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Politika vizyonu
Hayvancılığa ilişkin “beş özgürlük” doğrultusunda hayvan refahını desteklemeyi amaçlıyoruz.1

Politika
 ● Nihai ürünlerde hayvan testleri yapmayacak veya uygulamayacağız.2

 ● Ürünlerimizde kürk kullanmayacağız.
 ○ Gerçek kürkün suni kürk olarak satılması riskini önlemek için sadece sentetik elyafın 

kullanıldığından emin olmak amacıyla suni kürkün elyaf yapısı kontrol edilmektedir.
 ● Tüy ve kuş tüyü içeren ürünlerin (ör. yorgan, yastık), aşağıdaki tedarik gereksinimlerini 

karşıladığından emin olacağız:
 ○ Tüy ve kuş tüyü yerine sentetik elyaf kullanmak veya
 ○ Tüy ve kuş tüyünün sertifikalı olması (Sorumlu Kuş Tüyü Standardı, Küresel İzlenebilir Kuş 

Tüyü Standardı veya Kuş Tüyü Geçerlilik Standardı).
 ● Deri içerebilecek ürünlerin (ör. iş eldivenleri ve botlar) aşağıdaki tedarik gereksinimlerini 

karşıladığından emin olacağız:
 ○ Gerçek deri yerine sentetik elyaf kullanmak veya
 ○ Tedarikçilere, deri ürünlerinin yalnızca et üretimi için yetiştirilen inek, sığır, koyun veya 

keçiden elde edilmesi gerektiğini belirtmek. 
 ● Kantinlerimiz ve mağaza kafelerimize yönelik olarak tedarik edilen yiyecekler ile ilgili hayvan 

refahını desteklemeyi hedefleyeceğiz. 
 ● Ayrıca müşterilerin vahşi yaşamı ve doğayı korumayı destekleyecek ürünlerle 

bahçeler oluşturmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak 
www.kingfisher.com/EnvironmentalPolicy adresinde yer alan Çevre Politikamızı 
inceleyebilirsiniz.

Sorumlu İşletme ekiplerimiz, hayvanlardan elde edilen ürünlerin güvenilir bir itibarı bulunmayan 
kaynaklardan olmadıklarından ve bu politikada belirtilen gerekliliklere uygun olduklarından emin 
olmak için ürünleri onaylamaktan sorumlu olacaktır.

İlgili belgeler
Kingfisher’ın Sorumlu İşletme Politikaları’na, web sitemizdeki şu adresten erişebilirsiniz:  
www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Destek ve sorular
Bu politikayla ilgili sorularınız olması durumunda responsiblebusiness@kingfisher.com adresine 
e-posta gönderebilirsiniz.

1 İngiltere Çiftlik Hayvanları Refahı Konseyi tarafından geliştirilmiş ve hayvan haklarına ilişkin Dünya Hayvan Sağlığı 
Örgütü (WOAH, eski adıyla OIE) rehber ilkelerinde belirtilmiştir (bkz. Karasal Hayvan Sağlığı Kanunu 7. bölüm: 
www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access).

2 Kingfisher’ın kendisi hayvan testleri yapmasa veya uygulamasa dahi düzenleyici gerekliliklere uymak amacıyla geniş 
tedarik zincirimizde kontrolümüz dışında bazı içerik/ürün testleri yapılabilecektir.

Hayvan Refahı Politikası Tutum Beyanı 
www.kingfisher.com/AnimalWelfarePolicy
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Politika vizyonu
Ürünlerimizde ve tedarik zincirimizde kimyasalların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması 
aracılığıyla çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizin fabrika çalışanlarını korumayı 
hedefliyoruz. 

Politika
Kendi özel markalı (OEB) ürünlerimizin bazılarında kullanılan kimyasalları denetleyerek üç ana 
alana odaklanıp mevzuat gerekliliklerinin ötesine geçmeyi hedefliyoruz:

 ● Şeffaflık: Risk temelli bir yaklaşım benimseyerek ürünlerimizde ve tedarik zincirimizde 
kullanılan kimyasalların şeffaflığını artırma yönünde çalışmalar yürüteceğiz. 

 ● Kimyasal yönetimi: Ürünlerimiz ve tedarik zincirimizde kullanılan kimyasalları denetleme 
konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyeceğiz.

 ○ Ürünlerde ve üretim süreçlerinde kimyasalları aşamalı olarak kaldırarak veya ikame 
ederek tedbir alıp riskleri değerlendirecek ve kontrolsüz maddelere ilişkin tutumlarımızı 
belirleyeceğiz. 

 ● İnovasyon: Sürdürülebilir kimya alanında inovasyonu destekleyeceğiz.

İlgili belgeler
Kingfisher’ın Sorumlu İşletme Politikaları’na, web sitemizdeki şu adresten erişebilirsiniz: 
www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Destek ve sorular
Bu politikayla ilgili sorularınız olması durumunda responsiblebusiness@kingfisher.com adresine 
e-posta gönderebilirsiniz.

Kimyasal İlkesi Tutum Beyanı 
www.kingfisher.com/ChemicalsPolicy
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Politika vizyonu
Milyonlarca insanın evlerini daha güzel hale getirmelerine yardımcı olan bir topluluğun 
parçası olmak.

