Atlanta’ya getirdi. Toplantı 
sırasında başkan ve CEO, düşük maliyetlerin, 
hızın, etkinliğin ve gereksinimlere uymanın 
bugünün pazarında rekabet etmenin bedeli 
olduğuna ve sürdürülebilirliğin, tüketici 
ile müşteri arasındaki farklılaşmada kritik 
önemde olduğuna ilişkin görüşlerini açıkladı. 
Şirket, tepeden bir yaklaşımla direktifler 
belirlemek yerine uzun süreli başarı için te-
darikçilerinin stratejik danışmanlığını alma-
ya çabaladı. Toplantı sonrasında Coca-Cola 
tedarikçilerinden sürdürülebilir paketleme, 
lojistik, sürdürülebilir tarım, su yönetimi, 
ürün yelpazesi yenilikçiliği gibi konular da 
dahil olmak üzere yaklaşık 200 öneri aldı. 
Coca-Cola, katılımcı olan 32 tedarikçisiyle 
birlikte tedarikçi düzeyinde tekil ve kollektif 
eylem planları geliştiriyor. 

İzleme ve Değerlendirme
İzleme sistemi, tedarikçilerin şirketinizin 
iş etiği ve davranış kuralları ve beklentileri 
ile uygunluğuna ilişkin bilgi sağlar. İzleme 
sistemleri, bir ölçme çerçevesi oluşturmak 
ve asgari beklentilere ilişkin yakın zaman-
daki ve mevcut durumdaki performansı 
değerlendirmek için etkin araçlardır. Buna 
karşın, izleme konusunda uygunluk temelli 
yaklaşımlar; maliyetlere, tedarikçilerin 
üretimlerinde kesintiye yol açmaya, sunulan 
bilgilerin doğruluğuna ilişkin şüphelere ve 
işçilerin güvenlikleriyle ilgili potansiyel risk-
lere ilişkin kaygılar oluşturmuştur. Güveni-
lir bilgi elde etmeyi sağlamak ve uygunluk 
denetimlerine çok fazla bel bağlamaktan 
kaçınmak için hangi yaklaşımları kullanaca-
ğınız ve bu yaklaşımları hangi tedarikçilerle 
birlikte kullanacağınız konusunda dikkatli-
ce düşünmeniz gerekir. 

TEDARİKÇİLERİN ÖZ DEĞERLENDİRME 
YAPMASI
Birçok şirket, yeni tedarikçiler seçerken veya 
hangi tedarikçilere daha yakından dikkat 
edilmesi gerektiğini belirlerken yapılan risk 
analizinin bir parçası olarak tedarikçilerden 
kendi sürdürülebilirlik performanslarını 
değerlendirmelerini isterler. Öz değerlendir-
me, müşterilere kullanışlı bilgiler sağlayabilir 
ve aynı zamanda da tedarikçilerin müşteri 
beklentilerine ilişkin anlayışını geliştirebilir. 
Birçok şirket öz değerlendirme yönteminin 
önemli bir tedarikçi bölümünü kısa bir 
zamanda ve denetimlere göre oldukça düşük 
bir maliyetle kapsamının ilk adımı olduğunu 
da düşünürler. 

Buna karşın, güvenilir öz değerlendirmeler 
karşılıklı güvene, tedarikçinin kendi kurumu 
içindeki birbirinden çok farklı bölümlerden 
bilgi toplayabilme becerisine, tedarikçilerin ne 
sorulduğunu ve edinilen bilginin ne amaçla 
kullanılacağını anlamalarını sağlayacak açık 
ve net bir iletişime bağlıdır. Örneğin; çifte 
kayıt tutma problemi bazen, zayıf performan-
sın anında iş kaybetmeye yol açacağına ilişkin 
tedarikçi kaygılarından kaynaklanabilir. 

Örneğin: Büyük bir bilgisayar şirketi olan 
ve Electronic Industry Citizenship Coaliti-
on (EICC) üyesi Hewlett-Packard (HP), 
yüksek risk seviyesinde olduğu belirlenen 
tedarikçilerinden, potansiyel sosyal ve çevre-
sel performans risklerini belirlemek için bir 
öz değerlendirme soru formu doldurmalarını 
istiyor. Soru formu elektronik ortamda, bir 
IT platformu kullanılarak uygulanıyor. Öz 
değerlendirmelerin, HP’ye risk değerlendir-
mesi yapmasında faydalı olmasının yanı sıra, 
HP tedarikçilerinin, HP’nin iş etiği ve davranış 
kurallarına uyulmasına ilişkin beklentilerini 
daha iyi anlamalarına da yardımcı olduğu 
görüldü. HP, öz değerlendirmelerin sonuç-
larını gözden geçiriyor ve tedarikçilere geri 
bildirimde bulunuyor. Tedarikçiler ise gerekli 
olması durumunda bir iyileştirme planı yapı-
yor ve uyguluyor. 
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Uygunluk denetimleri, tedarikçilerin sizin 
politika ve beklentilerinize ilişkin performans-
larının yerinde değerlendirilmesidir. Denetim-
ler, tedarikçilerin sürdürülebilirlik yönetim 
sistemlerinin gücüne ilişkin bilgi toplandığı 
yönetim sistemleri değerlendirmesi de içerebi-
lir. Belirli sektörlerde kullanılan çeşitli denetim 
protokolleri bulunmaktadır. Örneğin; Global 
Social Compliance Programme (Küresel Sosyal 
Uygunluk Programı) denetim sürecine ilişkin 
en iyi uygulamaları, şirketlerin kendi sistemleri 
için uyarlayabilecekleri veya bir kıstas olarak 
kullanabilecekleri bir dizi referans kaynakta 
toplamıştır. Bir denetim çoğunlukla, aşağıdaki 
şekilde de yer alan, bazı tipik bileşenler içerir. 

Denetimler, şirket çalışanlarınız veya bir 
denetim firması tarafından gerçekleştirilebi-
lir. Dış denetçilerin sürece ne zaman, neden 
ve nasıl dahil edileceğine, tedarik zinciri risk 
yönetimi hedefleriniz doğrultusunda karar 
vermelisiniz. Hem iç hem de dış denetçile-
rin sağladığı belirgin avantajlar vardır ve 
standart bir “doğru yol” yoktur. Aslında bazı 
şirketler her ikisini de kullanır. 

Dış denetçilere güvenmek veya kurum içi 
denetim kapasitesi geliştirmek ve uygulamak 
arasında bir seçim yapmaya çalışırken, politi-
kalarınıza ilişkin performansı ölçmek için ne 
tür bir uzmanlık gerektiğini (çevre veya işçi 
sağlığı iş güvenliği uzmanlığı gibi), bölgesel 
mevcudiyetinizi ve kapasitenizi göz önünde 
bulundurun. Bireysel nitelikler de önemli-
dir ve denetim sonuçlarının doğruluğu ve 
kalitesi üzerinde etkileri vardır. Azımsana-
mayacak miktarda denetim yükümlülüğü 
bulunan şirketler, iç kapasite oluşturmak 
veya dış denetçilerle çalışmak konusunda 
karar verirken maliyetleri, uygulanabilirliği 
ve etkinliği de dikkatlice hesaba katmalıdır. 
Bunların yanı sıra, tedarikçilerin denetimleri 
nasıl algılayacağını ve denetimlerden nasıl 

İşçi Görüşmeleri: 

Temsil edici bir 

örneklem grupla çalışma 

koşullarına ilişkin görüşmeler

Evrak incelemesi: 

Çalışan dosyalarının, 

zaman çizelgelerinin, 

sağlık ve güvenlik 

kayıtlarının vb. kontolü.

Yöneticilerle Görüşme: 

Yönetim sistemlerinin, 

ödenen maaşların, 

çalışma saatlerinin 

vs. görüşülmesi

Fabrika Turu: 

Görünen uygunsuzluklar 

için fabrikanın 

görsel teftişi

TEDARİKÇİ
DENETİMİ

DENETİMİN BİLEŞENLERİ

etkileneceğini, ne kadar eleştirel olduklarını 
ve şirketinizin süreç ve sonuçlar üzerinde ne 
boyutta bir kontrole sahip olmaya ihtiyacı 
olduğunu da göz önünde bulundurun. 

Denetimlerin etkililiğini belirleyen çok 
çeşitli unsur vardır. Örneğin: 

• Ziyaret öncesi hazırlık ve fabrikaya, işçile-
re ve bölgedeki halka ilişkin bilgi. 

• İşçilerin güvenini sağlamak için fabrika 
yönetiminden bağımsız hareket etmek

• Değerlendirmenin her aşamasında rastge-
le bir işçi örneklem grubu seçmek 

• İşçilerle kendilerini güvende ve rahat his-
settikleri yerlerde ve zamanlarda enfor-
mal görüşmeler yapmak

• Fabrikadaki koşulları anlayabilmek için 
yeterli bilgi toplamak 

• Bilgilerin dokümantasyonu ve işçi güveni-
lirliğinin değerlendirilmesi

• İşçilerden edinilen bilgilerin diğer kay-
naklarla doğrulanması

• İşçilerin gizliliğini ve güvenliğini koru-
mak gerektiğinin her zaman farkında 
olunması

Örnek: Fransız bir kozmetik şirketi olan 
L’Oréal, tedarikçilerinden “Etik Taahhüt 
Mektubu” imzalayarak denetlenmeye rıza 
göstermelerini istiyor. Tüm hammadde, pa-
ketleme, güvenlik, temizlik hizmetleri, “risk-
li” ülkelerdeki şirket kantinleri ve promos-
yon ürün tedarikçileri ve tüm alt yükleniciler 
nerede faaliyette bulunurlarsa bulunsunlar 
denetleniyor. Diğer tedarikçiler gerekli 
oldukça vaka bazında denetleniyorlar. 
Denetimler SA8000 standardı baz alınarak 
yapıyor ve yerel dili konuşan, uzmanlaşmış, 
bağımsız dış denetçiler tarafından gerçek-
leştiriliyor. Denetimler, önceden üzerinde 
uzlaşılmış 30 günlük bir süre içinde yapılı-
yor ancak hangi gün yapılacağı duyurulmu-
yor. Denetimler sırasında fabrika, atölyeler, 
ofisler, tesis içi yatakhaneler ziyaret ediliyor 
ve işçilerle görüşmeler yapılıyor. Denetimin 
masrafları tamamen L’Oréal tarafından 
karşılanıyor ve sonuç raporları L’Oréal ve 
tedarikçiye aynı anda gönderiliyor. 

Ayakkabı ve konfeksiyon firması olan, Nike, 
son on yılda, sözleşme yaptığı fabrikaların 
Nike’ın iş etiği ve davranış kurallarına ve lider-
lik kuralları standardına uygunluğunu teşvik 
etmek ve uygulatmak için birçok aracı kul-
lanmayı denedi. Şirketin izleme programının 
temel bileşenlerinden birini, çalışma saatleri, 
ücretler, sosyal haklar, dilek-şikayet meka-
nizması ve örgütlenme özgürlüğü alanlarında 
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performansı denetlemek için tasarlanmış 
bir işgücü değerlendirme aracı olan Yönetim 
Doğrulama Denetimi oluşturuyor. Denetim, 
fabrikanın işgücünü yönetim sistemine ve uy-
gulamalarına odaklanıyor ve Nike’ın uygunluk 
çalışanı tarafından gerçekleştiriliyor. 

Eczacılık alanında çalışan bir şirket olan 
Takeda, tedarik zincirinin bütünlüğünü 
sağlamak için kalite güvence, EHS (çevre, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği), güvenlik ve iş 
performansı bakış açıları doğrultusunda 
potansiyel ortakların risk değerlendirme-
sinin yapıldığı bir tedarikçi kalifikasyonu ve 
izleme süreci uyguladı. Bu süreç, tüm yeni 
hammadde, fason imalatçı ve lojistik hizmet 
tedarikçilerine uygulanıyor. Ayrıca Takeda, 
hammadde tedarikçilerini, fason imalatçıla-
rı, paketleme firmalarını ve lojistik merkez-
leri ve bayilerini düzenli olarak denetliyor. 
İzleme ve denetimler Takeda çalışanı 
tarafından yapılıyor ve bazı durumlarda dış 
denetçilerden de destek alınıyor. Politika, 
standart işletim süreçleri ve kayıtları içeren 
doküman incelemesi, soru formları, fabrika 
turları ve görüşmeler Takeda tarafından 
oluşturulmuş düzenlemelere ve beklentilere 
uygunluğu değerlendirmek için kullanılan 
araçlar. Belirlenen risk vakalarının ortaya 
çıkma ihtimali ve ciddiyeti değerlendiriliyor, 
düzeltici ve önleyici eylemler takip ediliyor.

Düzeltme ve 
Yetkinlik Geliştirme
Tedarik zinciri sürdürülebilirliği sürekli ge-
lişmekte olan bir vizyondur. Bu nedenle, sü-
rekli iyileştirmeyi tanımlayan ve teşvik eden 
bir yaklaşım sahibi olmak kritik önemdedir. 
Bu yaklaşım, uygunsuzluk durumlarının 
düzeltilmesini ve tedarikçilerin yönetim ka-
biliyetlerinin geliştirilmesi yönünde yatırım 
yapılmasını içerir. 

Çeşitli düzeltici faaliyetler olabilir: 

• Net olarak tanımlanmış ve makul bir süre 
çerçevesinde uygunluğun sağlanması için 
tedarikçi ile birlikte düzeltici eylem planı 
oluşturmak 

• Uygunsuzluk durumu bulunan tedarikçi-
lerle düzenli iletişim kurarak iyileştirmeler 
için teşvik etmek.

• Standart ve beklentileri aşama aşama yük-
seltmek için bir yol haritası tanımlamak.

