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AMAÇ 
Daha temiz, daha sağlıklı bir dünyanın duraksız arayışı içerisinde koruma, iyileştirme ve büyütme 
amacımız, Reckitt'te ortak değer zincirimiz boyunca olumlu sosyal ve çevresel etkiler yaratmak için İş 
Ortaklarımızla1 birlikte çalıştığımız anlamına gelir. Ortak değer zincirimiz, birçok üründe kullandığımız 
bitkilerden, hayvanlardan ve minerallerden gelen doğal ham maddelerin (NRM'ler) yukarı akış tedarik 
zincirlerini ve kökenlerini içerir. Reckitt'in Sürdürülebilir Büyüme İçin Kaynak Sağlama Politikasının III. 
İlkesinin, yani Reckitt'in doğal ham maddeleri sorumlu bir şekilde tedarik etmeye dair taahhüdünün 
nasıl uygulanacağını belirtmektedir. 

HUKUK VE SEKTÖR REFERANSLARI  
Bu gereklilikler aşağıdakiler dikkate alınarak hazırlanmıştır: 

1. Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi 

2. BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler 

3. ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi – 
dört konuyu işleyen sekiz temel sözleşme: 

• Örgütlenme özgürlüğü 

• Zorla çalıştırma yasağı 

• Çocuk işçiliği 

• İstihdamda ayrımcılık yasağı 

4. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi 

5. Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası 
Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam 
Sözleşmesi 

6. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pestisitlerin Önerilen 
Tehlike Sınıflandırması (WHO 1a ve WHO 1b 
sütunlarında belirtilmiştir) 

7. Yüksek Koruma Değeri (HCV) Kaynak Ağı: Bozulmamış 
ormanlar, nadir ve endemik türler ve habitatlar, 
hayati ekosistem hizmetleri ve kültürel alanlar gibi 
doğal ve sosyal değerleri korumak için Yüksek 
Koruma Değeri Yaklaşımı (HCVA) 

8. Ormanları altı sınıf altında sınıflandırmak için High 
Carbon Stock Foundation (Yüksek Karbon Stok 
Vakfı)’ın Yüksek Karbon Stok Yaklaşımı (HCSA): Yüksek 
Yoğunluklu Orman, Orta Yoğunluklu Orman, Düşük 
Yoğunluklu Orman, Genç Yenilenen Orman, Çalılık ve 
Temizlenmiş/Açık Arazi. 

 

1 “İş Ortağı,” Reckitt'e mal veya hizmet sağlayan herhangi bir tedarikçi veya Reckitt tedarik zincirinde çalışan herhangi bir distribütördür. Küresel çapta Reckitt adına üretim yapan tüm tedarikçileri, ham 
madde ve ambalaj malzemesi tedarikçilerini, hizmet sağlayıcıları, satıcıları, tüccarları, acenteleri, yüklenicileri, ortak girişim ortaklarını ve distribütörleri ve onların çalışanlarını, acentelerini ve diğer 
temsilcilerini içerir. 
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NRM'leri kullanan tüm İş Ortaklarıyla yapılan sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan bu Standardı sağlamak için İş Ortaklarımızla 
birlikte çalışmaya bağlıyız. Tedarik zincirlerimizde, ortaklarımızın daha geniş operasyonlarında ve ilgili üreticilerin ve işleyicilerin 
operasyonlarında bu Standarda bağlı kalmalarını sağlamak için İş Ortaklarımızla ortak bir sorumluluk paylaşıyoruz.  

“ÜST AKIŞ” NRM TEDARİK ZİNCİRİ RECKITT'İN DOĞRUDAN 
İ  İ İ İ 

Reckitt sorumlu kaynak tedarik standardı geçerlidir Tedarik zincirlerinde standart sağlamak için 
tedarikçilerle birlikte çalışılır 

Birincil üreticiler 
tarlalar, çiftlikler, balık 

çiftlikleri, madencilik vb. 
Reckitt'in tedarik zincirindeki doğal 

ham maddeleri üretir - örneğin; palm 
yağı meyvesi, kauçuk tıkaçlar, kril vb. 

Reckitt'in İş Ortakları 
Ham madde yapmak için NRM'lerin 

kullanılması  
Örnek malzemeler:  

sürfaktan, santrifüjlenmiş lateks, 
saflaştırılmış kril yağı, vb. 

Tedarik zinciri işlemcileri/2. 
Kademe tedarikçiler 

Değirmenler, kırıcılar, çıkarıcılar 
vb. 

NRM işleyicileri – örneğin; ham palm 
yağı (CPO) üreten değirmenler, lateks 

işleyiciler, mandıralar vb. 

Bu Standardın geçerli olduğu aşağıdaki NRM tedarik zincirlerine sahip İş Ortakları:  

• Tarım (küçük toprak sahibi çiftlikleri ve daha büyük tarlaları içerir) 

• Madencilik 

• Denizcilik (yabani ve çiftlik)  

• Yabani alanlar ve kayıt dışı tarım (Bkz. Ekosistemlerin Korunması – 3.5) 

Bu Standardın ilgili olduğu tedarik zinciri aktörleri: 

RECKITT, 2030 İTİBARİYLE 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
AMAÇLARININ (SDG’ler) 
YERİNE GETİRİLMESİNİ 
TAMAMEN 
DESTEKLEMEKTEDİR  

İşimiz ve markalarımız birçok SDG'ye olumlu yönde etki ediyor, ancak bu Standart sayesinde yedi hedef üzerinde en büyük etkiye 
sahip olabileceğimize inanıyoruz. 