Politika
Herkesin, kendini iyi hissedebileceği bir eve sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak zor 
şartlarda yaşayan insanların böyle bir eve erişmesi imkansızmış gibi görünebilir. Milyonlarca insan 
fazla küçük, fazla karanlık, fazla soğuk veya fazla nemli olan ve uygun olmayan evlerde yaşıyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kötü yapılaşmayı düzeltmek ve 2025 yılına kadar en yüksek 
konut ihtiyacına sahip iki milyondan fazla kişiye yardım etmek için mücadele edeceğiz.1 

Kingfisher ve perakende markaları, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kötü ve uygun olmayan 
yapılaşma sorununun üstesinden gelmeye çalışacaktır. Yani:

 ● Sorumlu İşletme stratejimiz dahilinde belirlendiği şekilde, sosyal yardım ve faaliyetlerimizde 
erişilebilir evler yaratma, bina onarımı ve ev geliştirme temel amacımıza odaklanacak 
ve pazarlarımız genelinde kötü durumdaki ve elverişsiz konutları iyileştirerek uygun hale 
getireceğiz.

 ● Yardım kuruluşlarından oluşan ağımızı ve diğer topluluk faaliyetlerini şu şekilde 
destekleyeceğiz:

 ○ Nakit bağış, çalışanlarımızın ayırdığı zaman, ürün bağışları ve diğer ayni yardımlar gibi kendi 
katkılarımız. 

 ○ İş arkadaşlarımızı ve müşterilerimizi katkıda bulunmaya teşvik etmek için bağış toplama 
faaliyetleri.

 ● Yalnızca amacımızı ve vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olabilecek kayıtlı sosyal 
yardım kuruluşlarıyla çalışacağız.

 ● 2025 yılına kadar en yüksek konut ihtiyacına sahip iki milyondan fazla kişiye yardım etme 
hedefimiz doğrultusunda, yatırımdan maksimum getiri sağlayacak (topluluklarımız için 
sürdürülebilir bir değişim yaratacak ve işletmeye ölçülebilir bir pozitif etki sağlayacak) projeleri 
destekleyeceğiz.

 ● Acil durum yardım protokolümüze uygun olarak kriz zamanlarında, pazarlarımız genelinde veya 
daha uzak yerlerde uygun acil durum yardım çalışmalarını desteklemeye kararlıyız.2 

 ● Bunların yanı sıra, iş arkadaşlarımız ve müşterilerimizin en çok endişe duydukları konular 
üzerinde çalışan diğer yardım kuruluşlarını da geçici olarak destekleyebiliriz.

 ● Topluluk faaliyetlerimizi en iyi uygulamalar doğrultusunda ölçecek3 ve yıllık Sorumlu İşletme 
Raporumuzda kaydedilen gelişimi raporlayacağız.

 ● Katkılarımızın, yıllık 20.000 GBP’nin üzerinde olduğu potansiyel stratejik iş ortakları için durum 
tespiti gerçekleştireceğiz.

 ● Aşağıdakiler ile ilgili bağış veya topluluk girişimlerini desteklemeyeceğiz:
 ○ Siyasi partiler veya nedenler.
 ○ Temel amacı belirli bir inancı yaymak olan dini kuruluşlar.
 ○ Bireyler tarafından veya bireyler adına şahsi ricalar.

1 Bu, hedefi belirlediğimiz 2016/17’den itibaren ölçülecektir.
2 Acil durum protokolü, afet olaylarına (beşeri ve doğal afetler dahil) Kingfisher’ın yaklaşımını ve bunlara yanıt verirken 

değerlendirilmesi gereken faktörleri özetleyen şirket içi bir belgedir.
3 B4SI Çerçevesinde (https://b4si.net) Toplumsal Etkiye (SI) Yönelik İşletme metodolojisinde belirlenen en iyi 

uygulama yaklaşımını benimsiyoruz.

Topluluk Politikası Tutum Beyanı 
www.kingfisher.com/CommunityPolicy

3

https://b4si.net
http://www.kingfisher.com/CommunityPolicy


İlgili belgeler
Kingfisher’ın Sorumlu İşletme Politikaları’na, web sitemizdeki şu adresten erişebilirsiniz: 
www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Destek ve sorular
Bu politikayla ilgili sorularınız olması durumunda responsiblebusiness@kingfisher.com adresine 
e-posta gönderebilirsiniz. 
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Politika vizyonu
Sürdürülebilir yaşamı müşterilerimiz için kolay ve uygun maliyetli hale getirmeyi ve aynı zamanda 
kendi çevresel ayak izimizi azaltmayı amaçlıyoruz.

Politika
Gezegenimizin iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı dahil olmak üzere eşi görülmemiş 
çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğunun farkındayız. Bu zorluklara çözüm bulmaya yardımcı 
olmaya kararlıyız ve bu kararlılığın bir parçası olarak sürdürülebilirlik stratejimizi iklim değişikliği, 
doğa ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili küresel hedeflerle uyumlu hale getiriyoruz. BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin imzacılarından biri olmanın yanı sıra BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı 
destekliyoruz.

Bir perakendeci olarak faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizin yanı sıra sattığımız ürünler 
(tasarımları veya tedarik edilme şekilleri dahil olmak üzere) aracılığıyla etkimizi azaltabiliriz. 
Müşterilerimize Sürdürülebilir Ev Ürünleri sunarak daha çevreci ve sağlıklı evleri daha ekonomik 
hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu ürünler, müşterilerimizin daha sürdürülebilir yaşamasına 
yardımcı olan veya sürdürülebilir şekilde tedarik edilen ürünlerdir. Söz konusu ürünlerin, 
www.kingfisher.com/SHPGuidelines adresindeki Sürdürülebilir Ev Ürünü Rehberimizde 
belirlenen sürdürülebilirlik özelliklerinden en az birini karşılaması gerekir. 

Aşağıda bulunan alanlardaki önemli etkileri ele almak için harekete geçmeye kararlıyız:

İklim değişikliği 
Grup genelinde şunları yapacağız:

 ● Küresel sıcaklık artışlarını 1,5 °C ile sınırlamak amacıyla, bilim tabanlı hedeflerimize uygun olarak 
değer zincirimizde (kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları) karbon emisyonlarını azaltmak.1 

 ● Bilim Tabanlı Hedefler inisiyatifinin Kurumsal Net Sıfır Standardı kriterlerine uygun olarak 2040 
yılına kadar operasyonlarımız kapsamında net sıfıra ulaşmak (kapsam 1 ve 2 emisyonları).