• Tekrarlanan uyarılara rağmen “sıfır 
tolerans” konularında ciddi eksikliklerin 
olmaya devam etmesi durumunda, teda-
rikçi ilişkilerinini sonlandırmak. Şirketler, 

“sıfır tolerans” konuları belirlemeli ve bu 
konuların neden seçildiğini ve tedarikçiye 
olan faydalarını önceden açıklamalıdır. Şir-
ketler, aynı zamanda, düzeltme sürecini ve 
hangi noktada uygunsuzlukların ilişkinin 
son bulmasıyla sonuçlanacağını önceden 
açıklamalıdır. 

Düzeltme gerekliliklerinin açıkça tedarikçi-
lere iletilmesi, düzeltmeleri yerine getirmek 
için gerekli sürelerin olduğunun ve dü-
zeltmeleri yerine getirmemenin veya zayıf 
performans göstermeye devam etmenin ya-
ratacağı sonuçların açıklanması önemlidir.

Örnek: Hollandalı bir elektronik şirketi olan 
Philips, beş eksen üzerine kurulmuş bir 
Tedarikçi Sürdürülebilirliği Katılım Progra-
mı uyguladı. Bu beş eksen; gerekliliklerin 
belirlenmesi, anlayış ve uzlaşma oluşturma, 
riskli olarak belirlenmiş tedarikçileri EICC 
kontrol listesinin kullanıldığı denetimler 
yoluyla izlemek, sorunları hızlıca çözmek 
için tedarikçilerle birlikte çalışmak ve teda-
rikçilerin katılımını sağlamak. Bir denetim 
sırasında uygunsuzluklar bulunduğunda, 30 
gün içinde düzeltici eylem planları üzerinde 
anlaşılır. Philips, düzeltici eylem planlarını 
oluştururken, gerekli adımları ve sorum-
lulukları belirlerken, plana bağlı gelişmeyi 
izlerken tedarikçi ile birlikte çalışacaktır. 
Philips Tedarikçi Sürdürülebilirliği çalışanı 
aylık izlemeler yapar ve gerekli olması duru-
munda konuyu ilgili satın alma sorumlusuna 
iletebilir. 

Elmas madeni şirketi De Beers, üretim 
hattı boyunca karşılaşılan sosyal, kurumsal, 
çevresel konuları ve istihdam, işçi sağlığı 
iş güvenliği konularını ele almak için En İyi 
Uygulama İlkeleri Teminat Programını baş-
lattı. Elmas kesme firmalarından mücevherat 
üreticilerine ve satıcılarına, geniş bir aralıkta-
ki tüm De Beers müşterileri ve onların önemli 
yüklenicileri bu ilkelerlerin gereklilikleri ile 
uyum sağlamalıdır. Gereklilikler ihlal edildiği 
zaman, sorunları ele almak için müşterinin 
veya yüklenicinin bir Düzeltici Eylem Planı 
sunması gerekir. Kanıtlar çevirimiçi olarak 
sunulur veya bir dış denetçi düzeltici eylem 
planlarının başarılı ve sürekli uygulandığın-
dan emin olmak için tesisi yeniden ziyaret 
eder. Düzeltici eylem planı süreci sürekli iyi-
leştirmeyi gerektirir, sürdürülebilir çözümle-
rin sağlanması için bir yapı sunar ve sorunlu 
alanları ele almak için uygulanır. Düzeltici 
eylem planı sürecinde De Beers’a danışılabilir 
ve bu durumda De Beers problemlerin daha 

İzleme Sürecine 
Katılan İşçilerin 
Korunması

■■ İzleme sürecine katılan 
işçiler, bu yüzden onlara 
karşı bir eylemde bulu-
nulması durumuna karşı 
korunmalıdır. 

■■ İşçilere özgürce konu-
şabilecekleri ve verdik-
leri bilginin kişisel olarak 
onlarla bağlantısının 
kurulmayacağı yönünde 
garanti verilmelidir.

■■ Mümkün olduğunda iş-
çilerin kendi dillerinde ko-
nuşabilmeleri için gerekli 
imkanlar yaratılmalıdır. 
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etkin biçimde çözümüne yardımcı olmak için 
önceki deneyimleri doğrultusunda bilgi ve iyi 
uygulama örnekleri sağlar. Buna ek olarak, 
imalatçılar, sektör düzeyindeki ve bölgesel 
ölçekteki sorunları tartışmak ve ortak so-
runlara sürdürülebilir çözümler bulmak için 
işbirliği yapmak amacıyla kendi aralarında 
bir komite oluşturmuşlardır. 

Gıda ve içecek firması olan Nestlé India, 
2005 yılında kalite ve gıda güvenliğine ilişkin 
sorunların üstesinden gelme noktasında, 
daha az oranda dış kaynağa bağlı olmak 
yoluyla maliyetleri azaltmak ve daha geniş 
ve esnek bir tedarikçi tabanı oluşturmak 
için tedarikçi geliştirme bölümü kurmuş-
tur. Şirket, kalite ve güvenlik boşluklarını 
kapatarak tedarikçilerin yönetim sistemlerini 
ve ürünlerini iyileştirmek için eğitim prog-
ramları ve teknik destek sunarak tedarikçi-
lerle birlikte çalışmaya yatırım yapmaktadır. 
Tedarikçi geliştirme çabalarının bir sonucu 
olarak Nestle Hindistan, önceden ithal edilen 
12 çeşit hammaddenin yerel kaynaklardan 
karşılanmasını sağladı, 10 tedarikçiye bağlı 
kalma durumunun üstesinden geldi, Nest-
lé’nin şartlarını karşılama kapasitesine sahip 
70’den fazla yeni yerel tedarikçinin ortaya 
çıkmasını sağladı ve böylece de 5 milyon 
ABD doları tasarruf etti. 2009’un sonuna 
gelindiğinde bu girişim Bangladeş, Brezilya, 
Endonezya, İran, Malezya, Rusya ve Güney 
Afrika’da da uygulanmaya başlandı. 
Düzeltme çabalarının en fazla başarılı 
olduğu durumlar, tedarikçilerin yönetim 
yetkinliklerinin artırılması yönündeki 
çabalarla birleştirildiğinde ortaya çıkar. 
Yetkinlik artırma, tedarikçi çalışanına 
verilen eğitimlerden işçi yardım hatlarına 

ve kaynaklar arası ağ oluşturmaya kadar 
çok çeşitli çabaları içerir. Örneğin; 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Fabrika 
İyileştirme Programı, atölye çalışmaları, 
eğitimler ve fabrika içi danışmanlık yoluyla 
fabrikalara rekabet güçlerinin artırılması, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 
yöneticilerle işçiler arasında iletişimin ve 
işbirliğinin güçlendirilmesi konularında 
destek olmaktadır. 

Örnek: HP EICC İş Etiği ve Davranış 
Kurallarının yöneticiler kadar işçilerce de 
bilinir olmasını sağlamak amacıyla, işçi 
eğitimleri yapan yerel bir STÖ desteği ile 
iki tedarikçisinde pilot bir işçi eğitimi pro-
jesi uyguladı. Eğitimler ile 4.000’den fazla 
işçiye ulaşıldı. Eğitimler, işçileri hakları 
konusunda bilgilendirdi ve çalışma koşul-
larına ilişkin kaygılarını paylaşabilecekleri 
bir kanal oluşturdu. Eğitim şu konuları 
kapsadı:
■■ İşçi hakları konusunda farkındalık artırmak 
■■ İşçiler için acil destek hattı kurulması ve 

bu hatların idaresi konusunda çalışanların 
bilgilendirilmesi 
■■ İşçi temsilcisi komiteleri yönergeleri 

oluşturarak işgücüne ilişkin problemlerin 
çözümlenmesi 
■■ Diyalog programları organize etmek için 

rehberlik becerileri ve teknikleri. 

Pilot proje, üst yöneticilerin işçi talepleri ve 
şikayetlerini anlama konusunda sağladığı fay-
dadan dolayı STÖ’ler tarafından takdir gördü. 
HP pilot projeyi diğer fabrikalara da uyarladı 
ve benzer programları 2010 içerisinde de 
uygulamaya devam edecek. 

BSR’ın Çin Eğitim Girişimi 1 milyon-
dan fazla işçi istihdam eden fabrikaların 
yöneticileri için pratik bir eğitim sunmakta 
ve yöneticilerin yetkinliklerini ve çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki 
taahhütlerini geliştirmek için araçlar 
geliştirmekte. Bu girşim müşteriler ve 
üreticiler için bir kaynak olarak hareket 
ediyor ve müşterilerin beklentileri ile Çinli 
üreticilerin bu beklentileri karşılamasını 
sağlayacak beceriler, araçlar ve kaynaklar 
arasında bir köprü oluşturuyor. Girişim, 
anketler, vaka çalışmaları, KSS ölçümleri 
ve KSS yönetim komiteleri aracılığyla bu 
eğitimlerin etkilerini de değerlendirmeyi 
amaçlıyor.

Tedairkçilerin 

erişebileceği ve 

bağımsız biçimde 

kullanabileceği 

araçlar sunmak

Öğrenme amaçlı 

bir tedarikçi ağı 

kurmak veya bu tür 

bir ağı desteklemek

Denetim sürecine, öğrenme 

ve kabiliyet geliştirmenin 

dahil edilmesi

Tedarikçilere veya işçilere 

temel uygunsuzluk 

alanlarına ilişkin 

eğitim sağlamak.

TEDARİKÇİ 
KABİLİYET
ARTIRIMI 

TEDARİKÇİLERİN KABİLİYETLERİNİN  
GELİŞTİRİLMESİNDEKİ FIRSATLAR
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“Sürdürülebilir bir 
tedarik zinciri, ürün ve 
hizmetlerimizi üretme 
ve müşteriye ulaştıma 
konularında ortaya 
çıkabilecek riskleri 
azaltarak işimize fayda 
sunabilir. Ayrıca, uzun 
vadede şirketin faydasına 
olacak bir şekilde 
tedarikçilerle daha 
yakın bağlar oluşturmak 
açısıdan da fırsatlar 
yaratır.” 

– Erik Engstrom, CEO, Reed Elsevier 
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Örnek: Levi Strauss & Co. Katılım Ku-
ralları uygulamasına yardımcı olmak için 
çeşitli eğitim programları geliştirdi. Bu 
program, fabrikalar, denetçiler ve fabrika 
çalışma koşullarıyla ilgili paydaşlar için 
detaylı bir Katılım Kuralları Rehber Kitabını 
içeriyor. 

Alt Tedarikçilerin Programa 
Katılımı
Yukarıda açıklandığı üzere, şirketler bazen 
tedarik zincirinde birkaç halka geride yer 
alan tedarikçilerde ciddi riskler bulunduğu-
nu fark edebilirler. Örneğin; gıda ve tarım 
şirketleri yakın zamanda, çok nadir doğru-
dan alım yaptıkları çiftliklerde çocuk işçiliği 
kullanılması sorunuyla karşı karşıya kaldılar. 
Elektronik sanayi, ürünlerinde kullandığı 
mineraller için çatışmalı bölgelerde yapılan 
madencilik sorunuyla mücadele ediyor. 

Sürdürülebilirlik programı kapsamında 
alt tedarikçilerle birlikte çalışmak, tedarik 
zincirinde şeffaf lığın olmaması ve kaldıraç 
etkisi zayıf lığı gibi, yukarıda açıklananların 
da ötesinde güçlükler içeriyor. 

Bu engellerin üstesinden gelmek için 
şirketler bir dizi strateji takip ediyor. 
Bu stratejilerin arasında aşağıdakiler de 
sayılabilir: 

• Sektörel işbirliklerine katılmak. Diğer 
şirketlerle işbirliği kurarak, kollektif 
şekilde kaldıracınızı yükseltebilirsiniz. Te-
darikçilerle birlikte çalışmak için gerekli 
maliyet ve kaynakları da paylaşabilirsiniz.

• Kamu politikalarına katılım. Birçok 
şirket, sürdürülebilirlik konularında mev-
zuata uygunluk çalışmaları ile kaldıraç 
eksikliği sorununun üstesinden gelmeye 
çalışıyor. 

• Tedarik zinciri optimizasyonu. Şirketler, 
küçük tedarikçileri kooperatifler şeklinde 
birleştirerek tedarik zincirlerini kısaltmak 
ve aracıları azaltmak için adımlar atabilir-
ler. Bu durum, küçük tedarikçilerin kârını 
da artırabilir. 

Örnek: Nestle’nin kakao tedarik zinciri için 
vizyonu, kakao yetiştiricilerine kârlı tarım 
yapabilmeleri, çevreye saygı göstermele-
ri, iyi bir hayat kalitesine sahip olmaları, 
çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi ve 
kakao yetiştiriciliğini saygın bir meslek 
olarak görmesi için yardım etmektir. Buna 
karşın, çoğu durumda Nestle, tedarik zinciri 
içinde çiftçilerin beş halkadan da fazla 
uzağındadır. Nestle, kakao çiftliklerindeki 
çocuk işçiliği sorununu ele alabilmek için 
diğer şirketlerle, Dünya Kakao Vakfı’yla 
ve Uluslararası Kakao Girişimi ile ortaklık 
kurdu ve Fildişi Sahili ve Gana hükümetle-
rini de içeren, endüstri destekli bir sertifi-
kasyon programı oluşturdu. Program kakao 
çiftliklerinde çocuk işçiliğine karşı standart 
yerleştirmeye ve izlemeye ek olarak, tarım 
uygulamalarını iyileştirmek için eğitim de 
sunuyor ve kakaonun karşılığının büyük 
bölümünün çiftçilere gitmesini sağlamak ve 
yerel toplumun kalkınmasını desteklemek 
için tedarik zincirini kısaltıyor. 

Şirketler, tedarikçilerini kendi sürdü-
rülebilirlik yolculuklarına başlama 
yönünde teşvik etmelidir. Bunun bir 
yolu, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 
ve dünya çapındaki yerel ağlara 
aktif bir şekilde katılımlarının teşvik 
edilmesidir. Küresel İlkeler Sözleş-
mesi’ne katılım, tedarikçinin sürdü-
rülebilirlik konusunu ciddiye aldığının 
bir göstergesidir. 

