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Felda Iffco Türkiye kendi iş modelinde sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesinin 

uzun vadeli bir başarıyı beraberinde getireceğinin bilincindedir. 

Buna paralel olarak,  palm yağı tedarik sürecini de çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik bilinci 

ile garanti altına alıp, izlenebilir kılmıştır.  Ve ormansızlaştırma, turba ve sömürü içermeyen 

faaliyette bulunarak,  tedarik zincir ağını, tüm iş ortaklarını da dahil ederek  şeffaf bir 

platformda değerlendirmeye kararlıdır.  Palm yağı tedariği sürecinde özel ve tüzel kişilerden 

tarafımıza iletilen çevresel ve sosyal kaynaklı uygunsuzlukların raporlanması için ve bunların  

zamanında çözülmesi için şeffaf bir prosedür yayınlamıştır. 

Bu prosedür,  uygunsuzlukların alınması, gözden geçirilmesi, soruşturulması, çözülmesi ve 

izlenmesi sürecini ele alacaktır. 

 

                            AMAÇ ve KAPSAM: 

                            Bu prosedür: 

 Felda Iffco Türkiye’nin palm yağı tedarikçilerinin faaliyetleri ile ilgili tüm girdi, geri 

bildirim ve uygunsuzlukların ele alınması için değerli bir kayıt görevi görür. 

 Herbir geribildirimi ve uygunsuzluğu zamanında ele alma, inceleme, araştırma, 

çözme ve izleme konusunda açık, şeffaf bir süreci tanımlar. 

Felda Iffco Türkiye, şeffaf ve izlenebilir bir tedarik zinciri inşa etmesini sağlamada geri 

bildirimlerin çok değerli olduğunu kabul eder ve bu bilgi akışını teşvik eder. 

.  

     Bu prosedür, Felda Iffco Türkiye’nin bitkisel yağ üreticisi olarak üzerine aldığı sorumlulukları 

yürütmek için önemlidir. Bu sebeple, Felda Iffco Türkiye’nin tüm operasyonlarını ve 

tedarikçilerini ilgilendirmektedir.  Konu edilen uygunsuzluklar ve/veya geri bildirimler, bireyler, 

çalışanlar, işçiler, yükleniciler, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, tüm iç ve dış paydaşlar tarafından gündeme getirilebilir. 

 

                              REFERANSLAR:  
 
Felda Iffco Türkiye Sürdürülebilirlik Politikası   

http://www.feldaiffco.com.tr/surdurulebilirlik 
http://www.feldaiffco.com.tr/sosyal-surdurulebilirlik 
http://www.feldaiffco.com.tr/uzmanliklar/25/cevresel-surdurulebilirlik 
 

Felda Iffco Türkiye satın alınan  tüm ham yağları ve rafine yağları temin eden 

tedarikçilerin  seçimi, değerlendirilmesi ve ilişkilerin sürdürülmesi, P43 Ham ve Rafine 

Yağ Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü içeriğine uygun olarak yapılır. Palm Yağı 

Tedarik Sürecindeki Çevresel ve Sosyal Kaynaklı Sorunları Çözme Prosedürü 

kapsamında tedarikçilerde karşılaşılan uygunsuzluklar da servis puan kriteri kapsamında 

yıllık değerlendirme puanına yansıtılır.. 

http://www.feldaiffco.com.tr/surdurulebilirlik
http://www.feldaiffco.com.tr/sosyal-surdurulebilirlik
http://www.feldaiffco.com.tr/uzmanliklar/25/cevresel-surdurulebilirlik
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                       UYGULAMA: 

 

Uygunsuzluklar aşağıdaki kanallardan herhangi biri aracılığıyla gönderilebilir.  

 

1. E- posta: sustainability@feldaiffco.com 

2. Posta: Felda Iffco Türkiye Tedarik Zinciri Departmanı 

İAOSB 10003 sokak No:3 35865 Çiğli – İZMİR 

3. Telefon: + 90 232 280 80 80 

4. Faks:     + 90 232 280 80 90    

 

 

Felda Iffco Türkiye, herhangi bir resmi / gayriresmi kanalda ifade edilen her türlü yorum / 

görüş / uygunsuzluk /gözleme  karşı aksiyon almakla ve süreci başlatmakla  sorumludur. 

Uygunsuzluklar muhakkak aşağıdaki bilgileri içermek durumundadır: 

1. Ad / Soyad 

2. Organizasyonun Adı 

3. İş Ünvanı 

4. Adres 

5. Telefon /  Faks No  / E-posta 

6. Uygunsuzlukların tüm detaylarıyla açıklanması 

7. Uygunsuzluklar için ilgili destekleyici kanıtların sunulması 

 

 
UYGUNSUZLUKLARIN ULAŞMASI VE DOĞRULANMASI 

 
Uygunsuzluklar, yukarıda berlirtilen kanallar aracılığı ile doğrudan Felda Iffco Türkiye’ye iletilebilir.  
Bunun dışında, STK Raporları, Medya forumları, RSPO platfomu  gibi  kaynaklardan da dolaylı olarak 
uygunsuzluklar ulaşabilir.  Tedarik Zinciri departmanı, uygunsuzluğu araştırmak ve doğrulamaktan 
sorumludur.  Doğruluğu tespit edilen uygunsuzluk kabul edilip, takip formuna (Palm Yağı Tedarik 
Sürecindeki Çevresel ve Sosyal Kaynaklı Sorunları Çözme Takip Formu) kaydedilir ve ilgili taraflara  
bilgi verilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sustainability@feldaiffco.com
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İLETİŞİM VE SORUŞTURMA 
 
Uygunsuzlukları bildiren ile şikayet edilen ilgili tedarikçi sürece dahil edilir ve aralarında çözüme 
ulaştırılması beklenir.   Eğer uygunsuzluk bu aşamada çözülebiliyorsa, direk “uzun süreli izleme” 
adımına geçilir. 
 