 ● Paris Anlaşması’nın amaçlarına uygun iklim politikasını ve eylemleri savunmak için Avrupa’nın 
önde gelen bir perakendecisi olarak sesimizi kullanmak.

Hedeflerimizi ve taahhütlerimizi yerine getirmek için şunları yapacağız: 
 ● İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücünün önerilerini yerine getirmeye devam etmek.
 ● Binalarımızda ve nakliyede enerji verimliliğini sürekli olarak artırmak.
 ● Satın aldığımız elektriğin %100’ünü mümkün olduğu yerlerde yenilenebilir kaynaklardan 

temin etmek.
 ● Mağazamızdaki ve eve teslimat kanallarımızdaki karbon ayak izini en aza indirmek için lojistik 

ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmak.
 ● Tedarik zinciri emisyonlarını azaltmak için tedarikçilerle birlikte çalışmak.
 ● Müşterilerimizin düşük karbonlu ürün ve hizmetlerle evlerinin karbon ayak izini azaltmalarını 

sağlamak (daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın).

Müşterilerimiz için şunları yapacağız:
 ● Yenilikçi ve uygun fiyatlı düşük karbonlu ürün ve hizmetler sağlamak.
 ● Ürünlerin enerji ve su verimliliğini artırmaya çalışmak.

1 Kingfisher, 2025 yılına kadar devam edecek olan Bilim Tabanlı Hedefler inisiyatifi (Science Based Targets- SBTi) 
tarafından onaylı bir hedefe sahiptir. Bu hedef; 1, 2 ve 3 etkilerini kapsar ve küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için 
gereken azaltma ölçeğiyle uyumludur.

Çevre Politikası Tutum Beyanı
www.kingfisher.com/EnvironmentalPolicy
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Çevre Politikası Tutum Beyanı

 ● Karbon ayak izimiz üzerinde en önemli etkiye sahip olan çimento, turba, metaller, plastikler gibi 
önemli malzemelerin/ürünlerin karbon ayak izini azaltmak için tedarikçilerle iş birliği yapmak. 

Biyolojik çeşitlilik, doğa ve ormanlar 
Grup genelinde şunları yapacağız:

 ● Kullandığımızdan daha fazla orman oluşturarak 2025 yılına kadar Orman 
Pozitif olmayı hedeflemek. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy adresindeki Orman Pozitif Politikamızı 
inceleyebilirsiniz.

 ● Mağazalarımızda, ofislerimizde ve dağıtım merkezlerimizde biyolojik çeşitliliği ve doğanın 
korunmasını teşvik etmeye çalışmak. 

Müşterilerimiz için şunları yapacağız:
 ● Müşterilerin vahşi yaşamı ve doğayı korumayı destekleyecek ürünlerle bahçeler 

oluşturmalarını sağlamak.
 ● www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy adresindeki Orman Pozitif Politikamıza uygun 

olarak sattığımız ve kullandığımız tüm ahşapların ve kağıtların sürdürülebilir şekilde tedarik 
edilmesini sağlamak.

 ● Aşağıdakiler dahil olmak üzere zararsız bahçeciliğe geçiş yapmak:
 ○ Bahçe ürünlerinin neonikotinoidler, metaldehit, glifosat ve 2,4-D içermemelerini sağlamak.2 
 ○ Kompost torbaları ve fidanlar için kullanılan bitki yetiştirme ortamları da dahil olmak üzere 

2025 yılına kadar tüm ürünlerimizden turbayı çıkarmak. Not: B&Q, kompost torbalarında 
turba kullanımını 2023 yılında kaldırmayı amaçlamaktadır.3

 ○ Biyolojik olarak çözünebilir bitki saksıları kullanımını artırmak ve bahçe merkezlerimizde tek 
kullanımlık plastik bitki saksılarının kullanımını sona erdirmek için çalışmak.

 ○ Rodentisitlerin kimyasal olmayan alternatiflerini teşvik etmek.
 ○ Egzotik yayılımcı türden bitkiler, tohumlar veya soğanlar satmamak.4 

 ● Uçucu organik bileşikleri (VOC’ler) azaltmayı sürdürmeyi hedeflemek. 

Atık yönetimi
Grup genelinde şunları yapacağız:

 ● Atıkları en aza indirmeye çalışmak ve atık sahalarına aktarılan atığı sıfırlamayı hedeflemek. 
 ● Geri dönüşüm oranımızı 2025 yılına kadar %90’a çıkarmak.

Müşterilerimiz için şunları yapacağız:
 ● Kaynakları daha iyi kullanacak, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin 

kullanımını en üst düzeye çıkaracak ve artan kaynak kıtlığını ele alacak şekilde atığı azaltacak 
döngüsel ekonomi ilkelerine uygun olarak tasarlanmış yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek.

 ● Müşterileri, ürünleri kendi kendilerine veya onarım hizmeti aracılığıyla onarmaya teşvik etmek; 
ürünlerin mümkün olduğu durumlarda daha uzun süre kullanılmasını sağlamak. 

 ● Ambalajlarımızın (birincil, ikincil ve üçüncül) sürdürülebilirliğini geliştirmeye çalışmak. 
Bunu, ambalaj malzemelerinin hacmini azaltarak, karton ve ahşapların sürdürülebilir 
şekilde tedarik edilmesini sağlayarak (www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy 
adresindeki Orman Pozitif Politikamız uyarınca) ve plastik ambalaj kullanımını uzun vadede 
ortadan kaldırmaya çalışarak gerçekleştireceğiz. Bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı için 
www.kingfisher.com/PackagingPolicy adresindeki Ambalaj Politikası’nı inceleyebilirsiniz. 

