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1.0  AMAÇ 

 
1.1  Bu Politikanın amacı, Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Felda Iffco Gıda Sanayi ve 

       Ticaret A.Ş. ("Felda Iffco Türkiye") için amaç, hedef ve kılavuzları oluşturmaktır. 

 
1.2  Bu politika, Ekonomik, Çevresel ve Sosyal boyutları ile,  Felda Iffco Türkiye’nin bilinçli 

      bir şekilde iş yapma sürecini ve verdiği taahhütlerini gerçekleştirmesine yardımcı  

      olmaktadır.  

 
2.0  UYGULAMA VE KAPSAM 

 
2.1  Felda Iffco Türkiye Sürdürülebilirlik Politikası (bundan böyle "Sürdürülebilirlik  

       Politikası" olarak anılacaktır) aşağıdakilere yöneliktir: 

 

Felda Iffco Türkiye Tüm Çalışanları 

 

2.2  Bu politika, Felda Iffco Türkiye’nin diğer ilgili kural ve politikalarına atıfta bulunur ve     

           bunlarla birlikte okunacaktır. 

 

2.3  Bu politika, grup şirketimiz FGV grubun sürdürülebilirlik taahhütnameleriyle  

      uyumludur. Operasyonlarımızı da buna paralel olarak uygulamaktayız. Felda Iffco  

Türkiye olarak, FGV grubun beyanına ilaveten yazılı normlara uygun olmayan  

herhangi bir uygulamayı (RSPO kurallarına uymama,Turbalık, Ormansızlaştırma,  

Yakma, Sömürü, vb gibi) hiç bir surette kabul etmiyoruz.  Bu şekilde faaliyet gösteren 

tedarikçileri uyarıyor, uyarılardan sonuç almazsak, alım yapmayı bırakıyoruz. 

.   

3.0    BU POLİTİKANIN YÖNETİMİ 
 

3.1  Bu politika, değişiklikler de dahil olacak şekilde Felda Iffco CEO tarafından    

onaylanır ve kabul edilir.  

 

      3.2   Bu politika periyodik olarak, özellikle bu Politika ile ilgili geçerli yasalarda, kurallarda 

     veya düzenlemelerde değişiklikler olduğunda veya yılda 1 kez gözden geçirilir. Bu      

     politikanın gözden geçirilmesi Pazarlama tarafından ilgili bölümlerle yapılacak ve CEO  

     tarafından denetlenecektir. 

 

3.3  Politikanın koruyucusu olarak, Pazarlama departmanı tarafından yayılmasını ve      

gerekli görülen kanallar (web sitesi, QDMS, eposta vb..) aracılığıyla şirket içindeki tüm 

yöneticilere ve çalışanlara erişilebilir olmasını sağlamaktan sorumludur. 
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4.0  FELDA IFFCO TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE OLAN BAĞLILIĞI 

 

4.1   Felda Iffco Türkiye’nin, sürdürülebilirliğe olan bağlılığı ve aynı zamanda güçlü bir     

çevresel ve sosyal sorumluluk anlayışı bulunmaktadır. Felda Iffco Türkiye, giderek daha 

fazla kaynakları kısıtlanan ve dengesiz bir dünyada paydaşları için olumlu etkiler 

yaratması için tüm faaliyetlerinde çevresel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını dengeleyen 

bir gelecek için çalışarak sürdürülebilir bir işletme olmayı hedeflemektir.  

 

4.2   Gıda sektöründe yer almak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma  

konusunda son derece kritik bir önem taşımaktadır. Felda Iffco Türkiye, bu konuda 

üzerine düşen sorumluluklarının bilincindedir. Faaliyette olduğu tüm bölgelerin 

kalkınmasına imkan verecek şekilde ülke ekonomisine, insan kaynağına, teknolojiye     

yatırım yapmaktadır.  Bu sebeple; fabrikasında ve tüm iş süreçlerinde insan ile doğa      

arasında ideal dengeyi kurarak doğal kaynakları tüketmeden, duyarlı-kontrollü ve 

izlenebilirlik uygulamaları ile sağlıklı, kaliteli ürünler üretmek ve sürdürülebilir bir  

ekosistem yaratmak hedefiyle çalışmaktadır.  Buna istinaden uygun kaynak yönetimi, 

yetenek geliştirme, eğitime erişim yoluyla büyüme ve ekonomik refahı teşvik etmek üzere 

faaliyetlerini organize etmektedir. 