Reckitt aynı zamanda İş Ortaklarını da bulundukları coğrafya ile ilgili SDG'lere katkıda bulunabilecekleri ve işlerinde en büyük etkiyi 
sağlayabilecekleri adımlar atmaya teşvik eder. 

SDG REFERANSLARI 
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NRM KAYNAK TEDARİĞİ İÇİN REHBER İLKELER 
BU STANDART ALTI REHBER İLKEYE DAYANIR 

 

01 Malzemelerin kökenini anlamak  

İş Ortakları, NRM tedarik zincirlerindeki üreticilerin ve işleyicilerin coğrafi konumlarını ve 
sahipliklerini bilmeli ve bu Standarda uygunluğu izleyebilmelidir. Bu bilgiler Reckitt tarafından 
erişilebilir ve tercihen halka açık olmalıdır. 

 

02 Çalışanların ve toplulukların korunması 

Tedarik zincirimizde işçi sömürüsü, ayrımcılık ve zarara maruz kalma durumları olmamalıdır. İş 
Ortakları, Reckitt'in İşçi ve İnsan Hakları Standardına uygun olarak ve özellikle bu Standartta 
vurgulanan savunmasız gruplarla ilgili olarak, tedarik zincirlerinde bu tür durumları önlemek için 
önlem almalıdır. 

 

03 Ekosistemlerin korunması 

İş Ortakları tarafından kullanılan NRM'lerin üretimi veya işlenmesi nedeniyle veya üretim veya 
işleme alanlarının genişletilmesi nedeniyle önemli ve korunma altındaki doğal alanlar ve canlı 
türleri zarar görmemelidir. İş Ortakları, bu alanlara yönelik her türlü zarar riskini takip etmeli ve 
ele almalıdır. 

 

04 Çevresel etkilerin azaltılması 

İş Ortakları, NRM tedarik zincirlerinde sera gazı (GHG) emisyonları, su kullanımı, enerji tüketimi 
ve atıklarla ilgili azaltmaları izlemeli ve teşvik etmelidir. (Bkz. Reckitt'in Çevre Koruma Standardı). 

 

05 Hayvan refahı 

Bazı NRM'ler, insan kontrolü dahilinde üretilen hayvansal ürünlerden elde edilir (örn; bebek 
beslenme ürünlerimizde kullanılan süt veren inekler). İş Ortaklarından, tedarik zincirlerimizde 
hayvanlardan elde edilen NRM'lerde, hayvan refahına ilişkin “beş özgürlük” kuralına uyulmasını 
sağlamalarını bekliyoruz. 

 

06 Ortaklıklar 

İş Ortakları, tedarik zincirlerinin bu Standartla derinden uyumluluğunu geliştirmek için eş düzey 
şirketler, müşteriler, sivil toplum kuruluşları, devlet ajansları ve teknik uzmanlar dahil (ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir dizi paydaşla iş birliği içinde çalışmalıdır.  
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ÖNCELİKLİ NRM'ler 
Bu Standardın yayınlanmasıyla birlikte Reckitt, işimiz için teşkil ettikleri önemli risklere, tedarik zincirimizin yukarı akışında yer alan insan 
hakları ve çevre risklerine ve bunların ürünlerimiz ve markalarımız için göreceli önemlerine ilişkin algımıza dayalı olarak beş Öncelikli 
NRM belirlemiştir. 

 

Lateks 

Durex prezervatiflerinde kullanılır ve Güney ve 
Güneydoğu Asya'dan temin edilir. 

 

 

Kereste 

Çoğunlukla tüm pazarlarımız için küresel olarak 
tedarik edilen kağıt ve karton bazlı ürün ambalajları 
için kullanılır. 

 

Süt ürünleri 

Reckitt'in bebek ve çocuk beslenme ürünlerinde 
kullanılan ve Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve 
Yeni Zelanda'dan temin edilen, genellikle toz halindeki 
süt türevleri. 

 

Doğal kokular 

Karayipler'den vetiver, Asya'dan çam yağı ve 
Avrupa ve Güney Amerika'dan çiçek ve meyve 
yağları dahil olmak üzere çeşitli kökenlerden gelen 
çeşitli malzemeleri içerir. 

 

Palm yağı 

Reckitt'in ağırlıklı olarak Malezya ve Endonezya’dan 
temin edilen sağlık, hijyen ve beslenme ürünlerinin 
birçoğunda kullanılan türevler. 

  

 

İŞ ORTAKLARIMIZLA İLGİLİ GEREKLİLİKLER 
Reckitt'in Sürdürülebilir Büyüme İçin Kaynak Sağlama Politikasının III. İlkesine, yani Reckitt’in doğal ham maddeleri sorumlu bir şekilde 
tedarik etmeye dair taahhüdü, şunları gerektirir: 

1. Yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket etmek ve gerekli yasal izinleri sürdürmek. Bunların Reckitt tarafından 
yetersiz bulunabileceği durumlarda, uluslararası kabul görmüş çevre, insan ve işçi hakları standartları (Reckitt Standartlarında 
tanımlandığı şekilde) ek olarak uygulanmalıdır. 