 ● Müşterilere mümkün olduğu durumlarda elektronik makbuz seçeneği sunarak ve bisfenol 
kimyasallarının termal kağıtta kullanımını ortadan kaldırmaya çalışarak ödeme/kasa 
makbuzlarının çevresel etkisini azaltmak.

 ● Aşağıdaki eylemler ile plastiklerin çevresel etkisini en aza indirgemek:
 ○ Ürünlerdeki plastik miktarını azaltmak.
 ○ Ödeme noktalarındaki taşıma poşetlerinde plastik kullanımından kaçınmak (tek kullanımlık 

veya sınırlı kullanımlı plastik poşetler yasaklanmıştır).
 ○ Tek kullanımlık plastik ürünlerini ve plastik kirliliğine neden olan ürünleri değiştirmeye 

çalışmak. 

2 Ayrıca sattığımız çiçekli bitkilerin neonikotinoidler kullanılarak büyütülmemesini sağlamak amacıyla tedarikçilerle 
birlikte çalışmaya kararlıyız.

3 B&Q, Grubun kompost torbası satışlarında yaklaşık %80 paya sahiptir.
4 Egzotik yayılımcı bitki türleri listemiz için www.kingfisher.com/SHPGuidelines adresindeki Sürdürülebilir Ev Ürünleri 

Rehberimizi inceleyebilirsiniz.
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Çevre Politikası Tutum Beyanı

 ○ Plastik bitki saksıları (bahçe merkezlerimiz olan yerlerde) ve plastik boya kaplarının geri 
dönüşümü için Birleşik Krallık’ta müşteri geri alma programları oluşturmaya çalışmak.

Bu politikayı uygulamak için şunları yapacağız:
 ● Çevresel etkilerimizi, risklerimizi ve fırsatlarımızı düzenli olarak değerlendirmek ve ISO14001 

gibi çevresel yönetim sistemlerinin temel gereksinimlerine uygun olarak gelişimi teşvik etmek 
için harici hedefler ve dahili kilometre taşları belirlemek. 

 ● Çevresel sorunları yönetmek için özel iç kaynaklara ve uzmanlığa sahip olmamızı sağlamak.
 ● Çevresel taahhütlerimize yönelik performansı takip etmek ve ilerleme durumunu harici olarak 

doğrulanan Sorumlu İşletme Raporumuzda yıllık olarak raporlamak. 
 ● Çevresel taahhütlerimizi yerine getirmek için iş arkadaşlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz 

ve diğer paydaşlarımızın katılımını sağlamak. 
 ● Bu politika, üst yönetim ekibimiz tarafından onaylanmıştır ve politikayı denetlemekle ilgili 

sorumluluk, Sorumlu İşletme Komitesi (Kingfisher Yönetim Kurulu’nun bir alt komitesi) ve Grup 
İklim Komitesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yönetim gruplarımıza aittir. 

Bu politika, Grup fonksiyonları ve perakende markalarımızın faaliyetlerini içeren Kingfisher 
plc genelinde geçerlidir. Ayrıca politikanın ilgili kısımlarını iş ortaklıklarında uygulamak için iş 
ortaklarıyla birlikte çalışacağız.

İlgili belgeler
 ● Sürdürülebilir Ev Ürünü Rehberi www.kingfisher.com/SHPGuidelines
 ● Kingfisher’ın Sorumlu İşletme Politikaları’na, web sitemizdeki şu adresten erişebilirsiniz: 

www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Destek ve sorular
Bu politikayla ilgili sorularınız olması durumunda responsiblebusiness@kingfisher.com adresine 
e-posta gönderebilirsiniz.

http://www.kingfisher.com/SHPGuidelines
http://www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies
mailto:responsiblebusiness@kingfisher.com


Politika vizyonu
İklim değişikliğini hafifleten, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve yaşam ortamları sağlayan ormanlar, 
gezegenimizin sağlığı açısından hayati önem taşır. Kullandığımızdan daha fazla orman oluşturarak 
2025 yılına kadar Orman Pozitif olmayı hedefliyoruz.

Politika 
Ahşap, Kingfisher genelinde en yaygın kullanılan doğal kaynaktır ve döşeme, inşaat 
malzemeleri, bahçe mobilyaları, mutfak üniteleri ve duvar kağıdı gibi geniş bir ürün yelpazesinde 
bulunmaktadır. 

Orman Pozitif olma hedefimiz doğrultusunda aşağıdaki hususlarda kararlıyız: 
 ● 2025 yılına kadar insan kaynaklı ormansızlaştırma veya doğal ekosistemlerin dönüşümü dahil 

olmak üzere tedarik zincirimiz genelinde ormansızlaştırma olmamasını sağlamak. Bunun 
işletmemiz için ne anlama geldiğini belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için Sorumluluk Çerçevesi 
İnisiyatifi’ni (AFi) kullanırız.1 

 ● Yüksek Koruma Değerli Alanlar, Yüksek Karbon Stokuna Sahip Ormanlar ve Bozulmamış 
Orman Manzarasının bir parçası olanlar dahil olmak üzere orman manzaralarını korumak.

Orman topluluklarının ve yerli halkların, dünyanın dört bir yanındaki ormanların korunmasında 
önemli bir rol oynadığını biliyor ve bu toplulukları kritik orman manzaralarını korumak için 
güçlendiren projeleri desteklemeyi amaçlıyoruz. www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy 
adresindeki İnsan Hakları Politikamız uyarınca orman tedarik zincirimizde insan haklarını koruma 
konusunda kararlıyız. Çalışma şeklimizin BM Yerli Halklar Hakları Bildirisi ile tutarlı olmasını 
sağlamayı ve tedarikçilerimizle birlikte çalışarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmelerini 
amaçlıyoruz:

 ● Yerli halkların ve yerel toplumların yasal ve teamül haklarını belirlemek, bunlara saygı duymak 
ve bu hakların etkilendiği herhangi bir faaliyetten önce Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş 
Rıza almak.

 ● Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Rıza sürecinin müzakere edilen sonuçlarını yansıtan uygun 
önlemler yoluyla iyileştirme konusunda iş birliği yapmak. Tedarikçilerimizin tedarik zincirleri 
kapsamında ormansızlaştırmayı önlemek amacıyla durum tespiti yapmalarını zorunlu kılıyoruz. 
Yaklaşımımız, Birleşik Krallık Kereste Yönetmeliği (UKTR) ve AB Kereste Yönetmeliği (EUTR) 
dahil durum tespiti yönetmeliklerine uygundur. 

Üç alanda harekete geçerek kullandığımızdan daha fazla orman oluşturmayı hedefliyoruz:

1. Sorumlu ahşap ve kağıt satın alma
Kingfisher’ın ormanlar üzerindeki en önemli etkisi, ahşap ve/veya kağıt içeren ürünlerin 
tedarikidir. Uzun vadede sürekli ahşap tedariki sağlamak ve ormansızlaştırmaya katkıda 
bulunmadığımızdan emin olmak amacıyla yalnızca ahşap ve kağıt için sorumlu satın alma 
kriterlerimizi (aşağıda belirtilmiştir) karşılayan ormanlardan tedarik etmemiz son derece 
önemlidir.

1 Bkz. Ahşap ve Kağıt Ürünlerini Orman Pozitif Sorumlu Satın Alma: Satıcı Rehberi Ek 2: Terimlerin tanımı, yalnızca 
https://accountability-framework.org ile belirtilen tanımlara dayanır. Not: Ahşap ve kağıt içeren tüm ürünler sorumlu 
tedarik kriterlerimize uygun olmalıdır. 2010 yılından bu yana ormansızlaştırma veya dönüşüme konu olan arazilerde 
üretilen ahşap ve kağıt içeren ürünleri kabul etmeyeceğiz.

Orman Pozitif Politikası Tutum Beyanı
www.kingfisher.com/ForestPositivePolicy
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Kingfisher ahşap ve kağıt için sorumlu satın alma kriterleri:
Ahşap ve/veya kağıt içeren tüm ürünlerin aşağıdaki sorumlu kaynaklardan birinden elde 
edilmiş olmasını gerekli kılıyoruz:

 ● Geri dönüştürülmüş: Geri dönüştürülmüş veya tekrar kullanılmış sertifikası bulunan/
doğrulanan (müşteri öncesi veya sonrası kaynaklar dahil).2 

 ● Sürdürülebilir bir şekilde yönetilmiş (tercih sırasına göre aşağıda gösterilmiştir):
 ○ Tedarik zincirinin başından sonuna kadar TAM Gözetim Zinciriyle Orman Koruma 

Konseyi (Forest Stewardship Council® - FSC) sertifikasyonu.3 Not: Bu, tropikal 
ülkelerden hasat edilen ahşap ve kağıt için kabul ettiğimiz tek sertifika programıdır 
(aşağıdaki nota bakınız).

 ○ Tedarik zincirinin başından sonuna kadar TAM Gözetim Zinciriyle Orman 
Sertifikasyonu Onayı Programı (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification – PEFC).4 

Tropik ülkelerden tedarik hakkında not:
 ● Tropikal ülkelerden kereste tedarik ederken ormansızlaştırma riskinin daha yüksek 

olabileceğini kabul ediyoruz. Bu nedenle şu anda tropikal ülkelerden hasat edilen ahşap 
ve kağıt için yalnızca TAM Gözetim Zinciriyle FSC sertifikasını kabul ediyoruz. 

“Nesli tükenmekte olan” ve “hassas” ağaç türleri hakkında not:
 ● IUCN Kırmızı Listesi kapsamında “nesli tükenmekte olan” veya “hassas” olarak 

sınıflandırılmış veya CITES Ek III’te yer alarak korunan ağaç türlerinin tedariki ile ilgili 
riskler olduğunu biliyoruz. Bu riski azaltmak için bu ağaç türlerinden elde edilen tüm 
ürünler TAM Gözetim Zinciriyle FSC sertifikasını taşımalıdır. CITES Ek III’te yer alan türler 
ayrıca bir CITES ihracat iznine veya menşe şahadetnamesine sahip olmalıdır. 

“FLEGT5 lisansları” ile ilgili not:
 ● AB ile bir FLEGT Gönüllü Ortaklık Anlaşmasını (VPA) kabul etmiş bir ülkeden ihraç edilen 

kereste içeren ürünler, geçerli olduğunda bir FLEGT lisansı taşımalıdır. 

Birleşik Krallık Kereste Yönetmeliği (UKTR) ve AB Kereste Yönetmeliği (EUTR) dahil olmak üzere 
ahşap veya kağıt içeren tüm ürünlerin ilgili yönetmeliklere uygun olmasını gerekli kılarız. 

Yeniden satış tedarik zincirine yönelik ürünlerimiz kapsamında, ormana dönük kontrollerin 
mevcut olmasını sağlamak için ürünlerin FSC veya PEFC sertifikalı olmasını gerekli kılar ve bu 
sertifikalara sahip olduklarını doğrularız. Kanuna aykırılık riskini değerlendirmek için kereste türleri 
ve hasat ülkesi hakkında bilgi verilmesini gerekli kılarız. 