Örnek: Elektrikli parçalar ve ekip-
manlar firması olan Fransız  
Schneider Electric, 2005 yılından 
beri tedarikçilerinden ve altyükle-

nicilerinden Küresel İlkeler Söz-
leşmesi’ne katılmalarını istiyor. 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
desteklenmesi, Schneider Elect-
ric’in ana tedarikçileri arasında yer 
almanın kriterlerinden biri. Schnei-
der Electric’in hedefi, 2010 yılına ge-
lindiğinde, şirketin satın almalarının 
%60’ının Küresel İlkeler Sözleşme-
si’ni destekleyen tedarikçilerden 
yapılması. 2009 sonuna gelindiğin-
de, şirketin satın almalarının %33’ü 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imza-
layan tedarikçilerden yapılmaktaydı 

ve şirketin 1.153 tedarikçisi Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış 
durumdaydı. Şirketin satın alma 
ekipleri, tedarikçilerle bu konularda 
daha iyi birlikte çalışabilmek için 
Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri 
konusunda eğitim aldılar. Buna ek 
olarak, şirket, hangi tedarikçileri-
nin İlerleme Bildirimi başarısızlığı 
nedeniyle Küresel İlkeler Sözleşme-
si’nden çıkartılma tehlikesi altında 
olduğunu da yakından izliyor. 

Tedarikçileri Küresel İlkeler Sözleşmesini 
Desteklemeleri Yönünde Teşvik EtmekUFUKTA BELİRENLER: 

■
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Tedarikçilerle ortaklaşarak çalışmanın en temel ama-
cı sürdürülebilirlik konusunda tedarikçi sahiplenmesi 
sağlamak olmalıdır. Tedarikçi sahiplenmesi, tedarikçiler 
sorumlu çalışma koşullarına ve çevresel koşullara ilişkin 
yatırımların etkilerini, kazanımlarını ve değerini kendi mis-
yon, strateji ve karar alma süreçlerine dahil ettiklerinde 
ortaya çıkar. 

İzleme ve düzeltici faaliyetler şirketinizin tedarik zinci-
rindeki riskleri ve sorunları anlamak için önemli olmakla 
birlikte, izleme ile elde edilebilecekler sınırlıdır. İzleme, 
sorunların ana nedenlerini belirlemek, iyileştirme için ileri 
görüşlü beklentiler oluşturmak ve çoğu durumda aslında 
rekabet avantajı sağlamakta olan acil konulara müşterek 
ilgi göstermek için en iyi araç değildir. 

Tedarikçi sahiplenmesi oluşturmak konusunda şirketlerin 
de tedarikçilerin de eşit rolü vardır. 

Özellikle, şirketler şunları yapmalıdır: 
■■ İlgili bilgileri tedarikçilerle paylaşmalı
■■ Uzun süreli ilişkiler kurmalı 
■■ Sürdürülebilirlik için teşvikler oluşturmalı 
■■ Sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinde iyileştirme bek-

lentisi içinde olmalı 
■■ Şeffaflığı teşvik etmeli ve ödüllendirmeli 
■■ Kendi kurum uygulamalarının, tedarikçilerin sürdürüle-

bilirlik beklentilerini karşılama kabiliyetinde nasıl etkileri 
olabileceğine ilişkin duyarlı olmalı.

Benzer şekilde, tedarikçiler de şunları yapmalıdır: 
■■ Kurumsal düzeyde yönetsel taahhüt göstermeli 
■■ Stratejik planlama ve değerlendirme süreçlerine sürdü-

rülebilirlik konsunu dahil etmeli 
■■ Sürekli iyileşme göstermeli
■■ KSS konusundaki sorunları ve ilerlemeyi proaktif biçim-

de bildirmeli 

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda öncü şirket-
ler, yönetim sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla tedarikçi 
sahiplenmesi oluşturmaya çalışıyorlar. Bazı şirketler 
yönetim sistemlerinin değerlendirilmesini, farkındalık 
artırmak amacıyla, denetim protokollerine dahil etmeye 
başladılar. Başka bazı şirketler yönetim sistemi tasarımı 

konusunda tedarikçilerine eğitim ve danışmanlık sunuyor-
lar. Bazı şirketler ise, yönetim sistemleri geliştirilmesine 
yönelik sürekli iyileştirme yaklaşımını vurgulayan, teşvik-
leri artıran ve denetimleri azaltan iyileştirme merdivenleri 
oluşturdular. 

Örnek: Mahindra and Mahindra Limited seçtiği tedarik-
çilerin çeşitli alanlardaki yönetim kabiliyetlerini artırmak için 
bu tedarikçilerle birlikte çalışıyor. Şirketin Tarım Ekipmanları 
Sektörü, tedarikçilerin kalite problemlerini ele alabilme ka-
biliyetlerini artırmak için Mahindra Yellow Belt (MYB) Kurum 
Ortakları Eğitim Programı’nı oluşturdu. Eğitim program, 
iki günlük bir eğitim, öğrenme hedeflerinin gerçekleştiğini 
doğrulamak için bir test ve tedarikçiler tarafından seçilen ve 
Mahindra tarafından onaylanan, öğrenilenlerin uygulanma-
sına yönelik bir proje içeriyor. 

Fransız bir telekominikasyon firması olan Alcatel-Lucent, 
geniş bir çerçevede kullanılabilecek ve bir tedarikçinin 
KSS yönetim sistemlerinin performansının kritik analizini 
sunabilecek bir değerlendirme yaklaşımı geliştirdi. Amaç, 
geneleksel denetim yöntemlerinin ötesine geçmek ve 
çok daha pozitif bir yaklaşım geliştirmekti. 2008 yılında 
şirket, daha stratejik tedarikçi geliştirme faaliyetleri için 
iç kaynaklara odaklanırken tedarikçilerin KSS yönetim 
sistemlerinin derinlemesine değerlendirilmesine olanak 
verecek, web tabanlı bir işbirliği platformu geliştirmek için 
EcoVadis ile ortaklık oluşturdu. Değerlendirmeler uluslara-
rası standartlar temelinde yapılıyor. Bu standartların içinde 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Global Reporting Initiative 
(GRI) göstergeleri ve 21 KSS göstergesi içeren ve 150 ürün 
kategorisi için özelleştirilmiş olan taslak ISO 26000 rehber 
ilkeleri yer alıyor. Tedarikçi puan kartı çeşitli bilgiler içeriyor: 
(i) tedarikçilerin kendileri tarafından raporlanan bilgiler, (ii) 
denetim dokümanları ve (iii) tüm çoklu paydaşları içeren bir 
“360° izleme”. 2009 yılında 300 tedarikçinin değerlendirme-
si yapıldı ve bunların yarısından fazlası iyileştirme planları 
veya yerinde denetimler gibi ek faaliyetlerin uygulanmasıyla 
sonuçlandı. Değerlendirmeler, sürdürülebilirliğin algılan-
ması ve zayıflıkların iyileştirilmesi için önerilen eylemler 
konusunda tedarikçilerle verimli tartışmalar gerçekleştiril-
mesine yol açtı.

İzleme Yaklaşımından Sürdürülebilir Yönetim Sistemlerinin 
Şeffaflığı ve Performansına Geçiş

UFUKTA BELİRENLER: 
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Tedarik zinciri sürdürülebilirliği strateji-
leri, tedarik zincirlerini etkileyen kurum 
stratejileri ile bütünleştirilmeli ve birlikte 
koordine edilmeli. 

Şirket İçi Uyum
Çoğu şirkette, tedarik yönetimi çalışanla-
rının ticari hedefleri ile sürdürülebilirlik 
hedefleri ve Küresel İlkeler Sözleşmesi taah-
hütleri arasındaki çözümlenmemiş gerilim, 
tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin 
en ısrarcı sorunlardan biridir. Bu gerilim, 
sürdürülebilirlik ve satın alma çalışanları 
için belirlenmiş farklı hedeflerde kendini 
gösterir. 

Şirket içi uyum eksikliği tedarikçilerin 
tedarik zinciri sürdürülebilirlik performansı 
üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Örne-
ğin; son dakikada yapılan adet değişiklikleri, 
tedarikçilerin teslimat süresine uymak için 
işçilere fazla mesai yaptırmaya zorlanmaları 
durumunda çalışma koşullarını olumsuz 
etkileyecek önemli bir zaman baskısı oluştu-
rabilir. 

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği prog-
ramlarının başarıyla uygulanması, aşağıdaki 
şekilde de gösterildiği gibi, şirket içi üç 
aşamalı bir sorumluluk gerektirir. 

Yönetişim ve Gözetim: Yönetici 
Liderliği ve Yönetim Kurulu
Yönetici liderlerin ve Yönetim Kurulu’nun 
taahhüdü, gözetimi ve desteği tedarik 
zinciri sürdürülebilirliği için doğru tonu 
ve yönü yerleştirmek için çok önemlidir. 
Yöneticiler, şirketin vizyonunu ve somut 
kilometre taşları ve ölçümler içeren teda-
rik zinciri sürdürülebilirliği yaklaşımını 
açıkça dillendirmelidir. Yöneticilerin yazılı 
ve sözlü beyanları, bölüm müdürlerinin 
ve tedarik yönetimi çalışanlarının öncelik-
lerini bu kilometre taşlarıyla uyumlaştır-
malarına yardımcı olacak ve bir iş yapma 
biçimi olarak sürdürülebilirliği vurgulaya-
caktır. Yöneticiler ve Yönetim Kurulu, te-
darik zinciri sürdürülebilirliği hedef lerine 
ilişkin ilerlemeyi de düzenli olarak gözden 
geçirmelidir. Bu üst düzey gözetim, şirket 
içindeki insanları hesap verebilir yapmak 
açısından yararlı olacaktır. Yöneticiler, şir-
ketin sürdürülebilirlik öncelikleri, başarı-
ları ve karşılaştığı sorunlara ilişkin kurum 
içi düzenli güncellemeler de yapmalıdır. 

Üst düzey yöneticiler, uygun olan 
durumlarda, tedarik yönetimi 
çalışanlarının tedarikçilerle arasındaki 

6. Rol ve Sorumlulukları Belirlemek 

TEDARİK ZİNCİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN

ŞİRKET İÇİ SORUMLULUK BİLEŞENLERİ

Tedarik Yönetimi Çalışanları:
Uygulama

Müdürler:
Süreçler Arası Koordinasyon

Yönetici Liderliği: 
Taahhüt, Gözetim ve Destek
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iletişimi desteklemelidir. Tedarikçilerdeki 
üst düzey yöneticiler, bu eş düzey 
etkileşimi takdirle karşılayacaktır ve 
şirketinizin üst düzey yöneticilerinin 
sürece dahil olması, tedarik zinciri 
sürdürülebilirliğinin şirketiniz tarafından 
ne derece ciddiye alındığını göstermeye 

yardımcı olacaktır. 3. bölümde ele 
alındığı gibi, üst düzey yöneticiler iş 
etiği ve davranış kurallarının bildirilmesi 
konusunda da destek olabilirler. Ayrıca, 
güçlü performansı teşvik edici bir unsur 
olarak, tedarikçi toplantılarına da 
katılabilirler (5. bölüme bakınız). 

Kurumsal destek ve uygulama desteği:

• SER Kurum İrtibat Birimleri
(Tedarik Zinciri Kurulu tarafından 
atanıyor)
• Satın Alma Konseyi
• Tedarikçi İlişkileri Yöneticileri

Aşağıdaki birimlerden denetim ekibi 
üyeleri:

• Küresel Satın Alma Hizmetleri
• Çevre, Sağlık ve Güvenlik
 

Tedarikçi Şirketler

HP İcra Konseyi
(CEO ve her HP kurumlarının başkanlarını içeriyor)

Tedarik Zinciri Kurulu
(Her HP kurumundan tedarik zinciri bölgesel başkan yardımcıları)

Tedarik Zinciri SÇS Programı
(Tedarik Zinciri Kurulu tarafından 

destekleniyor)

Satın Alma Konseyi
(Tüm HP kurumlarının satın alma 

liderleri)

Tedarikçi İlişkileri 
Yöneticileri

Paydaş Danışma 
Konseyi

Örnek: HP Tedarik Zinciri Sosyal ve Çevresel Sorumluluk (SÇS) yönetişim sistemi, ilgili HP 
kurumları ve işlevleri arasında raporlama ve sorumluluk konularına açıklık getiriyor. Tüm HP 
kurumları, Tedarik Zinciri SÇS Programı’nı, ayda bir toplanan ve doğrudan HP İcra Konseyine 
raporlama yapan Tedarik Zinciri Kurulu üzerinden destekliyor ve programın sponsorluğunu da 
yapıyor. .
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“Nestlé, uzun vadeli iş başarısı elde et-
menin ancak toplum ve paydaşlar için 
değer yaratarak mümkün olduğuna 
inanıyor. Bunu Paylaşılan Değer Ya-
ratmak olarak adlandırıyoruz. Değer 
zincirimizi analiz ettikten sonra, top-
lumla birlikte ortak değer oluştumak 
için en fazla potansiyel içeren alanları 
su, kırsal kalkınma ve beslenme olarak 
belirledik. Temel tedarikçilerimiz olan 
540.000 çiftçi ile yakın şekilde çalışa-
rak, verimliliklerini artırmada ve yok-
sulluktan kurtulmalarında yardımcı 
olabiliriz. Karşılığında ise müşterileri-
mizin ve sonuç olarak da kendi işimi-
zin faydasına olan daha yüksek kalite-
de son ürün elde ederiz. Bu yaklaşımı 
diğer şirketlere de tavsiye ediyor ve bu 
yeni rehberin iyi uygulamaların yaygın-
laştırılmasına fayda sağlayacağını umu-
yoruz

– Peter Brabeck–Letmathe, Yönetim Kurulu Başkanı, Nestlé SA



46   BSR  |  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Rehberi 

TEDARİK YÖNE-
TİMİ

TEDARİK YÖNE-
TİMİ

Kurum Müdürleri Arasında 
İşlevler Arası Koordinasyon
Şirket içi farklı birimlerden gelen, birbiriyle 
rekabet halindeki gereklilikler tedarik zinci-
ri sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilir. 
Sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek 
ve tedarikçilerin beklentileri karşılayabilme-
sine olanak vermek için, geniş bir çeşitlilik-
teki süreçlerin arasında uyum gerekir. Teda-
rik yönetimi çalışanlarının yanı sıra, ürün 
tasarımı, iş geliştirme, lojistik, pazarlama ve 
satış bölümlerinin tamamı tedarik zinciri 
sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Şirketler, 
etkilerin net bir fotoğrafını görebilmek ve 
şirket içi karar alma süreçlerinin hangi 
aşamasında ortaya çıktığını anlamak için, 
aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi süreçler 
arası temsilcileri nasıl bir araya getirebile-
ceklerinin yollarını aramalıdır.