 

Felda Iffco Türkiye, aşağıdakileri taahhüt etmektedir: 

 

4.3.1  Uzun vadeli değer yaratacak ve bulunduğu iş kollarının gelişimine katkıda                     

bulunacak bir sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmuştur. Felda Iffco Türkiye daha  azıyla 

daha fazlasını yapmaya inanan bir işletmedir. Bunların içinde verimli  yönetim 

uygulamaları, mekanizasyon, yüksek verimlilik ekipmanları, çevre dostu ambalajlarda 

ürünler üretmek yatmaktadır.    

 

4.3.2 Uygulanabilir tüm yasal, çevresel ve sosyal gereklilikleri yerine getirmek ve 

işletmenin buna göre hizalanması için ilgili gerekli makamlarla işbirliği yapmaktadır. 

 

4.3.3 Ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini sürekli olarak değerlendirmek ve  uygun 

ortaklarla araştırma ve inovasyon yoluyla artan çevresel zorlukları ele almak için 

çalışmaktadır. 

 

4.3.4 Çalışanlarının ihtiyaçlarına saygı duyar, korur ve Felda Iffco Türkiye, tüm 

çalışanlarını temel haklarına ilişkin konularda Uluslararası Çalışma Örgütünün (“ILO”) 

belirlediği kurallarla yönlendirmektedir. 

 

4.3.5 İnsan ile doğa arasında dengeyi muhafaza ederek ve doğal kaynakları koruyarak,  

gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bölgesel kalkınmaya imkan verecek  
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şekilde yaşamı korumaya çalışmaktadır. 

 

5.0 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 

Çevresel etkilerin idaresi 

 

5.1   Felda Iffco Türkiye,  doğal kaynaklarına saygı duymakta ve mümkün olduğunda      

çevresel etkilerini azaltan ticari uygulamaları hayata geçirmeye gayret göstermektedir. 

İşletme, birincil çevresel risklerini ve fırsatlarını göz önünde bulundurmakta ve bu 

sorunları etkin bir şekilde ele almak için çeşitli yöntemler uygulamaktadır. 

 

5.2   Felda Iffco Türkiye, acil durumlarda yangınla mücadele konusunda tatbikat 

çalışmaları, özel acil durum müdahale ekipleri oluşturma kılavuzları ile  yangın önlemleri 

geliştirmiştir.  Yangın takibi konusunda ve bünyesinde ve/veya çevresinde yangın çıkması 

durumunda yerel makamların bilgilendirilmesi konusunda proaktiftir. 

 

         

Biyoçeşitlilik ve Yüksek Koruma Değeri unsurlarının korunması 

 

5.3   Biyoçeşitlilik, Grup şirketimiz için önemli bir endişe kaynağıdır çünkü Grubun birçok   

plantasyonları Yüksek Koruma Değerine sahip olduğundan, nesli tükenmekte olan, nadir 

ve tehdit altındaki (ERT) türlerin doğal yaşam alanları olan doğal ve ayrılmış ormanların 

yakınında bulunmaktadır. Grup, bu alanların bozulmamış ortamını korumak ve etkiyi 

mümkün olduğunca azaltmak için sürekli çaba gösterecektir.  

 

5.4   Grup, biyolojik çeşitlilik açısından zengin veya koruma altındaki birincil ormanlar,  

vahşi yaşam rezervleri ve sulak alanlar gibi yerlerde yeni bir yatırım yapmayacaktır.  