Birleşik Krallık’a veya AB’ye doğrudan ürün ithal ettiğimiz durumlarda (yani UKTR/EUTR 
kapsamında tanımlandığı şekilde Operatör olarak), kereste ve ahşap bazlı ürünlerin hasat 
ülkesinde geçerli mevzuata göre hasat edilmiş, ticareti yapılmış ve ihraç edilmiş olduğundan 
emin olmak için durum tespiti süreci yürütürüz. 

Yerel olarak satın aldığımız (yani UKTR/EUTR kapsamında tanımlandığı şekilde Tüccar olarak) ve 
ürünün daha yüksek riskli olabileceğini belirlediğimiz durumlarda, ilk ithalatçı6 ve ormanın menşei 
ya da kompozit ürünler/kağıt durumunda işleme fabrikası dahil olmak üzere ahşabın kaynağının 
menşei hakkında bilgi verilmesini gerekli kılarız.

Ahşap ve Kağıt Ürünlerini Orman Pozitif Sorumlu Satın Alma Sürecimiz: 
www.kingfisher.com/ForestPositiveGuidelines adresindeki Satıcı Rehberi; tedarik, etiketleme, 

2 Buna FSC ve PEFC kapsamında geri dönüştürülmüş olanlar dahildir.
3 Tam Gözetim Zinciri, yeniden satışa yönelik tüm ürünler ve katalog kağıtları için gereklidir. Bu, yeniden satışa yönelik 

olmayan diğer ürünler ve yapı malzemeleri için tercihimizdir.
4 Tam Gözetim Zinciri, yeniden satışa yönelik tüm ürünler ve katalog kağıtları için gereklidir. Bu, yeniden satışa yönelik 

olmayan diğer ürünler ve yapı malzemeleri için tercihimizdir.
5 Orman Yasa Yaptırımı Yönetişim ve Ticaret. AB’nin FLEGT Eylem Planı 2003 yılında kabul edilmiştir. Bu plan, 

sürdürülebilir ve yasal orman yönetimini güçlendirerek, yönetişimi iyileştirerek ve yasal olarak üretilen kerestenin 
ticaretini destekleyerek yasa dışı ağaç kesmenin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

6 “İlk ithalatçı”, ahşap/kağıt malzemeyi, ahşabın hasat edildiği ülkeden/yargı bölgesinden farklı bir ülke veya yargı 
bölgesine ithal eden şirkettir. Bu nedenle, ahşap/kağıt malzemenin birkaç ülkeden ithal edilmesi durumunda 
Kingfisher’ın menşe ülkeden ithal etmekten sorumlu taciri tanımlayabileceği anlamına gelir.
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izlenebilirlik ve veri güvencesini kapsayarak ahşap veya kağıt içeren tüm ürünlerin sorumlu satın 
alma sürecini nasıl yönettiğimize dair daha fazla bilgi sunar.

2. Kullandığımız diğer malzemeler ile ormansızlaştırmanın önüne geçmek
Ahşap ve kağıt bazlı malzemelerin sorumlu bir şekilde satın alınmasına ek olarak, kullanmakta 
olduğumuz ve ormanlar üzerinde etkisi olan diğer malzemeler ile ormansızlaştırmaya katkıda 
bulunmadığımızdan emin olmayı hedefliyoruz. 

Ormanlardan elde edilen veya ormansızlaştırmayla bağlantılı ürünlerdeki malzemeleri 
tanımlayarak ormansızlaştırma risklerini düzenli olarak ele almaya kararlıyız. Risk bulunan az 
sayıda ürün yelpazesi belirledik ve bu ürünler için malzeme tedariki konusunda sorumlu bir 
yaklaşım benimsemeye çalışıyoruz:

 ● Deri içeren birkaç ürün satıyoruz (ör. iş eldiveni ve botlar) ve tedarikçilerimizden, malzeme 
tedarikinin ormansızlaştırmanın önüne geçmesini hedeflemelerini istiyoruz.

 ● Palmiye yağı içerebilecek mumlar satıyoruz. Riski azaltmak amacıyla mumlarda kullanılan 
palmiye yağlarının Sürdürülebilir Palmiye Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) sertifikalı 
olmaları gerekir.

 ● Ayrıca Hindistan cevizi lifi (ör. kompost içinde), mantar (ör. mantar panolar), kauçuk (ör. kauçuk 
eldivenler) ve rattan/bambu (ör. mobilya içinde) gibi ahşap dışı ormanla ilişkili malzemeler 
içeren çeşitli ürünler satıyoruz. Bunların bilinen ve yasal kaynaklardan elde edilmesini ve 
mümkün olan durumlarda bağımsız bir sorumlu satın alma sertifikasına sahip olmalarını zorunlu 
kılıyoruz. 

3. Ormanların korunması ve geri kazanılması 
Ormanların geri kazanılmasına yönelik projeleri destekliyor ve daha fazla orman oluşturmayı 
hedefliyoruz. 

Ormanlar üzerinde uzun süreli ve olumlu etkisi olan projeleri desteklemek için kuruluşlarla iş 
ortaklığı yapmaktayız. Aşağıdakileri yapmaya çalışmaktayız:

 ● Yüksek Koruma Değerli alanlarda veya Yüksek Karbon Stokuna Sahip Ormanlarda bulunduğu 
ya da Bozulmamış Orman Manzarasının bir parçası olduğu için kritik önem taşıyan ormanları ve 
ekosistemleri korumak ve geri kazanmak. 

 ● Yerel halkların ve yerel toplulukların, ormanların korunması ve geri kazanılmasının temelinde 
bulunduğu bir yaklaşımı desteklemek.

 ● Küçük paydaşları desteklerken ve orman topluluklarının güçlü yerel ekonomiler inşa etmesini 
sağlarken aynı zamanda ihtiyaç duydukları doğal kaynakları da koruyarak yaşam ortamlarını 
orman ürünleri değer zincirleriyle güçlendirmek. 