2. Bu Standarttaki minimum gerekliliklere bağlı kalınmalıdır. İş Ortaklarının proaktif eylemde bulunmaları ve çevre ve insan 
haklarında sürekli iyileştirme göstermeleri gerekmektedir. 

3. Distribütörlerin olası uyumsuzluk risklerini değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklikleri hafifletmek ve düzeltmek için harekete 
geçmek üzere doğrudan, 2. Kademe ve 3. Kademe tedarikçilerini izlemelerine olanak tanıyan sistemlerin etkili bir şekilde 
sağlanması ve uygulanması.  

4. Tedarikçilerin işçi, insan hakları, ekosistem ve daha geniş çevresel uyumsuzluklara ilişkin potansiyel riskleri belirlemelerine, 
önlemelerine, düzeltmelerine ve ölçmelerine olanak sağlayan sistemlere sahip olması gerekmektedir. 

Tedarik zinciri gerçekleri burada belirtilen standartları yansıtmayabilir. Bazı durumlarda, bu standartlara ulaşmak, bazen birkaç paydaşın 
ve sistemik değişikliğin dahil olacağı önemli bir çaba gerektirecektir. Eksikleri tam olarak anlamak ve üzerinde anlaşmaya varılmış, 
gerçekçi ama aynı zamanda iddialı zaman dilimleri dahilinde telafi etmek için tedarikçiler ve üçüncü taraf ortaklarla birlikte çalışmaya 
kararlıyız. Bu faaliyetleri ve tedarikçileri desteklemek için bazen kendi ortaklık kuruluşlarımızı seçeceğiz.   
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Ancak, tedarikçilerimiz ve onların tedarik zincirleri tarafından bu Standarda ulaşmanın kabul edilebilir zaman dilimlerinde mümkün 
olmayacağı kanıtlanırsa, bu ilişkiden çıkma hakkımız saklıdır. Bu tür durumlar, doğrudan tedarik zincirlerimizin içinde veya dışında 
(örneğin, tedarikçilerimizin daha geniş şirket gruplarının operasyonlarında ve tedariklerinde) tespit edilen uyumsuzluklara dayanabilir.  

Kriterler ve uygulanabilir kaynak temini manzaraları 

İLKE 01: Malzemelerin kökenini anlamak 
Uygulanabilir kaynak 
temini manzaraları 

İş Ortakları ile ilgili gereklilikler 

Tümü 1.0 Şeffaflık 
Şirket politikaları ve standartları, bu Standart ile uyumlu ve ideal olarak halka açık olmalıdır. Bu 
standartlara yönelik ilerleme en az yılda bir kez rapor edilmelidir. 

1.1 İzlenebilirlik 
Birincil üreticilerin ve işleyicilerin yukarı akış tedarik zincirlerindeki konumlarını ve bunların sahiplik 
detaylarını ayrıntılı olarak gösteren kayıtlar tutulmalıdır. Bu kayıtlar, talep üzerine Reckitt ile 
paylaşılmalıdır. 

Denizcilik 1.1.1 Balıkçılık ve balık çiftliği konumları, gemilerin mülkiyeti ve boşaltma limanları bilinmeli, 
kaydedilmeli ve talep üzerine Reckitt ile paylaşılmalıdır. 

Yabani araziler/kayıt 
dışı tarım 

1.1.2 Doğada yetişen NRM'lerin toplandığı coğrafi alanlar bilinmeli ve haritalandırılmalıdır ve 
ilgili makamlardan yasal toplama izinleri ve diğer türden izinler alınmalıdır. Bu detaylar 
kaydedilmeli ve talep üzerine Reckitt ile paylaşılmalıdır. 

Tümü 1.2 İzleme 
Bu Standardın kriterlerine olan uygunluğu izlemek için sistemler olmalıdır ve boşlukları kapatmak için 
zamana dayalı planlar ve faaliyetler geliştirilmelidir. 

1.3 Etkileşim 
Bu Standarda uyumla ilgili potansiyel boşlukları belirlemek ve kapatmak için yukarı akış tedarik 
zincirlerindeki üretici ve işleyicileri aktif olarak sürece dahil etmek için sistematik bir yaklaşım 
izlenmelidir. 

1.4 Şikayet süreci 
Dahili ve harici olarak bu Standardın gerekliliklerine aykırı olduğu bildirilen davranış ve eylemleri 
(şikayetleri) çözüme kavuşturmak için resmi bir süreç uygulanmalıdır. 
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 İLKE 02: Çalışanların ve toplulukların korunması 
Reckitt'in İşçi ve İnsan Hakları ile İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik Standartları, İş Ortaklarımıza yönelik gerekliliklerimizi ve onların tedarik 
zincirlerinde neler görmeyi beklediğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle yukarı akış NRM tedarik zincirleri için geçerli olan ek 
kriterler aşağıda listelenmiştir.  

Savunmasız gruplar  

Aşağıda listelenen grupların haklarına, İşçi ve İnsan Hakları ile İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik Standartlarında açıklanan gereklilikler 
doğrultusunda ve aşağıdaki kriterlere özellikle danışılarak saygı uyulmalıdır. 