 
Eğer çözülemiyorsa, Felda Iffco Türkiye Tedarik Zinciri departmanı konunun soruşturulması ve 
doğrulanması için tedarikçisini görevlendirir.   Tedarikçi sahadaki doğrulamaları gerçekleştirecektir; 
Bu, şikayet edilen tedarikçi ile detaylı görüşmeleri, yerinde gözlemleri ve veri toplamayı sağlar.  Ancak 
bunlarla da sınırlı değildir.  Tedarikçi bulgu ve sonuçlarını özetleyecek ve Felda Iffco Türkiye’ye 
raporlayacaktır. 
 

                                    EYLEM PLANININ UYGULANMASI 
 
Bulguların sonuçlarına dayanarak Tedarik Zinciri departmanı tedarikçisi ile birlikte uygunsuzluğu 
gidermek ve çözmek için açık eylemleri, eylem sahiplerini ve zaman çizelgeleri içeren bir eylem planı 
oluşturacaktır.    Bu etapta bu eylem planını Tedarik Zinciri departmanı uygunsuzluğu bildiren taraf ile 
paylaşacak ve karşılıklı olarak kabulünü sağlayacaktır.  
 
Eğer eylem planı gerçekleştikten sonra sonuçları herkesi tatmin edecek noktada ise, o zaman 
sonuçları uzun süreli izleme adımına geçilecektir.   Eğer sonuçlar tarafları kısmen tatmin ettiyse 
aksiyon planının öğelerinin etkinliğini arttırmak amacıyla tanımlanan toplam süre uzatılıp daha yakın 
bir izleme sıklığı uygulanacaktır.   
 
Eğer taraflarda tatmin edici hiçbir eylem gerçekleşmediyse Tedarik Zinciri departmanı, bu konuyu 
Felda Iffco Türkiye üst yönetimine  iletecektir. Felda Iffco Türkiye üst yönetimi  şikayet edilen 
tedarikçiyle çalışmanın gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığını saptayacak veya tedarikçinin askıya 
alınması veya iş ilişkisinin sonlandırılmasına karar verecektir. Eğer gözden geçirilmesi gereken 
herhangi bir aksiyon planı öğesi varsa, daha fazla aksiyon almak için tekrar Tedarik Zinciri 
departmanına devredecektir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PALM YAĞI TEDARİK SÜRECİNDEKİ ÇEVRESEL VE SOSYAL KAYNAKLI 

SORUNLARI ÇÖZME PROSEDÜRÜ 

Sayfa 5 / 5 

        

 

                                   UZUN SÜRELİ İZLEME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 
Bu süreçte uygunsuzluğun bir daha oluşmaması için uzun süreli izlenmesi sağlanacaktır.  Böylece, bu 
sürede uygunsuzluklardan elde edilen kazanımlar, tekrar olmasını önlemek ve en aza indirmek için 
önemli veri olarak değerlendirilmiş olacaktır. 
 

                                    Uygulamanın akış şeması aşağıda verilmiştir. 
 
   

UYGUNSUZLUĞUN ULAŞMASI VE DOĞRULANMASI- 2 HAFTA 

1- Direk veya dolaylı olarak uygunsuzluk Felda Iffco'ya ulaşır.  
2- Doğruluğu tespit edilen uygunsuzluk kabul edilip, takip dosyasına 
kaydedilir ve tüm ilgili taraflara bilgi verilir. 

İLETİŞİM VE SORUŞTURMA     12 HAFTA 

1- Uygunsuzluk hakkında ilgili tarafların iletişime geçip, konunun 
çözüme ulaştırılması amaçlanır. 
2- Çözülmediği takdirde tedarikçi görevlendirilir. Ve en ince detayına 
kadar soruşturularak raporlaması istenir. 
4- Ve rapor Felda Iffco'ya gönderilir. 

EYLEM PLANININ UYGULANMASI 12 HAFTA 

1- Tedarik Zinciri departmanı, rapora göre açık eylemleri, eylem 
sahiplerini ve zaman çizelgesini eylem planı adı ile oluşturur.  
2- Eğer bu eylem planına göre gerçekleşenler TATMİN EDİCİ ise; UZUN 
SÜRELİ İZLEME adımına geçilir.  
3- Eğer bu eylem planına göre gerçekleşenler KISMEN TATMİN EDİCİ ise; 
daha yakın bir izleme sıklığı uygulanacaktır.   
4- Eğer bu eylem planına göre gerçekleşenler HİÇ TATMİN EDİCİ DEĞİL 
ise; konu Felda Iffco üst yönetimine iletilir. Üst Yönetim, tarafla olan iş 
sürecini tekrar değerlendirir ve sonuca bağlar. (iş ilişkisinin 
sonlandırılması, askıya alınması vs.) 

UZUN SÜRELİ İZLEME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME - 1 YIL 

1-Uygunsuzluklar çözülmüş bile olsa 1 sene boyunca sonuçları 
izlenecektir. 