 ● İklim değişimine uyum sağlamak ve bu değişimi hafifletmek için orman topluluklarını 
desteklemek.

Bu politikayı uygulamak için şunları yapacağız:
 ● Ormanlardaki ve ilgili ekosistemlerdeki etkilerimizi, risklerimizi ve fırsatlarımızı düzenli olarak 

değerlendirmek ve gelişimi teşvik etmek amacıyla harici hedefler ve dahili kilometre taşları 
belirlemek.

 ● Orman Pozitif olma taahhütlerimize yönelik performansı takip 
etmek ve harici olarak doğrulanan Sorumlu İşletme Raporumuzda 
(www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessReport) ilerleme durumunu yıllık olarak 
raporlamak.

 ● Orman pozitif taahhütlerimizi yerine getirme kapsamında iş arkadaşlarımızın, tedarikçilerimizin, 
müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın katılımını sağlamak ve hedeflerimize ulaşma 
becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için tedarikçilerle iş birliği gerçekleştirmek.

Bu politika, Grup fonksiyonları ve perakende markalarımızın faaliyetlerini içeren Kingfisher plc 
genelinde geçerlidir. Ayrıca politikanın ilgili kısımlarını iş ortaklıklarında uygulamak için iş 
ortaklarıyla birlikte çalışacağız.
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İlgili belgeler
 ● Ahşap ve Kağıt Ürünlerini Orman Pozitif Sorumlu Satın Alma: Satıcı Rehberi 

www.kingfisher.com/ForestPositiveGuidelines
 ● Kingfisher’ın Sorumlu İşletme Politikaları’na, web sitemizdeki şu adresten erişebilirsiniz: 

www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Destek ve sorular
Bu politikayla ilgili sorularınız olması durumunda responsiblebusiness@kingfisher.com adresine 
e-posta gönderebilirsiniz. 
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Politika vizyonu
Yerel halk ve tedarik zincirimizdeki işçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz de dahil olmak 
üzere ticari faaliyetlerimizden etkilenen her bireyin insan haklarına (temel hak ve özgürlükler) 
saygı duymayı ve bunları savunmayı taahhüt ediyoruz.

Politika
İnsan haklarına yaklaşımımızın; Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, 
Uluslararası İnsan Hakları Yasası (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini de içerir), BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi, Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi de dahil olmak üzere 
uluslararası sözleşmeler ve ilkeler doğrultusunda olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Kapsam ve uygulama
Bu politika, Grup fonksiyonları ve Perakende Markalarımızın tüm faaliyetlerini içeren 
Kingfisher plc genelinde geçerlidir.1 Ayrıca politikanın ilgili kısımlarının uygulandığından emin 
olmak için iş ortaklarıyla2 birlikte çalışacağız.

Taahhüt ettiğimiz hususlar:
 ● Operasyonlarımız ve tedarik zincirimiz genelindeki riskler de dahil olmak üzere işletmemiz 

için geçerli insan hakları risklerini düzenli olarak gözden geçirmek. Bu, risk değerlendirmesine 
yönelik aşağıdakileri eylemlerin gerçekleştirildiği bir yaklaşım benimsemeyi de kapsar:

 ○ Bireylere yönelik gerçek ve potansiyel etkileri ve bu etkileri en aza indirgeme yollarını 
tanımlamak.

 ○ Yeni şirket devirlerinin, yeniden yapılanmaların veya şirket satışlarının risklerini 
değerlendirmek.

 ○ Mevcut iş faaliyetlerine yönelik devam eden riskleri düzenli olarak değerlendirmek.
 ● Tüm Kingfisher çalışanları ve bizimle çalışan üçüncü taraflar için geçerli olan 

www.kingfisher.com/CodeofConduct adresindeki Davranış Kurallarımızda yer alan insan 
haklarına saygıyı teşvik etmek.3 

 ● Çalışanlar ve üçüncü taraflar için gizli bir ihbar hizmetinin sağlanması da dahil olmak 
üzere insan hakları ile ilgili her türlü endişeyi bize bildirmeyi kolaylaştıran İhbar Politikamızı 
inceleyebilirsiniz.

 ● Aşağıdakiler dahil olmak üzere insan hakları ile ilgili endişelerinizi gidermek için hızlı bir şekilde 
harekete geçmek:

 ○ İnsan haklarıyla ilgili iddia edilen ihlalleri tarafsız şekilde ve gizliliği göz önünde bulundurarak 
kapsamlı şekilde soruşturmak.

 ○ Faaliyetlerimizle bağlantılı insan hakları ihlali mağdurlarının mağduriyetlerini giderecek 
yollara erişimini sağlamak.

 ● Operasyonlarımız ve tedarik zincirimiz genelindeki riskleri önlemek veya azaltmak ve 
etkilerden kaynaklı sorunları gidermek için durum tespiti gerçekleştirmek. En önemli insan 
hakları risklerimiz tedarik zincirimiz genelinde bulunmakta olup bu riskleri etik satın alma 
taahhütlerimiz (aşağıda daha fazla bilgi yer almaktadır) aracılığıyla ele almaya çalışırız. Kendi 
operasyonlarımız kapsamında önceliğimiz, herkesin değerli ve saygın hissettiği, kendisi 
olabileceği ve potansiyellerine ulaşabileceği kapsayıcı bir iş yeri tesis etmektir. Bunu Çeşitlilik 

1 Kingfisher’ın perakende markaları arasında B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint ve Koçtaş yer alır.
2 Bu durum, franchise ortaklarımız ve diğer iş modelleri (ör. B&Q pazarı) için geçerlidir.
3 “Üçüncü Taraf” ile kastedilen, Kingfisher’ın sözleşme imzaladığı veya sözleşme imzalama ve çalışma teklifinde 

bulunduğu tüm tedarikçiler, satıcılar, hizmet sağlayıcılar, aracılar, temsilciler, iş ortakları, kurum dışı danışmanlar, 
yardım kuruluşları, danışmanlar veya kuruluşlardır.