Uygulanabilir kaynak 
temini manzaraları 

İş Ortakları ile ilgili gereklilikler 

Tümü 2.1 Göçmen iş gücü 
Hem yerli hem de uluslararası göçmen işçilerin etik bir şekilde işe alınmasını sağlamak için birincil 
üreticiler ve işleyiciler doğrudan ve üçüncü taraf programları aracılığıyla desteklenmelidir. Bu tür 
programlar, göçmenler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, ayrımcılık gösteren 
davranışların ortadan kaldırılmasına, ülke içinde işe alınan iş gücüyle uyumlu ve Reckitt'in İşçi ve İnsan 
Hakları Standardında belirtildiği şekilde adil ve makul istihdam hüküm ve koşullarına odaklanmalıdır. 
Göçmen işçi alımında yaygın olan insan hakları ihlallerinin ele alınmasına ve göçmen işçilerle çalışmakla 
ilgili risklerin hafifletilmesine özellikle odaklanılmalıdır. 

2.2 Çocuklar 
Çocuk sömürüsünün ve çocuk işçiliğinin en kötü şekillerinin yukarı akış tedarik zincirlerinde meydana 
gelmesinin önlenmesi için programlar yürütülmelidir. Uluslararası çalışma standartlarına göre, 12 ila 15 
yaşları arasındaki bir çocuğun, okul ve akademik eğitime engel olmadığı sürece, bir ebeveynin veya yasal 
vasinin sahibi olduğu veya işlettiği bir çiftlikte gözetim altında çalışmasına izin verilir. Buna ek olarak 
çocuğun sağlığını, güvenliğini ve esenliğini korumak için, yapılan işin aşağıdakileri (liste yalnızca bunlarla 
sınırlı değildir) içermemesini sağlamak üzere önlemler alınmalıdır: 

2.2.1 Gece çalışmak 

2.2.2 Yapılan işin ağır el işçiliği veya makinelerin çalıştırılmasını içermesi 

2.2.3 İşin küçük ve kapalı alanlarda yapılması 

2.2.4 İki metrenin üzerindeki yüksekliklerde çalışmak 

2.2.5 İşin zirai kimyasalların işlenmesini veya uygulanmasını içermesi 

Çocuk işçiliği ile ilgili risklerin sürekli olarak izlenmesini ve gerektiğinde azaltılmasını sağlayacak önlemler 
alınmalıdır. Bu riskler hakkında bilgi sahibi olan ve bunları azaltmak için etkili yöntemler uygulayan 
personel bulundurulmalıdır. 

2.3 Kadınlar 
Programlar, kadınlar için sağlıklı, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamaya, ayrımcılık gösteren 
davranışların ortadan kaldırılmasına ve işe alım, terfi ve ücretlendirme konularına odaklanmalıdır. 

2.4 Küçük ölçekli üreticiler (örn; küçük çiftlikler/küçük ölçekli çiftlikler, balıkçılıkta faaliyet gösteren tek 
kişinin sahip olduğu tekneler)  

Küçük ölçekli üreticiler, mümkün olan her yerde proaktif bir şekilde tedarik zincirlerine dahil edilmelidir. 
Bu tür bir katılım mümkün ve uygulanabilir olduğunda, şunlar sağlanmalıdır: 
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 2.4.1 Sömürüyü önlemek için satın alıcılar ve küçük ölçekli üreticiler ile komisyoncular gibi diğer 
aktörler arasında güven ve şeffaflık olmalıdır.  

2.4.2 Çiftçi geçim kaynakları ve sosyal koşulları iyileştirilmelidir. 

2.4.3 Küçük çiftçi ormansızlaşmasına neden olan unsurlar ele alınmalıdır. 

2.4.4 Çiftçilerin önemli ve korunan arazileri korumasını ve geliştirmesini sağlamak için kapasite 
geliştirmesi yapılmalıdır (ref. 3.0–3.5). 

2.4.4 Devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından içe dönük yatırım ve destek sunulmalıdır. 

2.5 Taşeronlar, geçici ve kayıt dışı çalışanlar 
Programlar, taşeronlar, geçici ve kayıt dışı çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, 
ayrımcılık gösteren davranış risklerinin ortadan kaldırılmasına ve tam zamanlı iş gücüne uygun istihdam 
şart ve koşullarının sağlanmasına odaklanmalıdır. 

Yabani araziler/kayıt 
dışı tarım 

2.6 Yabani NRM toplayıcıları  
Vahşi doğada NRM toplayan toplulukların Reckitt'in İşçi ve İnsan Hakları Standardında belirtilen 
korumalara sahip olmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır. Bu topluluklarda çalışan savunmasız 
gruplara özellikle dikkat edilmelidir. 

Tarım, madencilik, 
yabani araziler 

2.7 Yerli halk ve yerel topluluklar 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından belirtildiği gibi, yeni üretim alanlarının geliştirilmesi 
öncesi özgür ve önceden bilgilendirilmiş rıza (FPIC) istenmeli ve alınmalıdır. 

 

Potansiyel olarak zararlı maddelerden korunma ve bunların kullanımı  

Reckitt, tedarik zincirimizde potansiyel olarak zararlı kimyasalların mümkün olduğunca az kullanılmasını sağlamaya kararlıdır. 