Grubun uluslararası yönergelere uygun eylem planları vardır ve bu alanlara yakın olan 

faaliyetlere rehberlik etmek ve Grubun uygulamalarını sürekli iyileştirmek için eylem 

planları geliştirmiştir. Grup, arazilerin ne zaman elde edildiğine veya FGV Gruba ait olup 

olmadığına bakılmaksızın ormansızlaşma yapmama, Yüksek Koruma Değeri (HCV) 

alanlarının dönüştürülmemesi, büyüklük ve derinlikten bağımsız turba alanlarına yeni 

ekim yapılmaması ve Yüksek Karbon Stokuna (HCS) sahip olarak sınıflandırılan alanların 

geliştirilmemesi konusunda taahhüt vermektedir. FGV Grubu, mevcut turba arazileri için 

en iyi yönetim uygulamalarını benimseyecek turba alanlarını iyileştirmeye çalışacaktır. 

FGV, arazinin ne zaman elde edildiğine bakmaksızın turba arazilerindeki tüm yeni 

gelişmeleri derhal durduracaktır.  

 

Grup, yönetim ve izleme planlarını geliştireceği bir HCV değerlendirmesi yapacaktır. Buna 

ek olarak, Grup operasyonların vahşi yaşam için bir tehdit oluşturmamasını sağlayacak 

ve nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanlarını zenginleştirmek ve geliştirmek için 
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programlar oluşturacaktır. 

 

Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız 

 

5.5   “İnsan ve çevreye saygılı” bir gıda şirketi olma misyonuyla iş güvenliğini sağlamayı     

ve çevreyi korumayı öncelikli odağı olarak tanımlayan Felda Iffco Türkiye, hesap 

verebilirlik, güvenilirlik, açıklık ilke ve değerleri ile tüm sosyal paydaşlarına karşı  

sorumluluk içinde hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemiştir.Felda Iffco,  

hammadde kullanımından, teknolojisine, üretim faaliyetlerinden, yönetim biçimine kadar 

her alanda çevreye duyarlı olmayı misyon edinmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde 

olan Felda Iffco Türkiye, çevresel sorumluluk anlayışını, yasal gereklilikleri yerine 

getirmenin ötesinde, çevresel etkileri sürekli iyileştirme ilkesi üzerine kurmuştur. 

 

Atık Yönetimi 

 

5.6  Felda Iffco Türkiye, operasyonları boyunca atık azaltma taahhüdünde bulunurken,  

atık azaltma ve yönetimi ile ilgili özel ve uygulanabilir yasal gereklilikleri de dikkate  

almaktadır. Mümkün olan yerlerde, yeni kaynaklar ve/ veya potansiyel kullanımları                  

belirlemek için atıkları analiz etmektedir.  Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında 

azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, 

toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri 

kazanımı dahil bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetim 

faaliyetlerini kısa ve uzun vadeli planlar şeklinde yerine getirmektedir.  

                                   

 Sera Gazı (“GHG”) Emisyonları 

 

5.7 Felda Iffco Türkiye’nin, uygun raporlama araçlarını kullanarak karbon ayak izini 

yönetmek ve raporlamak için operasyonel yaklaşımları ve sera gazı emisyonlarını 

azaltma operasyonlarını aktif bir şekilde sürdürmek için yeni projeleri vardır. Önümüzdeki 

dönemde bu projeler bünyesinde  taahhütte bulunabilecektir. 

 

 

6.0 SOSYAL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  

 

İnsan Gücü   

 

6.1    FGV Grubu, sürekli olarak yerel toplulukların, özellikle de Grubun değer zincirinin 

büyük bir bölümünü oluşturan FELDA’nın küçük iş sahiplerinin çıkarları ile istişare ve 

uyum sağlama fırsatları arayacaktır. FGV Grubu, sosyal sorunların yönetiminde sürekli 

iyileştirme sağlamak için faaliyetlerini ve uygulamalarını sürekli olarak gözden 

geçirecektir. 
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6.2   Felda Iffco Türkiye, iş yaratma, becerilerin geliştirilmesi, eğitime erişim yoluyla    

ekonomik büyümeyi ve refahı desteklemeyi amaçlamaktadır. Felda İffco Türkiye’nin 

kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü 

kurum kültürü sayesinde çalışan bağlılığının artırılarak sürdürülebilir olması sürecin en 

önemli yapı taşlarından birisidir. 