Kurum içi kişisel rol ve sorumlulukların 
tanımlanmış olması önemlidir çünkü böy-
lece kişiler, üst düzey yöneticiler tarafından 
oluşturulmuş vizyon ve hedefleri uygula-
mak için sorumluluk üstlenebilirler. Bu 
hedefler, teşvikler ve sonuçlarla desteklen-
miş olmalıdır.

Sürdürülebilir tedarik zinciri çalışanla-
rı, şirket genelindeki birimlerde stratejilk 
planlama süreçlerine de katkı sağlamalıdır. 
Karar alma süreçlerine sürdürülebilirliği 
yerleştirmek için, tedarik zinciri üzerinde 
etkisi olan her ekibin içine sürdürülebi-
lirlik uzmanlığı da dahil edilmelidir veya 
bu ekiplerin bu tür bir uzmanlığa erişimi 
sağlanmalıdır.

Örnek: Güney Afrika genelinde faaliyette 
bulunan tarımsal bir işletme olan Grupo Los 
Grobo, CEO tarafından liderlik edilen ve satın 
alma ve dış kaynak kullanımı müdürü tarafın-
dan koordine edilen bir tedarik zinciri komitesi 
kurdu. Komitenin diğer üyeleri, şirketin tedarik-
çilerle stratejik bir ilişkisi bulunan tüm birimle-
rinin (üretim hizmetleri, lojistik, tarımsal girdiler 
vs. için dış kaynak kullanımı) temsilcilerinden 
oluşuyor. Bu komite stratejik plan oluşturulma-
sı aşamasında amaç ve hedefler belirlemekle 
sorumlu. Amaçlar her yıl gözden geçirilir ve 
gerek duyulursa yenilenir. Sonuçlar analiz edilir 
ve yeni bir stratejik plan oluşturulur. Stratejik 
planlama aşamasında atılacak son adımlar-

TASARIM

GELİŞTİRME

ÜRETİM

LOJİSTİK

PAZARLAMA

SATIŞ

TASARIM

GELİŞTİRME

ÜRETİM

LOJİSTİK

PAZARLAMA

SATIŞ

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

BAĞLANTISIZ YAPI ENTEGRE YAPI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İŞLEVLER ARASINA DAHİL ETMEK5

5 From Business for Social Responsibility.
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dan biri de, tedarikçi geliştirme platformunun 
(ONUDI) sürece dahil edilmesidir. Bu komite, 
5.000’den fazla küçük ve orta boy tedarikçi 
şirketle etkileşim içinde çalışıyor. 

Tedarik Yönetimi Çalışanları 
Tarafından Uygulama 
Şirketinizin yapısına bağlı olarak, bu reh-
berde tedarik yönetimi çalışanı olarak atıfta 
bulunulan ve tedarikçilerle en doğrudan 
bağlantısı olan bir grup birey, tedarikçilere 
sürdürülebilirlik beklentilerini açıklamak ve 
şirketinizin beklentilerini karşılama konusun-
da onları sorumlu tutmak konularında çoğu 
durumda en fazla sorumluluğa sahip kişiler 
olacaktır. 

Tedarik yönetimi çalışanları, tedarik zin-
ciri sürdürülebilirliği konusunda ilerleme 
sağlamak için üç temel araca sahiptirler: 

1.  Nispeten yüksek sürdürülebilirlik kabiliye-
ti ve uygulamaları olan yeni tedarikçilerin 
seçilmesi

2.  Beklentileri oluşturmak ve yükseltmek 
için ve de uygulamada sürekli iyileştir-
meyi sağlamak için mevcut tedarikçilerle 
birlikte çalışmak

3.  Satın almaları birleştirirken ve çeşitli üre-
tim hatlarını azaltırken sürdürülebilirliği 
göz önünde bulundurmak. 

TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Şirketler, gerekli özeni göstererek tedarikçi 
seçimi sürecine ticari kriterlerin yanı sıra 
sosyal ve çevresel yönetim ve performans 
kriterlerini de ekleyebilirler. Bu durum, 
tedarik yönetimi çalışanının tedarikçileri 
değerlendirmesi aşamasında resmin tümünü 
görmesini sağlayacaktır ve bazı durumlarda 
da, şirkete daha fazla sürdürülebilirlik riski 
getirecek tedarikçilerle çalışmaktan kaçınma-
larına izin verecektir. Politika ve uygulamala-
ra ilişkin temel bilgileri soran bir öz değer-
lendirme formunun (5. bölümde daha detaylı 
açıklanmıştır) değerlendirilmesi bunun için 
standart uygulamalardan biridir ve izlenmesi 
gereken tedarikçilere öncelik verilmesi için 
risk değerlendirmesi aşamasında da kullanı-
labilir. 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KONUSUNDA  
MEVCUT TEDARİKÇİLERLE ÇALIŞMAK 
Mevcut tedarikçilerinizin de şirketinizin sür-
dürülebilirlik beklentileriyle uyumlu hale 
gelmesi gerekir. Bir tedarikçinin mevcut 
sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin du-
rumuna bağlı olarak insanlara ve sistemlere 
yatırım yapmak gerekebilir ve bu durumun 

iyileştirilmiş performansa dönüşmesi zaman 
alabilir. Tedarik yönetimi çalışanlarının, aşa-
ğıdaki noktalar temelinde, sürdürülebilirlik 
için mevcut tedarikçilere yönelik sürekli 
iyileştirme yaklaşımı benimsemesi gerekir: 

• Karşılıklı şeffaflık. Şirketler tedarikçiler-
den sürdürülebilirlik performansına iliş-
kin bilgileri dürüst ve açıkça paylaşmasını 
beklemelidir. Karşılığında da tedarikçilere 
net beklentiler ve rehberlik, politika veya 
uygulamaların değişmesi durumunda ise 
önceden bilgi sunmalıdır. 

• Gerçekçi zaman çizelgeleri. Şirketler, 
asgari gerekliliklerinin ne olduğunu (örn. 
yasalara uygunluk) ve asgari gereklilikle-
rin ötesine geçen iyileştirmeler için gere-
ken gerçekçi sürenin ne kadar olduğunu 
dikkatlice düşünmelidir. 

• Sürekli iyileştirme. Şirketler tedarikçile-
riyle birlikte sürdürülebilirlik için yönetim 
mükemmelliği sağlamaya yönelik çalışabi-
lirler ancak bu bağlamda mükemmelin ne 
olduğunu tanımlamaları gerekir. Şirketler, 
aynı zamanda, kaynaklara erişim sağla-
yarak tedarikçilerinin yönetim kapasitesi 
geliştirmelerine de yardımcı olabilirler.

• Ortaklık. Şirketler, tedarikçileriyle arala-
rındaki iletişim kanallarını açık tutmayı 
taahhüt etmelidir ve bu iletişim kanal-
ları her iki tarafın da karar vericilerini 
içermelidir. Müşteriler, rol ve sorumluluk-
ları açıkça tanımlamak, karşılıklı olarak 
üzerinde uzlaşılabilir hedefler belirlemek 
ve bu hedeflere ulaşmak konularında te-
darikçileriyle ortaklık içinde çalışabilirler.

Örnek: Amerikalı ayakkabı şirketi   
Timberland, tedarikçileriyle çalışma 
yolunu uygunluk temelli bir yaklaşımdan 
işçiler üzerine odaklanan daha işbirlikçi bir 
yaklaşım doğrultusunda değiştirdi. Fabrika 
sahiplerine çözmeleri için bir uygunsuzluk-
lar listesi bırakmak ve sonrasında iyileş-
tirmeleri doğrulamak için tekrar kontrol 
etmek yerine şirket, fabrikalardaki çalışma 
koşullarına ilişkin temel nedenleri anlamak 
için artık çok daha yakından fabrika yönetimi 
ve işçiler ile birlikte çalışıyor. Yeni yaklaşım, 
işçileri sürecin merkezine konumlandırıyor. 
İşçiler ve temsilcileri, tedarikçi değerlen-
dirmelerinin açılış ve kapanış toplantılarına 
davet ediliyor ve değerlendirme sürecinin 
bir parçası olarak gruplar halinde işçilerle 
görüşmeler yapılıyor. Bunlara ek olarak, iş 
etiği ve davranış kuralları işçi komiteleri ku-
ruldu ve eğitim aldı. Bu komiteler, iş etiği ve 
davranış kurallarının uygulanmasına sürekli 
olarak dahil oluyor. 

Sürdürülebilirliğin 
Tedarik Yönetimi 
Çalışanı ile İlgisi

“Tedarik yönetimine 
ilişkin kararların 
iş sonuçlarına ve 
sürdürülebilirliğe 
doğrudan etkisi vardır. 
Bu nedenle, tedarik 
yönetimi çalışanının, 
ilgili paydaşlarla 
birlikte, kurum içi 
sürdürülebilirlik 
programı geliştirmek 
konusunda 
sorumlulukları 
vardır. Bunun içine 
sürdürülebilirlik 
stratejisinin, tedarik 
zinciri genelinde çeşitli 
yatırım girişimlerinin ve 
şirket ile tedarikçileri 
arasında formel, 
yazılı bir politikanın 
oluşturulması da 
dahildir.”

— Institute for Supply 
Management

(Tedarik Yönetimi Ensti-
tüsü)
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DİĞER İŞLEVLERLE 
BÜTÜNLEŞTİRME KONUSUNDA DESTEK 
Şirketler tedarik yönetimi çalışanını, sürdü-
rülebilirliği çalışmalarına dahil etmesi ve 
sürdürülebilirlik unsurlarıyla iş unsurları 
arasıdaki gerilimin üstesinden gelmesi 
konusunda desteklemek için birçok adım 
atabilir. Birçok şirket, risk, kalite, maliyet 
gibi çeşitli iş faktörleri ile bağlantısını orta-
ya koyacak şekilde insan hakları ve çevresel 
etkiler gibi çeşitli sürdürülebilirlik konula-
rına ilişkin tavsiyeler vererek başlar. 

Şirketler, tedarikçilerin iş performansları-
nın yanı sıra sürdürülebilirlik performansla-
rına ilişkin de bilgiler içeren ve her iki alanı 
da göz önünde bulundurarak karar vermeyi 
destekleyen tedarikçi puan kartlarını da 
kullanmaktadır. Öncü şirketler, tedarikçilere 
verilebilecek karmaşık mesajları önleyebil-
mek için satın alma bölümünde sürdürüle-
bilirlik çalışanını da istihdam etmektedir. 

Örnek: Starbucks, firmasında, satın alma 
çalışanları tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
konularında ve bu konuları nasıl ele alma-
ları gerektiğine ilişkin eğitim almışlardır ve 
Starbucks tarafından hazırlanan tedarikçi 
sürdürülebilirliği değerlendirme raporlarının 
tümüne erişimleri bulunur. Tedarikçilerle 
iletişimin tamamı satın alma ekibi tarafın-
dan yürütülür. Starbucks Etik Satın Alma 
ekibi – şirketin sürdürülebilir tedarik zinciri 
uzmanları – tedarikçi değerlendirmelerine 
ve düzeltme konularına ilişkin düzenli olarak 
satın alma ekibiyle görüşür. Eğitim, bilgiye 
erişim ve iletişim gibi araçlar, satın alma 
ekibinin satın alma kararlarına tedarikçi 
sürdürülebilirliği konusunu da dahil edebil-
melerini sağlamak için kullanılır. 

Volkswagen Group dört ana unsurdan 
oluşan “Tedarikçi İlişkilerinde Sürdürülebi-
lirlik” programını başlatmıştır. Bu dört ana 
unsur standart gereklilikler, risklerin önce-
den tespit edilmesi, satın alma prosedürle-
rine dahil etme, izleme ve tedarikçi geliş-
tirilmesidir. Program aracılığıyla tüm satın 
alma çalışanlarına tedarikçi eksiklikleri ve 
de iyileştirme potansiyeli konusunda bilgi 
verilmiş ve bu konularda duyarlılık edinme-
leri sağlanmıştır. Ayrıca, gereklilikleri yerine 
getirmelerini sağlamak için tedarikçilere 
rehberlik ve doğrudan destek sunulmakta-
dır. Tedarikçiler bir email adresiyle bağ-
lantıya geçebilir veya bir öz değerlendirme 
formu doldurabilir ve sonrasında, çevrenin 
korunması, insan kaynakları, işçi sağlığı iş 
güvenliği, satın alma ve kalite güvence bö-
lümlerinden oluşan bir “Geçici Uzman Ekibi” 
tedarikçiye destek sağlar. Bilgi, satın alma 
sürecinin standart bir parçası olarak tüm 
tedarikçilerin erişimine açılır. 