Uygulanabilir kaynak 
temini manzaraları 

İş Ortakları ile ilgili gereklilikler 

Tarım, madencilik, 
yabani araziler 

2.7 Yasaklı malzemeler 
Stockholm KOK sözleşmesi, Rotterdam PIC listeleri tarafından öngörülenler veya DSÖ sınıf 1a veya 1b 
listelerindeki kategorilerde yer alan yasaklı malzemeler, NRM'lerin üretiminde kullanılmayacaktır. 

2.7.1 İlgili ülkede kullanımına izin verilmeyen kimyasallar kullanılmamalıdır. 

2.7.2 Kanunen yasak olan pestisitler kullanılmamalıdır. 

Tarım 2.8 Pestisitler 
Çiftlikte kullanım yalnızca yasalar ve üretici kılavuzları dahilinde sınırlandırılmalıdır. Doğal veya organik 
veya daha düşük toksisiteye sahip pestisitlerin mevcut ve uygulanabilir olduğu durumlarda, bunlara 
öncelik verilmelidir. 

Tümü 2.9 Zehirli ve/veya potansiyel olarak zararlı kimyasalların işlenmesi 
Bunları kullanan kişiler, kullanımları konusunda uygun şekilde eğitilmelidir ve maruz kalma veya yanlış 
kullanımdan kaynaklanan zararlı etkilere karşı uygun koruma sağlanmalıdır. 

Denizcilik 2.10 Deniz ortamında zehir ve patlayıcı madde kullanımı 
Yasaktır. 
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 İLKE 03: Ekosistemleri korumak 
 
Ekosistemler, gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini azaltan ve iklimi, tatlı suyun varlığını düzenleyen ve insanlara gıda ve barınak gibi bir 
dizi gerekli “hizmet” sağlayan doğal dünyanın doğal sistemlerinin kapasitesini azaltan endişe verici bir oranda zarar görmekte ve yok 
olmaktadır. İş Ortaklarının, tedarik zincirlerimizdeki ekosistem kaybı potansiyelini proaktif olarak ele almalarını istiyoruz. 

Önemli ve korunan doğal alanlar 

İş Ortakları, aşağıda belirtildiği şekilde “yasal olarak korunan” ve “önemli” arazilerin korunmasını proaktif bir şekilde sağlamalıdır. 

Yasal olarak korunan doğal alanlar: Milli parklar, ulusal anıtlar veya deniz koruma alanları dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere potansiyel zararlara karşı yasal (ulusal veya uluslararası) koruma altında olan kara ve su kütleleri ve bunların 
içinde yaşayan canlı türleri (biyoçeşitlilik), İş Ortaklarımız veya ilgili topluluklar tarafından kullanılan NRM'lerin üretilmesi veya 
işlenmesi veya bir NRM “kaynak sağlama ortamının” herhangi bir şekilde genişletilmesi gibi süreçlerden olumsuz olarak 
etkilenmemelidir. 

Önemli manzaralar: Yukarıda açıklanan şekilde resmi yasal koruması olmayan ancak içlerinde bulunan biyoçeşitliliğin önemi 
nedeniyle yaygın olarak kabul gören ve bilimsel metodolojilerle korunmaya değer olarak tanımlanmış kara ve su kütleleri. Bu 
manzaralar da proaktif bir şekilde korunmalıdır. Aşağıda bu tür manzara ve ekosistemlerin öne çıkan örnekleri verilmiştir. 

 

Uygulanabilir kaynak 
temini manzaraları 

Korunması gereken önemli manzara örnekleri 

Tümü 3.0 Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından tanımlanmış korunan alanlar 
Tanımlanmış doğa rezervleri, vahşi alanlar, milli parklar, doğal anıtlar veya özellikler, habitat/canlı 
türleri yönetim alanları, korunan kara/deniz manzaraları, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde 
kullanan korumalı alanlar. Belirlenmiş kırılgan biyomlar ve özel bilimsel ilgi alanları. 

3.1 Yüksek koruma değeri yaklaşımı (HCVA) tarafından yüksek koruma değeri (HCV) tanımı olan 
alanlar 
Olağanüstü veya kritik öneme sahip alanların biyolojik, ekolojik, sosyal veya kültürel açıdan değeri; 
canlı türü çeşitliliği, manzara seviyesindeki ekosistemler ve mozaikler, nadir, tehdit altındaki veya 
nesli tükenmekte olan ekosistemler, kritik ekosistem hizmetleri, topluluk ihtiyaçları, kültürel değerler. 
Bkz. “Yüksek Koruma Değeri Ağı”.  

3.2 Ormanlar 
Önemli ormanların (Yüksek Karbon Stoku olarak tanımlananlar dahil) proaktif olarak korunmasına 
odaklanan, ormanların yararına bir yaklaşım benimsenmelidir.  

3.2.1 Birincil Orman 
Genellikle düşük seviyelerde hasat ve müdahale sebebiyle insan etkilerinin sınırlı olduğu 
yerler; aynı zamanda “olgun”, “yaşlı” veya “bakir” ormanlar olarak da anılır; 

3.2.2 Yüksek Karbon Stok Ormanları 
Yüksek Karbon Stok Yaklaşımı (HCSA) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: Yüksek, Orta ve 
Düşük Yoğunluklu ve Genç Yenilenen Ormanlar. Bkz. “Yüksek Karbon Stok Yaklaşımı”.  