 

6.3   Ücret ve yan hak paketlerinde dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilmekte olup, 

buna uygun bir ücret politikası uygulanmaktadır.  

 

Çalışanların katma  değer yarattığı davranışlarının ve mesleki çabalarının takdir edilip 

ödüllendirildiği bir ödüllendirme sistemi  de kullanılmaktadır. 

 

6.4. Çalışanların iş yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiş olup, 

verimli çalışma desteklenmektedir. 

 

6.5. Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum programı çerçevesinde    

yapılandırılmış bir oryantasyon programı uygulanmaktadır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

6.6  Sürekli katılım, sürekli iyileştirme, risk yönetimi ve izleme sayesinde tüm çalışanlar, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelere ve risklere maruz kalmayı azaltmak üzere 

donatılmıştır. Tüm çalışanlar geçerli sağlık ve güvenlik yasalarına, düzenlemelerine ve 

standartlarına uyacaktır 

 

6.7 İşyeri temsilcileri; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve 

şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve 

uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunlarında öngörülen  

çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidirler 

 

6.8  İşyeri temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüş verme, teklif getirme,  

Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının 

çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüş bildirme yetkisine sahiptir. 

İşyeri temsilcileri ilaveten çalışan temsilcisi olarak tehlike kaynağının yok edilmesi veya 

tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden 

gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına da sahiptirler. Bu Kanuna dayanılarak 

çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik uyarınca, görevi esasen 

iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirip tedbirleri işverene 

bildirmek olan iş sağlığı ve güvenliği kurullarında İşçi temsilci ve formen temsilcisi de yer 

almaktadır. 
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6.9 6331 sayılı İSG kanun gereği, “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, 

çalışmalar tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve diğer konularda çalışanları 

temsil etmeye yetkili İşçi Temsilcileri bulunmaktadır. 

 

İnsan Haklarına Saygı 

 

6.10   Felda Iffco Türkiye, ayrıca, ILO Sözleşmelerinde ve İş kanunun  tanımlandığı  

şekilde insan haklarına saygı gösterme sorumluluğunu kabul etmektedir. Bu  çerçeveler, 

istismarcı işyeri uygulamalarına izin verilmeyen, adil ve makul çalışma koşulları için 

asgari standartları sağlar.  

 

6.11  Felda Iffco Türkiye, tüm çalışanların haklarını koruma konusundaki sorumluluğunun 

bilincindedir. Şirket, çalışanlarının ücret ve hizmetlere erişim gibi ihtiyaçların 

karşılandığından emin olmak için aktif olarak çalışmaya  uyumlu ve müreffeh bir çalışma 

ortamı yaratmaya devam edecektir. 

 

Sorumlu İstihdam 

 

6.12   Felda Iffco Türkiye, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, yasal yaşın altındaki 

kişilerin çalıştırılmasına izin vermez. 

 

6.13  Herkese eşit fırsat sağlanmasını kesin olarak desteklemektedir ve tüm çalışanların 

ve iş başvurusunda bulunanların adil muamele görmesini ve ırk, milliyet, din,  engellilik, 

cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, sendika üyeliği veya siyasi ilişkiye dayalı ayrımcılığa maruz 

kalmamasını veya bunların desteklememesini sağlamaktadır. 

  

6.14   Felda Iffco Türkiye, ILO'nun İşyerindeki Temel İlke ve Haklar Bildirgesi'ne 

uyacaktır. Şirket, faaliyetlerimizle bağlantılı olarak zorla veya karın tokluğuna çalıştırılan 

emeğin istihdam edilmesini veya kullanılmasını desteklememektedir ve insan ticaretine 

katılan aracılar, tedarikçiler veya yüklenicilerle bilerek işbirliği yapmamaktadır. 

   

Cinsel Taciz ve Şiddet 

 

6.15  Şirket, cinsel tacizi ve şiddeti ciddi suç olarak görmekte ve bu gibi durumlardan 

kaçınmak için uygun davranış konusunda hassasiyet  göstermektedir. 