Tedarikçi Altyapısının 
Optimizasyonu

Tedarik zinciri optimizasyonu, atıkların 
azaltılması, satın alma ve lojistik sü-
reçlerinde tekrar ve verimsizliğin azal-
tılması gibi çeşitli hedefleri karşılamak 
için kullanılan temel bir kurumsal 
yönetim aracıdır. Sürdürülebilir satın 
almanın keşfedilmemiş bir bileşeni, 
sürdürülebilirlik faktörlerinin karar 
alma süreçlerinin bir parçası haline 
gelmesidir. Böylece, satın almaların 
birleştirilmesine yönelik bir girişimden 
sonra şirketin tedarikçi altyapısı sosyal 
ve çevresel konularda daha iyi perfor-
mans göstermeye başlar. 

UFUKTA BELİRENLER: 
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“Restaurantes Toks 
olarak, sadece 
müşterilerimizin 
taleplerini karşılayan ve 
ötesine geçen ürün ve 
hizmetler sunmayı değil, 
işimizin, toplumumuzun 
ve gezegenimizin faydası 
için sürdürülebilir 
bir tedarik zincirinin 
gelişimine katkı 
sunmayı da taahhüt 
ediyoruz. Başarıyı 
paylaşmak, uzun vadeli 
sürdürülebilirlik ve 
büyümeyi garantilemek 
için bir zorunluluk.” 

– Federico Bernaldo de Quiros, CEO, Restaurantes Toks
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Şirketinizin tedarik zinciri sürdürülebilir-
liği amaçlarını geliştirmek, özellikle de tek 
başına ele alınamayacak kadar sorunlu ve 
karmaşık konulara ilişkin bunu yapmak 
için endüstri işbirliği ve çok paydaşlı or-
taklıklar önemli araçlardır. Ayrıca işbirliği, 
erişim alanınızı genişleterek, kaynakları 
bir arada toplayarak, tekrarı azaltarak ve 
çelişkili mesajları engelleyerek tedarik 
zinciri sürdürülebilirliği çabalarınızın etki 
ve etkinliğini artırabilir. 

Endüstri işbirliği ve çok paydaşlı ortak-
lıklar, programınızı geliştirme sürecinizin 
ilk aşamalarında göz önünde bulundurma-
nız gereken bazı riskler ve fırsatlar içerir. 

 

Endüstri İşbirliğinin Bağlamı
Birçok öncü şirket, işbirliğinin sürdürülebi-
lirlik sorunlarına ilişkin temel nedenleri ele 
almanın önemli bir unsuru olduğunu gör-
müşlerdir. Buna ek olarak, işbirliğine dayalı 
çabalar, kısıtlı kaynakları bulunan küçük 
boyuttaki şirketler için eyleme geçmenin 
ve tedarik zinciri sürdürülebilirliğine katkı 
sunmanın bir yolu olarak ortaya çıkmak-
tadır. Endüstri işbirliğinin iki ana biçimi 
bulunmaktadır: 

1.  En İyi Uygulamalara İlişkin Bilgi Payla-
şımı. Bir endüstriye odaklı veya sektörler 
arası olabilen bu endüstri işbirlikleri, 
şirketlerin kendi tedarik zinciri sürdürüle-
bilirliği programlarında başarılı olduğunu 
düşündükleri yaklaşımlar ve araçlara 
ilişkin bilgi paylaşımına odaklanır. Bu 
gruplar bazen programlarının yönüne uy-
gun araçları da birlikte geliştirirler. Buna 
karşın bu araçların katılımcılar tarafında 
kullanılması veya katılım için bazı başka 
standartların karşılanması bu gibi işbirlik-
leri içinde genellikle gerekli değildir. 

2. Ortak Standartlar ve Uygulama. Bu 
işbirlikleri tipik olarak tek bir sektöre 
odaklanır ve şirketlerin beklentileri ve 
programları arasında uyum oluşturmayı 
amaçlar. 5. bölümde özet bir biçimde 
açıklandığı gibi, tedarikçi izlemesi ko-
nusunda uygunluk temelli yaklaşımlar 
sıklıkla uyumsuzluk, tekrarlama ve etkin 
olmama gibi unsurlarla karakterize edi-
lirler. Kendi iş etiği ve davranış kuralları 
olan birden fazla müşteri ile çalışan 
tedarikçiler açısından bakıldığında, her 

bir müşterinin kendine özgü bir tedarik-
çi katılımı ve izleme yaklaşımı olabilir. 
Bu durum, tedarikçiler için önemli bir 
yük oluşturabilir ve mevcut kaynakların 
uygunluk sağlama ve sürekli iyileştirme 
konularından başka yerlere kaymasına 
yol açabilir.  
     Bu nedenle birçok grup ortak bir iş 
etiği ve davranış kuralları oluşturmak 
için bir araya gelir. Bu gruplar içindeki 
şirketlerin bu kuralları kabul etmeleri bir 
gereklilik olabilir veya olmayabilir. Grup 
katılımcıları, tedarikçilerin ortak olarak 
paylaşılan kurallara katılımını sağlamak 
için ortak değerlendirme ve denetimler 
yoluyla birlikte çalışırlar. Bu grupların 
çoğu, tedarikçiler için ortak kapasite geliş-
tirme faaliyetleri de gerçekleştirir. 

Örnek: Küresel tekstil tedarik zincirlerinde 
su kullanımını ve atık su deşarjını yönetme 
konusunda taahhüdü bulunan şirketlerin 
oluşturduğu bir ortaklık yapısı olan Sürdürü-
lebilir Su Grubu (Sustainable Water Group) 
yoluyla Gap Inc. kot yıkama fabrikalarının 
atık su deşarjını izlemek ve bu fabrikaların 
Sürdürülebilir Su Kalitesi Rehber İlkeleri ile 
uyumunu sağlamak için Temiz Su Progra-
mı’nı başlattı. Bu proje Gap’in sektördeki 
benzer şirketleri de kendi tedarik zincirlerin-
de benzer atık su prosedürleri benimseme-
leri yönünde teşvik etmesini sağladı. 

7. Endüstri İşbirliği ve 
Çok Paydaşlı Ortaklıklar
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Endüstri İşbirliğinin Oluşturduğu 
Fırsatlar ve Riskler
Endüstri işbirliği, tedarikçiler ve şirketler 
için önemli etkiler yaratabilir fakat bu-
nun yanında bazı riskleri de vardır. Diğer 
şirketlerle işbirliğine gitme konusunda veya 
programınınız hangi bileşenleri için bu tür 
bir işbirliğine gideceğiniz konusunda karar 
verirken bu her iki boyutu da göz önünde 
bulundurmanız gerekir. 

FIRSATLAR
Endüstri işbirliğinin tedarikçiler için yarata-
bileceği, yukarıda açıklanan faydaların yanı 
sıra şirketler için oluşturduğu fırsatlar kayda 
değerdir: 

• Tedarikçiler Üzerindeki Kaldıraç Etkisi. 
Tedarik zinciri sürdürülebilirliğiniz 
konusunda benzer şirketlerle ortaklıklar 
kurmak, hem doğrudan tedarikçileriniz 
hem de alt tedarikçileriniz üzerinde 
şirketinizin kaldıraç etkisini artırabilir. 
Benzer şirketlerle işbirliği yaparak sadece 
beklentilerinizin ve katılım yaklaşımları-
nızın daha uyumlu olmasını sağlamakla 
kalmazsınız, sesinizin de doğrudan teda-
rikçileriniz ve alt tedarikçiler tarafından 
daha fazla duyulur olmasını sağlarsınız. 

• Paydaşlar karşısında güvenilirlik. En-
düstri işbirliklerine katılım, şirketinizin, 
tedarik zinciri sürdürülebilirliği konu-
sundaki zorlukların farkında olduğunun 
bir göstergesi olabilir ve dış paydaşlar 
karşısında güvenilirliğinizi yükseltebilir. 
Endüstri işbirlikleri aynı zamanda, şir-
ketinizin tek başına ele alma konusun-
da kendini rahat hissetmediği ithilaflı 
konuları dış paydaşlarla tartışma fırsatı 
da sunabilir. 

• Kaynak paylaşımı. Bu rehberde açık-
lanan tüm süreçler kaynak yatırımını 
gerektirmektedir ve güçlü bir tedarik 
zinciri sürdürülebilirliği programı 
uygulamak için gereken zaman ve para 
özellikle küçük ölçekteki şirketler için 
veya yeni taahhütte bulunmuş şirketler 
için önemli birer engel olabilir. Endüstri 
işbirliği şirketlerin kaynaklarını birleştir-
melerini ve standart oluşturma, tedarik-
çilerin katılımı ve paydaşların katılımı 
için gereken maliyetleri paylaşmalarını 
sağlayabilir. 

RİSKLER
Endüstri işbirliğinin dikkate almanız gere-
ken bazı riskleri de bulunur: 

• Şirket içi taahhüt. Endüstri işbirliği bazı 
şirketler için zorlayıcı olabilir ve tedarik 
zinciri sürdürülebilirliği için şirket içi 
taahhüt alma becerinizi tehdit edebilir. 
Özellikle, eğer endüstri işbirliğindeki 
potansiyel ortaklar rakip olarak görülü-
yorsa veya pazar olarak tedarik zinciri 
sürdürülebilirliğinin farklı aşamaların-
da oldukları düşünülüyorsa bu durum 
geçerli olur. Destek almayı garantilemek 
için hangi şirketlerle ortaklık kuracağını-
zı ve bu şirketlerin beklentilerinin neler 
olduğunu netleştirmeniz gerekir. 

• Kaynak kaybı. Endüstri işbirliklerinin 
maliyet ve zaman etkinliği oluşturma 
potansiyellerinin bulunmasının yanı 
sıra, yatırım yapmayı da gerektirirler ve 
bu yatırımlardan her zaman sonuç alı-
namayabilir. Örneğin; ortaklarla birlikte 
üzerinde uzlaşılan bir eylemi başlatmak, 
ortak beklentilerde ve katılım süreçle-
rinde anlaşmak oldukça fazla zaman 
alabilir ve gösterilen çabalar sonucunda 
önemli etkiler oluşturmak oldukça fazla 
zaman gerektirebilir.

• Rotanın değiştirilmesine yönelik istek-
sizlik. Çok daha kurumsallaşmış olan 
işbirliği çabaları açısından, kurum içi kişi-
ler veya dış paydaşlar uyumun sağlanması 
içi yaklaşımların değiştirilmesi konusun-
da isteksiz olabilir. 

Örnek: Bir elmas çıkarma şirketi olan De 
Beers, çatışmalı bölgelerden çıkartılan 
elmaslar, ticari şeffaflık eksikliği, Hindistan 
Surat’ta olduğu gibi temel kesme ve parlat-
ma fabrikalarındaki zayıf çalışma koşulları 
gibi bir dizi tarihsel sorunu ele almak için 
sektördeki diğer şirketlerle birlikte çalışıyor.  
     Çatışmalı bölgelerden elmas çıkartıl-
ması sorununu ele almak için 2003 yılında 
Kimberley Süreci Sertifikasyon Programı 
(Kimberley Process Certification Sche-
me) ve Dünya Elmas Konseyi Teminatlar 
Sistemi (World Diamond Council System of 
Warranties) kurulmuş olsa da, tüm elmas 
hattı boyunca sosyal konuları, istihdamı, işi, 
sağlık ve güvenliği ve de çevresel konuları 
ele alan, tam bir etik uygulama sağlayacak 
bir standart bulunmuyordu.  
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ENDÜSTRİ İŞBİRLİKLERİNİN* BAZILARI

AIM-Progress
AIM-PROGRESS, tüketim malları şirketlerinin sorumlu tedarik uygulamalarını ve sürdürülebilir üretim sistemlerini des-
teklemek için oluşturduğu bir forumdur. Avrupa’daki Association des Industries de Marque (AIM) ve Kuzey Amerika’daki 
Grocery Manufacturers Association (GMA) kurumları tarafından desteklenen ve fonlanan küresel bir girişimdir. Ana 
amaçları arasında sorumlu tedarik uygulamaları konusunda ve tekrarlanan denetimleri azaltmak için ortak değerlendir-
me yöntemleri üzerine görüş alışverişi için bir forum oluşturmak yer almaktadır. 

Apparel, Mills and Sundries Working Group
Konfeksiyon ve perakende şirketlerinin ve onların tedarikçilerinin oluşturduğu, tedarik zincirinde sürdürülebilirliğe odak-
lanan bir çalışma grubudur. Grup, tedarikçi değerlendirmeleri ve eğitimler aracılığıyla, ortak iş etiği ve davranış kuralları-
nın uygulanmasına odaklanmaktadır. 

Business Social Compliance Initiative (BSCI)
BSCI, dünya çapındaki tedarik zincirlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesine kendini adamış perakende, marka, 
ihracat ve ticaret şirketlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kurum iş etiği ve davranış kuralları geliştirmiştir ve BSCI 
kuralları, dış denetim ve işbirliği içinde kapasite geliştirme faaliyetlerinin bileşimi yoluyla uygulanmaktadır. 

Beyond Monitoring Working Group
BSR bünyesindeki Beyond Monitoring Working Group (İzleme Ötesi Çalışma Grubu) iç uyum, tedarikçi sahiplenmesi, işçi 
güçlendirmesi ve kamu politikalarına katılım unsurları tarafından yönlendirilen bir tedarik zinciri sürdürülebilirliği vizyo-
nu oluşturmuş, birçok sektörden öncü şirketlerin oluşturduğu bir işbirliğidir. Bu şirketler, kendi programlarını iyileştirmek 
ve alanı ileriye taşımak için tedarik zinciri sürdürülebilirliğine ilişkin sonraki kuşak yaklaşımları birlikte araştırmaktadır. 

Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) 
EICC endüstri düzeyinde bir iş etiği ve davranış kuralları ve küresel elektronik tedarik zincirlerinde çalışma koşullarının 
ve çevresel koşulların iyileştirilmesi için ortak uygulama kaynakları sağlamaktadır. EICC ortak denetimler yapmakta, ku-
rallara uygunluk için araçlar sunmakta, satın alma ve tedarikçiler için eğitimler sunmakta ve şirketlere ilerleme bildirimi 
hazırlamalarında yardım etmektedir. Elektronik üreticileri, software firmaları, bilişim ve iletişim teknolojileri firmaları, 
fason tasarım ve üretim firmaları veya elektronik mal sağlayan firmalar da dahil olmak üzere üretim hizmetleri sunan 
firmalar EICC üyesi olabilirler. Böylece, EICC elektronik sektöründeki tedarik zincirinin büyük bir bölümünü kapsamak-
tadır. 

Ethical Trading Initiative
ETI işyeri davranış kurallarının uygulanması konusunda, izleme ve kurallarla uyumu doğrulama da dahil olmak üzere, iyi 
uygulamaları belirlemeyi ve desteklemeyi taahhüt eden şirketlerin, sendikaların ve STÖ’lerin oluşturduğu bir ortaklıktır. 

The Global e-Sustainability Initiative (GeSI)
Global e-Sürdürülebilirlik Girişimi (GeSi), aralarında telekomünikasyon hizmet sağlayıcıları, üreticiler ve endüstri birlikle-
ri de olan, önde gelen Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve inovatif teknolojiyle sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye 
kendini adamış STÖ’leri bir araya getirmektedir.

Global Social Compliance Programme (GSCP)
GSCP, küresel tedarik zincirinde kategoriler ve sektörler arasında çalışma koşullarının ve çevresel koşulların sürekli 
iyileştirilmesi için paylaşılan, küresel ve sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya çıkarmak için mevcut çabaları uyumlaştırma 
vizyonuna sahip, şirketler için oluşturulmuş bir programdır. GSCP, mevcut sistemler arasında karşılaştırma yapmaya 
olanak vermek ve mevcut sistemlerin şefaflığını desteklemek amacıyla bilgi ve iyi uygulama deneyimlerinin paylaşımını 
desteklemek için küresel bir platform oluşturmuştur. 

Fair Labour Association
FLA, dünya çapındaki fabrikalarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde üyelerinin ortaya koyduğu ortak bir çaba-
dır. Katılımcı fabrikalar FLA kurallarına uymayı taahhüt eder. Grup, bu standartları hayata geçirmek için pratik bir izleme, 
iyileştirme ve doğrulama süreci oluşturmuştur. 

ICTI-Care
ICTI CARE oyuncak endüstrisinin etik üretim programıdır ve dünya genelindeki oyuncak fabrikalarında işçiler için gü-
venli ve insana yaraşır çalışma koşullarının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için eğitim ve oyuncak 
fabrikaları için birleşik bir izleme programı sunmaktadır. 

Social Accountability International (SAI)
SAI, şirketlerin, işçilerin ve STÖ’lerin çok paydaşlı, çok uluslu ve çok endüstrili bir kurumudur ve dünya genelinde 
işçilerin insan haklarını geliştirmeyi amaçlar. Bunu, eğitim, kapasite geliştirme ve ILO ve BM sözleşmeleri temelinde 
oluşturulmuş SA8000 işyeri standardı ile yapar. 

*Endüstri işbirlikleri, ortaklıklar ve gişimler hakkında daha fazla bilgi için yeni Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

http://supply-chain.unglobalcompact.org
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     De Beers, elmas hattındaki lider posiz-
yonunu kaldıraç olarak kullanarak sadece 
elmas madenciliği alanında değil, kesim, 
parlatma ve mücevher üretimi hatlarında 
da iyi uygulama standartlarına öncülük 
etme fırsatını gördü. Bunun için De Beers, 
2005 yılında En İyi Uygulama İlkeleri 
Güvence Programı’nı başlattı ve standarda 
uyumu De Beers müşterilerinin tedarikçisi 
olabilmek için sözleşmesel bir gereklilik 
yaptı. Ayrıca, standarda uyumu De Beers 
Group içindeki tüm kuruluşlar için de bir 
gereklilik haline getirdi. 

Çok Paydaşlı Ortaklıklar
Birçok şirket, endüstri şirketleriyle 
işbirliğine girmenin yanı sıra çok daha 
geniş bir paydaş grubuyla çalışmanın 
değerinin farkındadır. 2. bölümde, 
aralarında ulusal ve yerel hükümetlerin, 
işçi ve işveren örgütlerinin, sivil 
toplum örgütlerinin, savunucu 
örgütlerin ve aktivist grupların, 
akademisyenlerin ve konu uzmanlarının, 
yerel topluluk gruplarının içinde yer 
aldığı ve şirketinizin tedarik zinciri 
sürdürülebilirliği programına katkı 
sunabilecek çeşitli paydaş grupları 
belirtilmişti. Bu paydaş gruplarının 
birçoğu sürdürülebilirlik konuları 
hakkında bilgi sahibidir ve bakış açısı ve 
tavsiye paylaşmanın da ötesinde, tedarik 
zinciri sorunları konusunda birlikte 
çalışılması durumunda faydalı ortaklar 
olabilirler. 

Son yıllarda giderek artan sayıda pay-
daş grubu şirketlerle ortak çalışma konu-
sunda istekli olduklarını göstermektedir. 
Sürdürülebilirlik sorunlarına ilişkin 
bağlamı anlamada ve bu sorunlara etkin 
karşılıklar vermede yardımcı olabilir-
ler ve yerel uygulama ortakları olarak 

sürece dahil olabilirler. Tedarik zincirinde 
benzer sorunları yaşamış diğer şirketlerin 
deneyimlerine ve en iyi uygulama örnek-
lerine ilişkin zengin bir bilgi sunabilirler. 
Bunlara ek olarak, tedarik zinciri sürdürü-
lebilirliği çabalarına meşruiyet ve kaynak 
da sağlayabilirler.
İşletmeler tedarik zinciri 
sürdürülebilirliğini tehdit eden temel 
sorunları çözmeye yönelik yerel çabaları 
desteklemek ve kapasite geliştirmek üzere 
yerel makamlarla birlikte çalışabilir.

 
Örnek: Birçok şirket, tedarik zincirlerindeki 
iş kazalarını ve hastalıklarını azaltmak ve 
tüm işçilerin sağlık koşullarını iyileştirmek 
yönünde çaba harcayarak maliyet etkinliği 
oluşturmuştur. ABD merkezli konfeksiyon 
şirketi olan Levi Strauss & Co., tedarikçi 
fabrikalarda işçilerin esenliğini artırmak, 
işçi haklarının saygı görmesini garanti altına 
almak, verimlilik artışı ve işe devamsızlıkla-
rın azalması yoluyla tasarruf elde edilmesi-
ni sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte çalışarak işçi hakları, sorumlulukları 
ve sağlığı konulu eğitim programları uygu-
lamıştır. Şirket, işçilere ve fabrikalara daha 
geniş kapsamlı hizmetler sunabilmeleri için 
bu sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin 
artırılmasına önem vermektedir.  
     
   
Better Work Uluslararası Çalışma Örgütü 
ile Uluslararası Finans Kurumu (Internati-
onal Finance Corporation) arasındaki özgün 
bir ortaklıktır. Kapsayıcı değerlendirme 
süreci, düzeltme faaliyetleri ve fabrika içi 
eğitim araçlarını kullanarak yoksulluğun 
azaltılması ve gelişmekte olan ülkelerde 
küreselleşme için adil bir çerçeve sunmak 
amacıyla çalışmaktadır. Şirketler, tedarikçi 
uygunluğuna ilişkin bilgi almak ve problem-
leri çözmek için harcanan çabaları izleyebil-
mek için kolaylaştırılmış ve daha maliyet et-
kin bir sürece erişebilmektedir. Better Work 
Müşteri Forumları uluslararası düzeyde ve 
ülke düzeyinde gerçekleştirilir. Bu forumlar 
müşterilerin Better Work genişleme plan 
ve araçlarına ilişkin geri bildirimde bulun-
masına ve ulusal hükümetler, sendikalar ve 
imalatçı birlikleri gibi paydaşlarla yapıcı bir 
diyaloğa girmesine olanak verir. Kamboçya, 
Ürdün ve Viyetnam’da aktif ülke forumları 
vardır ve Endonezya, Fas, Nikaragua, Haiti 
ve Lesoto’da da incelemeler yapılmaktadır. 
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KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ YEREL AĞLARI 

80’den fazla Küresel İlkeler Sözleşmesi Yerel Ağı, dünya çapındaki Küresel İlkeler 
Sözleşmesi imzacılarına yerinde destek sağlar. Bunu yapmak için yerel ağlar, sorumlu 
kurum uygulamalarına ilişkin yerel önceliklerin belirlenmesi, sürdürülebilirliğe ilişkin 
yerel sorunlar ve fırsatlar hakkında farkındalık artırma, öğrenme ve diyalog faaliyetleri 
düzenleme, ortak eylem çabalarını harekete geçirme, daha geniş sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerine katkı sunmak için şirketler ve yerel paydaşlar arasında ortaklıkları 
kolaylaştırma gibi çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirir. Ağlar, aynı zamanda, şirketlere 
yıllık İlerleme Bildirimlerini hazırlamaları konusunda da yardımcı olur. 

Şirketler tedarik zinciri sürdürülebilirliğini ilerletmek için, önemli sayıda tedarikçi-
lerinin bulunduğu bölgelerdeki Yerel Ağlar üzerinden çalışabilirler. Örneğin şirketler, 
tedarikçilerini Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmaları ve Yerel Ağ etkinliklerine aktif 
biçimde katılarak sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmeleri yönünde teşvik edebi-
lir. Şirketler Yerel Ağları bilgi ve deneyim paylaşımı ve Yerel Ağ faaliyetlerine finansman 
sağlayarak da destekleyebilirler. 

Tedarik zinciri sürdürülebilirliğini ilerletmek için birçok Yerel Ağ çeşitli faaliyetlerde 
bulunmuştur. Örneğin:

Küresel İlkeler Sözleşmesi İspanya Ağı tedarik zincirinde on ilkenin uygulanması 
konusunda kapsamlı olarak çalışmıştır. Ağ, farklı sektörlerden şirketlerin tedarik zinciri 
iyi uygulama örneklerini paylaşabilecekleri bir öğrenme forumu düzenlemiştir. Risk 
yönetimi ve sorumlu kurum uygulamalarını geliştirmek için tedarikçilerle uzun süreli 
ilişkiler kurmaya odaklanan “Tedarik Zincirinin Sorumlu Yönetimi” rehberini de yayınla-
mıştır.   
www.pactomundial.org/recursos/doc/Publicaciones/ASEPAM/23526_3133132009182520.
pdf   

Küresel İlkeler Sözleşmesi Japonya Ağı farklı sektörlerden bir düzineden fazla 
Japon şirketinin katıldığı Tedarik Zinciri Yönetimi Çalışma Grubu’nu oluşturmuştur. Ağ, 
Japon şirketlerinin etik satın almaya ilişkin sorunlarını analiz etmiş ve iyi uygulamaları 
vurgulamıştır. Ele alınan bu sorunlar arasında şirketlerin nasıl daha etkili bir şekilde 
tedarikçileri sürece dahil edeceği ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin müşteriler, 
tedarikçiler ve toplumlar için kazan-kazan potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceği de 
yer almaktadır. 



57

“Telenor’da, kurumsal sorumluluğu iş 
yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası 
yapmayı amaçlıyoruz – toplum üze-
rindeki etkilerimizin tedarikçilerimize 
ve iş ortaklarımıza kadar uzandığını 
da biliyoruz. Bu nedenle de Telenor’da, 
tedarik zincirimizi sorumlu bir iş dav-
ranışına doğru yönlendirmekten ödün 
vermiyoruz. 
Sadece kendi şirketlerimizde mükem-
mel çalışma koşulları ve çevresel yöne-
tim göstermekle kalmıyor, tüm teda-
rikçilerimizin de Tedarikçi Etik ve 
Davranış Kurallarımızda belirtilen stan-
dartlara uymasını zorunlu tutuyoruz. 
Tedarikçilerimizle sistematik ortaklıklar 
kurarak sürekli iyileştirmeye yönelik 
hedeflerimize doğru çalışacağız.” 

– Jon Fredrik Baksaas, Başkan ve CEO, Telenor 
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Şirket içinde temel işlevler için net roller 
belirlemek kadar önemli olan bir diğer şey 
de kapsamlı performans hedefleri oluştur-
maktır. Tedarik zinciri sürdürülebilirliğine 
ilişkin net hedefler, kişilere görevleri kap-
samında bir yön sağlayacaktır ve şirketinize 
programının başarısını ve etkisini değerlen-
dirmek için yardımcı olacaktır. 

Hedef Belirleme Süreci
Hedef belirleme süreci, belirlenen hedeflere 
ilişkin sorumlulukları olacak tüm birimler-
den önde gelen kişilerin katılımını içeren, 
işbirliğine dayalı bir süreç olmalıdır. Sürdü-
rülebilir tedarik zinciri hedeflerinin şirket 
hedefleri ile uyumlu olması da önemlidir. 
Şirketinizin iş stratejisini gözden geçirin ve 
belirlediğiniz tedarik zinciri hedeflerinin bu 
şirket hedefleri içinde nereye oturduğunu 
belirleyin. Her bir tedarik zinciri hedefi en 
azından bir işletme hedefini desteklemeli-
dir ve şirketinizin üst düzey yöneticileri bu 
hedefleri onaylamalıdır. 

Hedeflere yönelik performans, ölçülebilir 
bir işletme hedefinin parçası olarak yıldan 
yıla takip edilmelidir. Bunun için şirketle-
rin, istenen ve gerçekçi olan hedeflerin ne 
olduğuna, hedeflere ne zaman ve nasıl ula-
şılması gerektiğine ilişkin genellikle çok da 
kolay olmayan bir süreçten geçmesi gerekir. 
Hedeflere ilişkin gelişmenin tanımlanması 
ve takip edilmesi, hedeflere ulaşmak için 
yapılan çalışmaların da değerini gösterir. 