3.3 Turbalıklar 
Tüm derinlikteki turbalıkları kapsar. 

Denizcilik 3.4 Sürdürülebilir deniz ortamları 
Sürdürülebilir balıkçılıktan elde edilen deniz kaynaklı NRM'ler. Bunlar sürdürülebilir stokları olan 

https://hcvnetwork.org/
https://highcarbonstock.org/#:%7E:text=The%20High%20Carbon%20Stock%20Approach%20(HCSA)%20is%20a%20methodology%20that,communities%20and%20workers%20are%20respected.
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deniz canlı türlerinden elde edilir ve çevresel etkileri en aza indirecek ve değişen çevresel ihtiyaçlara 
(Marine Stewardship Council tarafından tanımlandığı şekilde) yanıt verecek şekilde yönetilir. 

Yabani araziler/kayıt dışı 
tarım  

3.5 Yabani araziler 
Toplulukların NRM'leri topladığı ancak sürdürülebilirliğini koruyan manzaralar. Bu manzaralar “Fair 
Wild Organisation” tarafından tanımlanır.  

Önemli ekosistemlerin yönetimi ve restorasyonu 

İş Ortakları, NRM tedarik zincirlerinden etkilenen önemli ve korunan arazilerin (yukarıda açıklandığı gibi) korunmasına ve 
geliştirilmesine proaktif bir katkı sağlamalıdır. Uygulanabilir ve faydalı olan her konumda zarardan kaçınmak için uygulanması gereken 
metodoloji örnekleri aşağıda verilmiştir. 

Uygulanabilir kaynak 
temini manzaraları 

Mümkün ve amaca uygun olduğunda kullanılması gereken izleme, yönetim ve restorasyon örnekleri 

Tümü 3.6 Ekosistem restorasyonu 
Önemli ve korunan ekosistemlere zarar verildiğinde, ilgili uzman metodolojilere danışılarak bunları 
eski haline getirmeye yönelik alınan önlemler, örneğin; entegre HCV-HCS değerlendirmeleri (palm yağı 
için bkz. Ek A:Palm Yağı) bölüm 1.2.2.2 ve 3.2.1. 

Tarım, madencilik, yabani 
araziler 

3.7 Biyoçeşitlilik denkleştirmeleri 
Restorasyonun uygulanabilir veya uygun olmadığı durumlarda, biyoçeşitlilik denkleştirmeleri, saygın 
metodolojilere danışarak olumsuz etkileri telafi eder, örneğin; Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 
Biyoçeşitlilik Denkleştirme Rehberi’ni takip ederek.  

3.8 Manzara yaklaşımları 
Bu Standart doğrultusunda dönüşümsel değişiklik sağlayan, üzerinde anlaşmaya varılmış, ölçülebilir 
hedeflere göre, üretim ortamlarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için sürdürülebilir, bütüncül 
yaklaşımlar oluşturmak amacıyla ilgili paydaşları (örn; işletmeler, devletler, üreticiler, ilgili topluluklar 
ve sivil toplum (STK'lar vb.)) bir araya getiren girişimlere yapılan (finansal ve maddi) katkılar. 

3.9 Belirlenmiş akarsu alanları 
Öncelikli sulak alanlar ve havzalarda korunmakta ve sağlıklı hale getirilmektedir. 

3.10 Yaban hayatı koridorları 
Uzman tavsiyelerine göre, insan faaliyetleri veya yapılarıyla (örneğin; yollar, imar veya çiftçilik) ayrılan 
yabani hayat popülasyonlarını birbirine bağlayan bir yaşam alanı görevi gören alanlar teşvik edilir ve 
amaca uygun, uygulanabilir ve faydalı olduğunda desteklenir. 

3.11 Tampon bölgeler 
Ek koruma sağlamak için üretim arazisi ile yasal olarak korunan ve önemli doğal alanlar arasında bir 
engel görevi gören doğal bitki örtüsü şeritleri (bkz. yukarıda 3.0–3.3). 

  

https://www.msc.org/uk
https://www.fairwild.org/
https://www.fairwild.org/
https://www.reckitt.com/media/9773/nrm-sourcing-standard-appendix-a-palm-oil.pdf
https://www.reckitt.com/media/9773/nrm-sourcing-standard-appendix-a-palm-oil.pdf
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-approaches-and-tools/biodiversity-offsets
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-approaches-and-tools/biodiversity-offsets
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 İLKE 04: Çevresel etkilerin azaltılması 
Reckitt, NRM tedarik zincirlerinde zararlı sera gazı (GHG) emisyonlarını, su kullanımını ve enerji tüketimini ve atıkları azaltmaya 
kararlıdır. 

İş Ortakları, uygun olan durumlarda, yeterli izleme ve azaltma çözümleri sağlamak için tedarik zincirlerindeki işleyiciler, üreticiler ve 
uzman üçüncü taraflarla birlikte programlar geliştirmelidir. Örnekler aşağıda verilmiştir. 

Uygulanabilir kaynak temini 
manzaraları 

Mümkün ve amaca uygun olduğunda kullanılması gereken program ve yaklaşım örnekleri 

 4.0 Sera gazı emisyonlarının azaltılması 

Tarım, madencilik, yabani 
araziler 

4.0.1 Üreticiler (örn; çiftlikler, balıkçılık):  

 
4.0.1.1 Örneğin ısıtma tesislerinin üretimi ve yemek pişirme için fosil yakıt kullanımının 
azaltılması. 