  

İfade Özgürlüğü 

 

6.16 İfade özgürlüğü, ulusal mevzuata uygun şekilde, Felda Iffco Türkiye’nin 

sözleşmelerine bağlılığının bir parçası olarak yasaldır. Felda Iffco Türkiye, tüm 



FELDA IFFCO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

         

 

çalışanların sendika kurma ve kendi seçtikleri sendikalara katılma ve toplu pazarlık 

yapma haklarına tam olarak saygı duymaktadır. 

 

Felda Iffco Türkiye, kadınların doğum hakları dahil her bireyin bu konuda özgürce    

ve sorumlu bir şekilde karar verme hakkına sahip olduğuna inanmaktadır. 

 

6.17 Felda Iffco Türkiye,  ayrıca ihtilaf ve anlaşmazlıkların şiddet içermeyen yöntemlerle 

çözülmesine de inanmaktadır. Her iki taraf için de kabul edilebilir,  barışçıl, yasal bir 

çözüm yolu olarak “arabuluculuk” kullanmaktadır. 

 

Özgür, Önceden and Bilgilendirilmiş Onay (FPIC) 

 

6.18 Grup, arazisinde veya çevresinde herhangi bir geliştirme veya satın almanın           

geleneksel ve alışagelmiş uygulamalara dayalı haklarını ihlal etmemesini sağlayarak yerli 

ve çevresindeki toplulukların haklarına saygı duymaktadır. 

 

6.19 FGV Grup, herhangi bir gelişme biçiminden önce bu toplulukların özgür, önceden  

ve bilgilendirilmiş (FPIC) onayını alacaktır. Toplulukların beklentilerini Grup ile hizalamak 

için, özgür, önceden ve bilgilendirilmiş onayı (FPIC'i) temin etmek üzere beklentileri, 

şartları ve öngörüleri belirlemek için yerel topluluklarla uygun danışma ve katılım 

sağlanacaktır. 

 

6.20 Grup, etkilenen veya arazi imtiyazları olan ve geleneksek talepleri olan 

topluluklardan FPIC’yi elde etmek konusunda desteğini beyan eder. Yerel toplulukların 

mülkiyet haklarının tespiti, katılımcı Sosyal Etki Değerlendirmesinin yürütülmesi ve arazi 

ve diğer doğal kaynaklara erişim hakları konusunda adil ve bilinçli müzakerelere sürekli 

katılımın üzerinde odaklanmaktadır. 

 

6.21  Grup ayrıca ihtilaf ve anlaşmazlıkların şiddet içermeyen yöntemlerle çözülmesine de 

inanmaktadır. Ve Yasal kanallar, her iki taraf için de kabul edilebilir, barışçıl, yasal bir 

çözüm yolu olarak ARABULUCULUK kullanılacaktır. FGV Grubu çatışma ve 

anlaşmazlıkların çözümünde silah ve askeriye kullanımına karşıdır. 

 

6.22 FGV Grubu, dengeli, karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve yapılandırılmış bir 

ihtilaf çözüm sisteminin küçük iş sahiplerine, yerli ve kırsal topluluklara ve diğer etkilenen 

paydaşlara erişilebilir olmasını sağlamak için ilgili paydaşlarla birlikte çalışacaktır. 

İzlenebilirlik 

 

6.23    Felda Iffco Türkiye, paydaşların güvenini oluşturmak üzere hammaddelerin ve 

yardımcı maddelerinin izlenebilirliğini geliştirmek için sürekli çalışmaktadır. 

Hammaddelerin, özellikle de palm yağının müşteri isteği doğrultusunda RSPO standardı 
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kapsamında izlenebilirliği sağlanmaktadır. 

 

Daha sürdürülebilir değer zinciri oluşturmak için uygulamalarına izlenebilirliğin ve 

şeffaflığın yerleştirilmesi konusunda teşvik etmek üzere tedarik zinciri bünyesindeki iş 

ortaklarıyla yakından çalışmaktadır.  

 

 

7.0  YÖNETİŞİM SORUMLULUĞU 

 

Felda Iffco üst yönetimi,  FI Etik Politikası kapsamında bulunan tüm gereklilikleri yerine 

getirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder. 