Genellikle hedefler tüm işletme için daha 
üst seviyede tanımlansa da, bu hedeflerin 
tüm birimlerdeki yöneticiler için üzerinde 
eylemde bulunulabilir hedeflere dönüştürül-
mesi gerekir. Ancak bu şekilde tüm şirkete 
yayılması sağlanabilir. Örneğin; sürdürüle-
bilirlik eğitimlerine katılan tedarikçilerin 
sayısına ilişkin bir hedef, tedarikçi ilişkileri-
ni yöneten tedarik yönetimi çalışanları için 
bir hedefe dönüştürülebilir. Benzer şekilde, 
daha alt seviyedeki hedefler de şirketin 
amaçlarına ilişkin performansının genel bir 
resmini sunacak şekilde açıklanabilir. 

Etki Hedefleri
Şirketinizin tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
vizyonu doğrultusunda oluşturulmuş ku-
rumsal etkilerinize ilişkin hedeflerinizin de 
oldukça açık olması gerekir. Bunlar arasında 
müşterilerin ve diğer paydaşların beklenti-
lerini karşılamak, maliyetleri düşürmek ve 

yeni pazarlara açılmak yer alabilir. Şirke-
tinizin tedarik zinciri sürdürülebilirliğine 
ilişkin çabalarınız için sosyal ve çevresel 
hedefler belirlemek de önemlidir. Bazı 
paydaşlar için şirketlerin tedarik zinciri sür-
dürülebilirliğine ilişkin taahhütlerini ne şe-
kilde karşılayacağını anlamak önemliyken, 
birçoğu için oluşturulan değer çok daha 
önemlidir. Tedarikçiler de, sorumlu tedariğe 
ilişkin gereklilikleri karşıladıkları durumda 
işletmeleri için yaratacakları değeri anlama-
ya çalışır. Bazı durumlarda şirketler, kendi 
sürdürülebilirlik yönetim sistemlerini kuran 
tedarikçiler için de, sera gazı emisyonu ve 
atıklar gibi çevresel alanlarda ve işçi ve yerel 
halk üzerindeki etkiler konusunda hedefler 
belirlemeyi düşünebilirler. Bunlar arasında 
işyeri kaza ve hastalık oranları, toplam üc-
ret, eğitim ve beceri geliştirme gibi hedefle-
rin yanı sıra yaratılan istihdam, elde edilen 
gelir, altyapısal gelişme gibi bölgedeki halk 
ve yerel kalkınma üzerindeki etkiler de yer 
alabilir.

Örnek: Restaurantes Toks Meksika’da 20 
ilde toplam 84 restaurant işletiyor ve 6.500 
kişiye istihdam, yılda 21 milyon müşteriye 
hizmet sunuyor. Bölgedeki yoksul halkı 
kendi tedarik zincirine dahil etme çabaları 
kapsamında şirket, Orta Meksika’daki Santa 
Rosa de Lima’da 13 kadın tarafından kurul-
muş ve işletilen, çilek marmelatı üretimi 
yapan bir grupla birlikte çalıştığı bir proje 
başlattı. 2005 yılında Santa Rosa de Lima’da 
kişi başı milli gelir aylık 60 ABD dolarından 
azdı ve erkeklerin yasa dışı yollarla ABD’ye 
göç etmesinden dolayı şehrin nüfusunun 
büyük bölümü kadınlardan oluşmaktaydı. 
Restaurantes Toks, Santa Rosa de Lima 
Girişimi tarafından üretilen çilek marmelatı-
nı mönüsüne dahil ederek yerel halkı tedarik 
zincirine başarılı bir şekilde dahil etmiş oldu. 
Restaurantes Toks tedarikçisi olmadan önce 
Santa Rosa de Lima Girişimi topluluktaki 
tüm ailelere toplam 1.000 ABD doları gelir 
sağlamıştır. Şimdi ise Restaurantes Toks’a 
yılda 461.000 ABD dolarından fazla değerde 
çilek marmelatı satıyor. Bu durum toplu-
luğun gelirini çok büyük oranda artırıyor. 
Bunun da ötesinde, Restaurantes Toks, bu 
girişimin üretim kapasitesini artırmak ve 
böylece başka pazarlara girmesini sağlamak 
amacıyla da onlarla birlikte çalışıyor. 
     Bu modelin insan haklarının ve ekonomik 
hakların desteklenmesi konusundaki net 

8. Hedef Oluşturmak ve Performansın 
Bildirimi ve Takibi
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etkileri nedeniyle Restaurantes Toks bu yak-
laşımı gıda ve el işi üretimi yapan 10 grup 
için daha tekrarladı.   
   
Örnek: Brezilyalı bir kozmetik şirketi olan 
Natura, 2000 yılından itibaren ürünlerin-
de Brezilya’nın yerli bitki örtüsünden elde 
edilen hammaddelerin kullanımına ilişkin 
bir strateji uygulamaya başladı. Bu strateji 
şirketin mevcut sosyal ağlar ve odun dışı 
orman ürünlerinin sürdürülebilir biçimde 
toplanması yoluyla oluşturulan sürdürüle-
bilir geçim faaliyetleri üzerine inşa edilmiş 
bir işletme yaratma ve geliştirme hedefini 
destekledi. Şirket, yoksul durumdaki üç ye-
rel toplulukla bağlantı kurdu ve Natura’nın 
kozmetiklerine koku vermesi için kullanı-
lan priprioca üretimi için 2003 yılında bu 
topluluklarla sözleşme imzalandı. Brezilya 
bitki örtüsünden malzeme elde etme faali-
yetinin oldukça katı olan sosyal ve çevresel 
standartlara uyumlu olmasını garantiye 
almak için Natura, Aktif Bileşen Sertifikas-
yon Programı’nı geliştirdi. Sertifikasyon 
sürecinin üç aşaması bulunuyor: potansiyel 
tedarikçiler için alanların belirlenmesi, 
sertifikasyon stratejisi düzenleme, serti-
fikasyon teftişi. 2006 yılına gelindiğinde, 
ürünlerden kullanılan 15 bileşen bu prog-
ram yoluyla sertifikalandırılmıştı. Program, 
doğal maddelerin sertifikasyonunun yanı 
sıra, tedarikçi topluluğundaki dernek ve 
kooperatifleri, ticari fırsatlardan yararlana-
bilmelerini sağlamak amacıyla kurumsal-
laşmaları yönünde de teşvik etti..5

Tedarikçi Performansına İlişkin 
Hedefler 
5. bölümde ele alındığı gibi, tek tek te-
darikçilerin performansını takip etmek 
ve tedarikçi sahiplenmesini teşvik etmek 
için kullanabileceğiniz birçok mekanizma 
bulunuyor. Bununla birlikte, şirketlerin, te-
darikçi performansına ilişkin genel hedefler 
belirlemesi önemlidir. Bu genel hedefler, 
tedarikçilerden gelen bilgiler doğrultusunda 
ilerleyen günlerde gözden geçirilip güncel-
lenebilir. 

Geniş kapsamlı bir taahhüt ve gerçekçi 
hedefler oluşturulmasını sağlamak için, 
tedarikçiler için belirlenecek hedefler tüm 
birimlerden, özellikle de satın alma birimin-
den gelen bilgiler doğrultusunda oluşturul-
malıdır. Şirketiniz tarafından oluşturulan 
beklentiler doğrultusunda genel tedarikçi 
performansına ilişkin hedefler belirle-
melidirler. Örneğin; şirketler genellikle 

denetimden sonra düzletici eylem planını 
tamamlayan tedarikçi sayılarına ilişkin 
hedefler belirlerler (5. bölüme bakınız). Şir-
ketler, insan hakları, işgücü, çevre, etik ve 
tedarikçi yönetim sistemleri (tedarikçilerin 
proaktif şekilde sürdürülebilirlik yönetimi 
yapabilmelerini sağlayacak iç politikalar, 
uygulamalar ve yapılar) gibi belirli alanlarda 
da hedefler belirlemelidir. 

Şirket İçi Performansa İlişkin 
Hedefler
Önceki bölümde de açıklandığı gibi, şirket-
lerin kendi etki hedeflerine ulaşmaları sıra-
sında ve tedarikçileri, tedarikçi performans 
hedeflerine ulaşmaları için desteklerken kar-
şılaştıkları en zorlu engellerden biri tedarik 
yönetim çalışanlarının ticari hedefleri ile adil 
çalışma koşullarını ve çevre dostu politikaları 
sağlamaya dair istekleri arasındaki çözülme-
miş gerilimdir. Şirketler, tedarik yönetimi 
çalışanının sürdürülebilirlik konularına daha 
fazla dikkat göstermesini sağlayabilmek için, 
tedarik yönetimi bölümünün ve diğer birim-
lerin yöneticilerine danışarak, tedarik zinciri 
sürdürülebilirliğinin iç uygulamasına ilişkin 
hedefler belirlemelidir. 

Şirket içi performansa ilişkin hedefler, sür-
dürülebilirlik beklentilerinin tedarik yöneti-
mi kararlarına ne şekilde entegre edileceğine 
ilişkin bir rehberlik sunmalıdır. Örneğin; bazı 
şirketler harcamalarının belirli bir yüzdesini 
(veya yoğunluğunu) en yüksek performansı 
gösteren tedarikçilere kaydırmaya ilişkin he-
defler belirlerken, bazıları da tedariğe ilişkin 
karar verirken ticari ve teknik kriterlerin yanı 
sıra sürdürülebilirliği de temel faktörlerden 
biri haline getiren hedefler belirlemektedir. 
Başka bir hedef ise, sürdürülebilirlik konula-
rında eğitim alan tedarik yönetimi çalışanının 
yüzdesi olabilir. 

 
Örnek: Italya’daki öncü finans kuruluşların-
dan biri olan, Montepaschi Group, 2009 
yılında KSS stratejisinin temel bir bileşeni 
olarak Sürdürülebilir Tedarik Zinciri progra-
mını başlattı. Grubun temel hedeflerinden 
biri politika ilkelerini standart satın alma 
sürecine dahil etmekti. Programın özel he-
defleri arasında şunlar yer almaktadır:  
Üretim ve tedarik süreçlerinde çevresel, 
sosyal ve ekonomik etkilerin yönetimine ilişkin 
daha iyi performans gösteren tedarikçilerin 
tercih edilmesi 
■■ Mal ve hizmetlerin satın alınması sürecinde 

südürülebilirlik göstergelerini temel seçim ve 
değerlendirme kriterleri olarak kullanmak 

5 Natura’s Ekos: Perfume Essences Produce Sustainable Development in Brazil, Growing Inclusive Markets Case Study.
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■■ Uygulamaları insan hakları, işgücü, çevre 
konularındaki yasal düzenlemelerle veya 
genel kanunlarla uyumlu olmayan tedarikçi-
lerden kaçınılması 
■■ Tedarikçilerle adil ve açık bir iletişimin 

benimsenmesi 
■■ Tedarikçilerin, grubun politikaları bağlamın-

daki performansının düzenli olarak izlenmesi, 
durum ve eylemlere ilişkin paydaşlara rapor-
lama yapılması.

Ölçme Süreci ve 
Uygulamaları 
Şirketinizin tedarik zinciri sürdürülebilirliği 
hedefleri doğrultusunda performansı değer-
lendirmek için, zaman içinde performansa 
ilişkin verileri toplamanız ve takip etmeniz 
gerekecek. Bu verilerin büyük bölümü ve 
de verilerle ilgili süreç ve uygulamalar, 
şirketinizin tedarik zinciri sürdürülebilir-
liği programının bu rehberde hali hazırda 
ele alınmış olan boyutlarının uygulanması 
açısından da kritik önemde olacaktır. 

HANGİ VERİLERİN TOPLANMASI 
GEREKİR?
Şirketlerin, hem tedarikçilerin hem de 
tedarik yönetimi çalışanının performan-
sına ilişkin veri toplaması gerekecektir. 
Ölçüm araçlarının, şirketin kendi hedef-
leri doğrultusundaki ilerlemesinin açıkça 
değerlendirilmesine olanak verecek şekilde 
tasarlanması gerekir. Bu verilerin büyük bir 
bölümünün, tedarik yönetim çalışanlarının 
tedarikçileri değerlendirme süreçlerinin 
bir parçası olarak toplayacakları verilerle 
ve Çevre, Sağlık ve Güvenlik birimlerinden 
gelecek verilerle örtüşmesi muhtemeldir. 
Mevcut ölçümlerin ve verilerin genişliğini 
ve kalitesini analiz ederek başlamalısınız. 
Sonraki bir adım olarak, büyük olasılık-
la ölçümleri standart hale getirmek için 
zaman harcamanız gerekecek. Eğer şirketin 
farklı bölümleri aynı konularda veri toplu-
yorlarsa, ölçümleri standart hale getirerek 
verilerin standart bir şekilde toplanmasını 
sağlarsınız.

NASIL VERİ TOPLANIR?
Şirketinizin değerlendireceği tedarikçilerin 
ve veri elde edilecek kaynakların sayısının 
fazla olması, veri toplama sürecini zorlaştı-
rabilir. Ayrıca, çift kayıt tutan, denetimler 
kapsamındaki işçi görüşmeleri sırasında 
doğru olmayan yanıtlar verilmesi için işçile-
ri yönlendiren, denetimcilere rüşvet veren 
ve şirketlerindeki gerçek durumu maskele-
mek için başka çeşitli yollar kullanan çok 
sayıda tedarikçi ile de karşılaşabilirsiniz. 