4.0.1.2 Tarım veya başka herhangi bir alan yeni dikimler veya tarlaların veya çiftliklerin 
yönetimi için zemin hazırlamak amacıyla yakma işlemi uygulanmamalıdır. 

Tümü  4.0.2 Birincil işleyiciler: 

4.0.2.1 İşleme tesislerinde enerji için fosil yakıt kullanımının azaltılması. 

 4.1 Su kullanımının azaltılması 

Tarım 4.1.1 Birincil üreticiler:  
 

4.1.1.1 Yönetilmeyen veya savurgan sulama tekniklerinin kullanımının azaltılması. 

4.1.1.2 Tarımsal girdileri filtrelemek için nehir kenarı tampon bölgelerinin kullanımının 
azaltılması. 

Tümü 4.1.2 Birincil işleyici: 
 

4.1.2.1 NRM'lerin yıkama, filtreleme vb. birincil işlenme süreçlerinde su kullanımının 
azaltılması. 

 4.3 Enerji kullanımının azaltılması 

Tümü 4.3.1 Birincil üreticiler ve işleyiciler:  
 

4.3.1.1 Mümkün olduğunca daha sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması. 
 

4.3.1.2 Enerji tüketimini azaltmak için yeni teknolojilerin kullanılması. 
 

4.3.2 Birincil işleyici: 
 

4.3.2.1 Birincil işleme tesislerinde fosil yakıtların azaltılması. 

 4.4 Atıkların azaltılması 

Tümü 4.4.1 Birincil üreticiler ve işleyiciler: 

 4.4.1.1 Birincil üretim/işleme sahasında atık birikiminin azaltılması; atık yönetimi vb. 
yoluyla ekosistemler üzerindeki zararlı etkilerin önlenmesi; malzemelerin daha verimli 
kullanımı; dairesellik. 
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 4.4.2 Birincil işleyici: 

 4.4.2.1 NRM'den türetilen atıkların yönetiminin iyileştirilmesi, örneğin; azaltma, yeniden 
kullanma ve geri dönüştürme. 

 

İLKE 05: Hayvan refahı 
 
Hayvansal kaynaklı doğal ham madde kullanımımızda küçük bir ayak izini temsil ediyoruz. Çiftçilerin ve bu hayvanlarla ilgilenenlerin, 
hayvanların gereksiz yere zarar görmemesini sağlamasını istiyoruz. NRM'lerin insan kontrolü altındaki hayvanlardan elde edildiği 
durumlarda (örn; bebek beslenme ürünlerimizde kullanılan süt); İş Ortakları, tedarik zincirlerindeki üreticilerin ve işleyicilerin hayvan 
refahı konusunda bilinçli olmalarını ve hayvan refahına ilişkin uluslararası kabul görmüş “beş özgürlük” kuralına uymalarını sağlamalıdır. 

Bu beş özgürlük, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE) Rehber İlkelerinde belirtilmiştir:  

I. açlık, yetersiz beslenme ve susuzluktan arınmış olmak; 
II. korku ve sıkıntıdan arınmış olmak; 

III. ısı stresinden veya fiziksel rahatsızlıktan arınmış olmak; 
IV. ağrı, yaralanma ve hastalıktan arınmış olmak; ve 
V. normal davranış kalıplarını ifade etme özgürlüğüne sahip olmak. 

 

İLKE 06: Ortaklıklar 
 
Tedarik zincirleri genellikle farklı endüstrileri, doğal ekosistemleri ve altyapıları içeren daha geniş, farklı bir coğrafi, yasal veya başka 
şekilde tanımlanabilir bir manzaranın parçasıdır. Reckitt, manzaraları sürdürülebilir, kabul gören ve ölçülebilir hedeflere göre yönetmek 
için sürdürülebilir ve bütünsel yaklaşımlar sunan çok paydaşlı ortaklıklara yatırım yapar ve iş ortaklarının da uygun düşen durumlarda 
benzer finansal ve finansal olmayan yatırımlar yapmalarını bekler. (Bkz. kriter 3.8.) 

İş Ortaklarımızla İş Ortaklıkları 

Gerekli olarak tanımlanan olumlu değişiklikleri sağlamak için gerçek bir taahhüdün olduğu durumlarda, boşlukları kapatmak için İş 
Ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıyız. Yukarıda belirtilen beş yol gösterici ilke içerisinde açıklanan NRM tedarik zincirlerinde 
karşılaşılan zorlukları ele almak için ihtiyaç duyulan tüm yanıtlara veya uzmanlığa bizim ve İş Ortaklarımızın her zaman sahip 
olmayacağımızın farkındayız. 

Uzman kuruluşlarla ortaklıklar 

İş Ortaklarından, bu Standartta açıklanan çeşitli konuları ele almak için ölçülebilir etkiler sağlayabilen uzman üçüncü taraf kuruluşlarla 
ortaklıklara yatırım yapmalarını bekliyoruz. İş Ortaklarının bu tür ortaklıklara kendi kaynakları ile (finansal ve finansal olmayan) yatırım 
yapmalarını ve mevcut ortaklıklarını mümkün olduğunca üst seviyeye doğru geliştirmelerini bekliyoruz.  
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Sertifikasyon  
Belirli NRM'ler için standartlarımızın karşılandığından emin olmak amacıyla, İş Ortakları tarafından güvenilir, uluslararası kabul görmüş 
üçüncü taraf standartları kullanılmalıdır. 