TEDARİKÇİ VERİ TABANLARI

Fair Factories Clearinghouse (FCC): ABD’li ayakkabı ve giyim 
firması Reebok International Ltd., National Retail Federation (Ulusal 
Perakende Federasyonu), Retail Council of Canada (Kanada Perakende 
Konseyi) ve World Monitors tarafından, fabrikaların denetim ve sosyal 
uygunluk verilerini paylaşmak için çevirim içi bir küresel veri tabanı 
oluşturmak amacıyla kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 
FCC, maliyet etkin ve bilgi temelinde gerçekleştirilen etik iş işlemleri-
ne ve küresel çapta iyileştirilmiş çalışma ortamlarına olanak sağlamak 
için üyelerine çevirim içi bir denetim yönetimi sistemi ve paylaşım 
platformu sunmaktadır.

Suppliers Ethical Data Exchange (Sedex): Marks & Spencer plc, 
Safeway plc ve Tesco plc firmalarının da içinde yer aldığı çeşitli İngiliz 
yiyecek firmaları, şirketlerin tedarik zinciri denetim bilgilerini biraraya 
getirebileceği ve paylaşabileceği çevirim içi bir veri tabanı oluşturmak 
için İngiliz etik ticaret danışmanlık firması olan Impactt Ltd. ile bir ekip 
oluşturdular. İnternet tabanlı veri tabanı, çalışma saatleri, tazminat, 
çalışma koşulları, örgütlenme özgürlüğü ve çocuk işçiliği gibi konularda-
ki denetim verilerini katalogluyor.
Ecovadis: EcoVadis şirketlerin, 21 gösterge ve 150 harcama katego-
risini içeren tedarikçi KSS derecelendirmesine ulaşmalarını sağlayan 
çevirim içi bir işbirliği platformu işletiyor. Dünyadaki en büyük 500 
şirketten (Global 500) 25 tanesi 80 ülkede yer alan binlerce tedarikçisi 
için KSS yönetim sistemleri geliştirmek ve bu sistemleri değerlendirmek 
amacıyla Eco Vadis platformunu kullanıyor.

Bu durum, bilgilerin doğruluğunu sağlama 
yöntemlerini karar alma açısından kritik 
derecede önemli hale getirmektedir. 

Ayrıca, bölümler arası ve kurum içi sınır-
lar arasında tedarikçi bilgisinin şeffaf lığı da 
genellikle sınırlıdır ve şirketler, hangi bilgi-
lerin paylaşılacağı konusunda şirketler ile 
tedarikçileri arasındaki iletişim ve anlayış 
eksikliği ile mücadele ederler. Birçok şirket, 
kapsamlı veri toplama ve yönetimi için bilgi 
teknolojileri platformlarını kullanmayı 
denemektedir. İşlevler arası şirket yöneti-
cileri iç sistemleri ve süreçleri düzenleme 
konusunda yardımcı olabilirler. Sisteme veri 
girenler tedarikçiler olacağından, bu süreçte 
tedarikçilerle işbirliği içinde çalışmak da 
faydalı olabilir. Ayrıca, programın oluştu-
rulmasında bir katkıları olduğunu düşünür-
lerse, programınıza katılmaya daha eğilimli 
olabilirler. 

Sürdürülebilirlik performansına ilişkin 
tedarikçi bilgisi toplamak ve yönetmek için 
size yardımcı olabilecek çeşitli veri payla-
şımı platformları bulunmaktadır. Örneğin; 
Sedex, EcoVadis, e-Tasc, ve Fair Factories 
Clearinghouse. Ayrıca, bu tür kaynakları 
sunan birçok bilgi teknolojisi şirketi de 
bulunmaktadır. 
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VERİ NASIL KULLANILIR?
Son olarak, verileri nasıl kullanacağınızı 
planlamanız gerekir. Veri toplama işi za-
mana yayılmış olacağından, şirketinizin üst 
düzey yöneticilerine elde edilen gelişmeye 
ilişkin düzenli aralıklarla güncel veriler su-
nulmalıdır. Bu verilerin büyük bir bölümü, 
3. bölümde açıklandığı üzere, özellikle 
tedarik yönetimi çalışanları tarafından karar 
alma süreçlerinde kullanılacaktır. 

Örnek: Amerikalı bir ekipman şirketi olan  
Johnson Controls Inc., tedarikçileri şirketin 
etik politikasında açıklanan beklentileri karşıla-
ma durumlarına göre değerlendirmek ve dere-
celendirmek için bir tedarikçi sürdürülebilirliği 
derecelendirme sistemi kurdu. Tedarikçiler, 
çevre, insan hakları, yönetişim konularındaki ve 
sosyal konulardaki programlarının durumunu 
bildirmek üzere çevirimiçi bir özdeğerlendirme 
aracı kullanıyorlar. Tamamen elektronik ortam-
da doldurulan ve tüm tedarikçilerin kolayca 
erişebildiği bir web sayfasında bulunan soru 
formu insan haklarına, çalışma koşullarına, 
çalışan güvenliğine ve enerji yönetimine ilişkin 
sorular içeriyor. Johnson Controls faaliyetleri-
nin önemli bir bölümünü enerji etkinliği ve sera 
gazı emisyonlarının yönetimi oluşturduğu için, 
soru formunda tedarikçinin sera gazı emisyon-
larına ilişkin kamuya açık bir raporlama yapıp 
yapmadığı ve özellikle de Carbon Disclosure 
Project için raporlama yapıp yapmadığı so-
ruluyor. Bir tedarikçi soru formunu doldurdu-
ğunda, sonuçları ilgili satın alma yöneticilerine 
sunuluyor ve tedarikçinin seviyesi belirleniyor. 
Eğer gerekiyorsa, beklentilerle tam anlamıyla 
uyumlu olmalarını sağlamak için tedarikçi ile 
birlikte çalışılıyor. 

Örnek: Amerikalı bir ayakkabı şirketi olan 
Timberland, çevresel performansın önem-
li bileşenlerini ölçen ve basit bir formatta 
bildirimde bulunan “Yeşil Endeks” isimli bir 
çevresel derecelendirme sistemi oluşturdu. 
Yeşil endeks derecelendirme sistemi ürün 
tasarımı ile Timberland’in kurumsal çevre 
stratejisi arasında uyumu sağlıyor. Şirket, üç 
geniş kapsamlı alanda etkilerini azaltmayı 
amaçlıyor: iklim, kimyasal kullanımı ve kaynak 
tüketimi. Bu alanlarda net önlemler sağlanması 
yoluyla, ürün tasarım ekibi daha az tehlikeli 
kimyasallar gerektiren ve karbon yoğunluğu 
daha az veya geri dönüştürülmüş veya organik 
malzemelerin kullanılmasını sağlayan süreçler 
tercih edebilirler. Yeşil Endeks derecelendirme-
sini Timberland’in tüm ayakkabı üretim bandına 
uygulamak (2011 sonuna kadar üretim bandının 
tamamı derecelendirilmiş olacak) ürünlerin 
çevresel performansını iyileştirmeye yönelik 
hedefler belirleme sürecinin bir parçası.

Global Reporting 
Initiative (GRI) 
(Küresel Raporlama 
Girişimi)

GRI dünyada en yaygın 
biçimde kullanılan sür-
dürülebilirlik raporlaması 
çerçevesidir. Kurumların 
ekonomik, çevresel ve 
sosyal performansını 
ölçmek ve raporlamak 
için kullanabileceği ilke ve 
göstergeleri düzenler. GRI, 
Küresel İlkeler Sözleşme-
si şirketleri için de, söz-
leşmenin ilkelerine ilişkin 
ilerlemelerini paydaşlarına 
bildirmeleri için önerilen 
raporlama dilidir. 

GRI, tedarik zincirine iliş-
kin performans bildiriminin 
kalitesini yükseltmek ama-
cıyla, GRI Sürdürülebilir-
lik Raporlaması Rehber 
İlkelerini geliştirmek için 
önerilerde bulunan çok 
paydaşlı bir çalışma grubu 
kurmuştur. Daha fazla bilgi 
için bkz. www.globalrepor-
ting.org/CurrentPriorities/
SupplyChain.

İlerleme bildirimi ve 
raporlama
Kamuya açık raporlama yapmak, tedarik 
zincirinde sürdürülebilirliği ve şeffaflığı 
teşvik etmek ve geliştirmek için bir araç ola-
bilir. Ayrıca hem iç hem de dış paydaşlara, 
tedarik zincirinde çevresel ve sosyal etkilerin 
yönetildiğini ve iyi yönetişimin güvenceye 
alındığını gösterir. 

Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacıları, on 
ilkenin uygulanmasına ilişkin ilerlemele-
rini kamuya açık bir biçimde yıllık bazda 
paydaşlarına bildirmek durumundadırlar. 
Bu yıllık bildirim veya İlerleme Bildirimi 
(COP), şirketin Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 
ve on ilkesine ilişkin taahhüdünün önemli 
bir göstergesidir. 

COP’un ötesinde, sürdürülebilirlik rapor-
laması, ilerlemenin paydaşlara açıklanması 
için şirketler tarafından en yaygın biçimde 
kullanılan yoldur. Bir ölçme, bildirme ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik 
kurumsal performans için iç ve dış paydaşla-
ra karşı hesap verebilir olma uygulamasıdır. 
Sürdürülebilirlik raporlaması, tedarik zinciri 
sürdürülebilirliği yaklaşımı uyguladıktan 
sonra atılacak son akılcı adımdır ve süreç, 
şirketlerin hedeflere ilişkin ilerlemeyi göz 
önünde bulundurmalarını ve paydaşlara 
karşı açık olmalarını gerektirdiğinden sür-
dürülebilirlik yaklaşımının sürekli iyileştiril-
mesine yardımcı olacaktır.

Raporlar, başka amaçların yanı sıra, aşağı-
daki amaçlarla da kullanılabilirler: 

• Başkalarına ilham verebilecek ve sür-
dürülebilirlik performansı analizi için 
kıstas sunabilecek iyi uygulama örnekleri 
kaynağı 

• Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerini, teda-
rik zincirini de içerecek biçimde uygula-
ma sürecinde özdeğerlendirme ve sürekli 
iyileştirme 

• Sürdürülebilirlik performansının yasalar, 
normlar, kurallar, performans standart-
ları ve gönüllü girişimlere ilişkin olarak 
değerlendirilmesi ve kıyaslanması;

• Kurumun, sürdürülebilir kalkınma bek-
lentilerini nasıl etkilediğini ve bunlardan 
nasıl etkilendiğini gösterme; ve

• Kurum içi performansın zamana göre 
kendi içinde ve diğer kurumların perfor-
manslarıyla karşılaştırılması



63



64   BSR  |  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği Rehberi 

Teşekkürler

Bu rehberin geliştirilmesi aşamasında Küresel İlkeler Sözleşmesi 
imzacıları, Küresel İlkeler Sözleşmesi Yerel Ağları merkez noktaları, 
BM birimleri, konu uzmanları, sivil toplum ve BSR’ın İzlemenin Ötesi 
Çalışma Grubu (Beyond Monitoring Working Group) da dahil olmak üzere 
birçok paydaşa danışılmıştır. Rehberin taslak halini gözden geçirmek ve 
önerilerde bulunmak için zaman harcayan aşağıdaki kişilere teşekkür 
etmek isteriz: 

Thomas Berkmark, CEO, Bergmark Sustainability AB (önceki IKEA 
Sürdürülebilirlik Direktörü, IKEA); K. Dilipraj. KSS Müdürü, BYD Company 
Limited; Ricky Ho, Direktör ve Genel Müdür, CTPS; Pierre-Francois Thaler, 
İcra Direktörü, Ecovadis; Ethical Trading Initiative Norway; Tábata 
Villares ve Julia Zuanella Fernandes, Merkez Ofisler, Ethos Institute ve 
Küresel İlkeler Sözleşmesi Brezilya Ağı; Miho Hanafusa, Baş Sekreter 
Yardımcısı, Küresel İlkeler Sözleşmesi Japonya Ağı; Dr. Lin Lah Tan, 
Ağ Merkez Noktası, Küresel İlkeler Sözleşmesi Malezya Ağı; Valentine 
Papeians de Morchoven, İnsan Hakları ve Çalışma Standartları Sorumlusu 
ve Analist, Küresel İlkeler Sözleşmesi İspanya Ağı; Iuliia Petryshyn, 
Analist, Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi; Sune Skadegaard Thoresen, 
Ortak / Direktör, Global CSR; Bastian Buck,Teknik Kalkınma Koordinatörü, 
Global Reporting Initiative (GRI); Eija Salo, Direktör, HRD, Global HR & 
Administration, LITEONMOBILE / PERLOS; Mark Snyderman, Kıdemli 
Bilgi Lideri, LRN ve Küresel İlkeler Sözleşmesi 10. İlkesi Çalışma Grubu 
üyesi; Lene Wendland, İş ve İnsan Hakları Danışmanı, BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR); Mariam Ram, Yönetici Direktör, TNQ 
Books and Journals Pvt. Ltd.; Susan Côté-Freeman, Program Yöneticisi, 
Özel Sektör Programları, Transparency International; Casper Sonesson, 
Direktör Yardımcısı, Özel Sektör Birimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP); Garette Clark, Program Görevlisi, Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP); Natasha Weisert, Sınai Kalkınma Görevlisi, 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO); Deborah Gallagher, 
İcra Direktörü, Duke Environmental Leadership Program, Nicholas School 
of the Environment, Duke University. 
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İNSAN HAKLARI

İşletmeler, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek 
olmalı ve saygı göstermelidir;
İnsan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri 
almalıdırlar. 

İŞGÜCÜ

İşletmeler, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkına azami 
önem göstermelidir;
Zorla çalıştırma ve angaryanın her türlüsünün ortadan 
kaldırılmasına azami önem vermelidir;
Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına azami önem göstermelidir;
İşe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına azami önem vermelidir. 

ÇEVRE

İşletmeler, çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı 
desteklemelidir; 
Daha yüksek seviyede çevresel sorumluluğu teşvik eden girişimlerde 
bulunmalıdır; 
Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını 
teşvik etmelidir. 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İşletmeler, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele 
etmelidir. 
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