Bunlara ve bunların ne zaman karşılanmaları gerektiğine dair beklentilerimiz aşağıda belirtilmiştir: 

Sertifikasyon Gereklilik Uygulama 

Adil kauçuk Malezya ve Endonezya'da Durex prezervatiflerini üretmek için kullanılan 
doğal lateks, Fair Rubber Association (FRA) tarafından onaylanan tarlalardan 
temin edilmelidir. 

2022 sonunda 

MSC Mega Red ürünümüzde kullanılan kril yağı, Marine Steward Council (MSC) 
tarafından onaylanmış operasyonlardan temin edilmelidir. 

Buna ek olarak, deniz koruma alanlarından (ref. 3.4) temin edilen deniz canlı 
türleri, MSC tarafından onaylanmış operasyonlardan temin edilmelidir.  

Yerinde 

FSC ve PEFC Ambalajlarımızda kullanılan kağıt ve kartonlar, tüketici sonrası geri 
dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilmediğinde, FSC - Forestry 
Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) veya PEFC - Forest 
Certification Programme (Orman Sertifikasyon Onay Programı) tarafından 
onaylanmalıdır. 

2021 

Round Table for 
Sustainable Palm 
Oil (RSPO)  

Palm yağından türetilmiş ürünler tedarik eden İş Ortakları, Sürdürülebilir 
Palmiye Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) üyesi olmalıdır. İnsan tüketimi için 
kullanılacak yağ karışımları ve palm yağından türetilen diğer malzemeler, 
RSPO'nun özel sertifika sistemi (SG) aracılığıyla doğrudan RSPO sertifikalı 
çiftliklerden temin edilmelidir.  

Mümkün olan her durumda, ürünlerimizde kullanılan palm yağı RSPO 
tarlalarından ve çiftliklerinden temin edilmelidir. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda, hacimleri kabul edilebilir zaman ölçekleri içinde karşılamak için 
RSPO kredileri satın almaya çalışacağız.  

2026 
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KAPSAM 
Bu Standart, bize tedarik edilmeden önce doğal ham maddelerin mülkiyetini bir tedarik zinciri yoluyla edinen İş Ortaklarımız ve 
kuruluşlar için geçerlidir. Bu tedarik zincirleri, çiftlikler ve plantasyonlar, madenler ve balıkçılar gibi üreticilerle başlar ve İş 
Ortağımıza (genellikle Reckitt'e malzeme tedarik eden bir 1. Kademe doğrudan tedarikçiler) ulaşmadan önce kırıcılar veya 
ekstraktörler gibi işleyicileri içerebilir.  

Bu Standart, altı yol gösterici ilke ve destekleyici kriterden oluşur. Bu Standart, İş Ortaklarının, tedarik ettikleri ve kullandıkları 
NRM'lerin sorumlu bir şekilde, çevrenin korunmasına saygı göstererek üretildiğini ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını olumlu yönde 
etkilediğini sağlamak ve göstermek için kendi yukarı akış tedarikçileriyle iş birliği yapmalarını gerektirir.  

Ek A, özellikle palm yağı tedarik zincirindeki tedarikçilerimiz için geçerli olan kriterleri açıklamaktadır. Gerektiğinde bazı diğer 
NRM'ler için kriterleri açıklayan başka ek belgeler eklenecektir. 

İHLALLERİN BİLDİRİLMESİ 
Biz güçlü sorumluluk ve dürüstlük değerlerine sahip bir kuruluşuz ve her zaman doğru olanı yapmaya 
çalışırız. Karmaşık küresel tedarik zincirinde doğal ham madde tedarik etmenin zorluklarını ve birçok 
zorluğun doğası gereği sistemik olduğunu ve tek başına ele alınamayacağını anlıyoruz. Sonuç olarak, İş 
Ortaklarını bu Standardı karşılamakta zorluk çektikleri yerleri proaktif bir şekilde bize açıklamaları için 
teşvik ediyoruz. Bu sayede sorunları ele almak için birlikte çalışabilir ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak 
için yönetim sistemlerini güçlendirebiliriz. 

https://www.reckitt.com/media/9773/nrm-sourcing-standard-appendix-a-palm-oil.pdf

	NRM KAYNAK TEDARİĞİ İÇİN REHBER İLKELER
	01 Malzemelerin kökenini anlamak 
	02 Çalışanların ve toplulukların korunması
	03 Ekosistemlerin korunması
	04 Çevresel etkilerin azaltılması
	05 Hayvan refahı
	06 Ortaklıklar
	ÖNCELİKLİ NRM'ler
	İŞ ORTAKLARIMIZLA İLGİLİ GEREKLİLİKLER
	Kriterler ve uygulanabilir kaynak temini manzaraları

	İLKE 01: Malzemelerin kökenini anlamak
	İLKE 02: Çalışanların ve toplulukların korunması
	İLKE 03: Ekosistemleri korumak
	İLKE 04: Çevresel etkilerin azaltılması
	İLKE 05: Hayvan refahı
	İLKE 06: Ortaklıklar
	Sertifikasyon