İnsan Hakları Politikası Tutum Beyanı
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ve Kapsayıcılık stratejimizi de içeren Çalışan ve Kültür Planımız aracılığıyla gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz.

 ● İnsan hakları riskleriyle ilgili eğitim de dahil olmak üzere insan haklarına olan bağlılığımıza ve 
yaklaşımımıza dair farkındalık sağlamak için tüm Kingfisher çalışanlarına eğitim sağlamak.

 ● İş ortaklıkları genelinde insan haklarını desteklemek için iş ortaklarıyla (ör. franchise ortakları, 
ortak girişimler, çevrimiçi pazar ve Birleşik Krallık’taki NeedHelp gibi müşteri teklifleri hizmeti) 
birlikte çalışmak. Tüm iş ortaklarımızın insan hakları taahhüdümüzü paylaşmalarını ve aynı 
standartları desteklemelerini bekleriz.

 ● Temel insan haklarına yönelik performansı düzenli olarak izlemek (etik kaynak kullanımı, çeşitlilik 
ve kapsayıcılık dahil) ve ilerleme durumunu Sorumlu İşletme Raporumuzda, Modern Kölelik 
Beyanımızda (Birleşik Krallık yasaları uyarınca zorunludur) ve Devoir de Vigilance Beyanımızda 
(Fransa yasaları uyarınca zorunludur) yıllık olarak raporlamak.

Etik satın alma 
Tedarik zincirimizi önemli bir risk alanı olarak tanımlar ve bunu etik kaynak bulma yoluyla ele 
almaya çalışırız. Taahhüt ettiğimiz hususlar:

 ● Tüm tedarikçilerin Tedarik Zinciri İş Yeri Standartlarımıza uymalarını gerekli kılmak4 (Davranış 
Kurallarımızda belirtildiği şekilde).

 ● Temel riskleri ele almak için tedarikçilerin performansını izlemek; Yeniden Satışa Yönelik 
Ürünler (GFR), hizmetler ve Yeniden Satışa Yönelik Olmayan Ürünler (GNFR) ile ilgili etik ve 
çevresel güvence yaklaşımımıza ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır. Not: Güvenilir olan ve 
tedarikçi performansı hakkında bize bağımsız bir değerlendirme sağlayan izleme araçlarını 
kullanmaya özen gösteriyoruz. Şu anda GFR için Sedex ve Amfori BSCI, GNFR için ise 
EcoVadis kullanmaktayız.

 ● “Denetimin ötesinde” bir yaklaşım benimseyerek tedarik zincirimiz genelinde insan hakları 
sorunlarına çözümler bulmak amacıyla şirketimiz dışındaki paydaşlarla (diğer şirketler ve sivil 
toplum kuruluşları dahil) iş birliği içinde çalışmak.

Etik ve çevresel güvence – Yeniden Satışa Yönelik Ürünler (GFR)
Tüm tedarikçilerimizin Tedarik Zinciri İş Yeri Standartlarımıza uymalarını zorunlu kılıyoruz. 
Yeniden Satışa Yönelik Ürünler (GFR) tedarikçilerimizin performansını izleme konusunda 
kararlıyız. 

Tedarikçilerimizin şunları yapmalarını bekleriz: 
 ● Etik risklerin ve denetimlerin ayrıntıları da dahil olmak üzere tedarik zinciri bilgilerini 

bizimle paylaşmak için iş birliğine dayalı platformlar (Sedex veya Amfori BSCI) kullanmak.5 
 ● Bize nihai ürünler tedarik eden tüm üretim tesislerinin riskini değerlendirebilmemiz için 

tarafımızla iletişime geçmek; bu, etik denetim için yüksek riskli tesislerin belirlenmelerini 
sağlamak içindir. Risk değerlendirmemizde ülke riski ve sektör riski dikkate alınır. 

 ● Yüksek riskli üretim tesislerinde geçerli bir etik denetim uygulamak; yüksek riskli 
tesisleri nasıl belirlediğimiz ve etik denetimin geçerli olması için ne istediğimiz (ör. 
kabul ettiğimiz denetim türü, denetime ilişkin zaman ölçekleri) hakkında ayrıntılı bilgi 
için www.kingfisher.com/EthicalSourcingGuidelines adresindeki Etik Satın Alma Satıcı 
Rehberini inceleyebilirsiniz.

 ● İş Açısından Kritik ve Kritik sorunlara özellikle odaklanarak uyumsuzluk sorunlarını 
gidermek için denetim bulgularına göre hareket etmek (denetçi tarafından belirtilen 
zaman ölçekleri doğrultusunda). İş Açısından Kritik sorunların çalışanlar için ciddi bir 
risk teşkil ettiğini kabul ediyor ve bu nedenle tedarikçilerin bu sorunların tespit edildiği 
durumlarda kararlı ve hızlı bir şekilde harekete geçmelerini bekliyoruz. 

 ● “Markalı Tedarikçi” olarak sınıflandırılmaya ilişkin şirket içi uygunluk kriterlerini karşılayan 
markalı tedarikçilerin imzalı bir uygunluk yazısı göndermeleri Kingfisher tarafından 
talep edilir.

4 Tedarik Zinciri İş Yeri Standartlarımız, Etik Ticaret İnisiyatifi (ETI) Temel Yönetmeliği ve Sedex ve Amfori BSCI 
tarafından belirlenen standartlarda yer alan ek gerekliliklere uygundur.

5 Bu, Kingfisher’ın “Kendi Özel Markası” ve “Diğer/Markasız” ürünleri için geçerlidir. Lütfen bu ürünler hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için Etik Satın Alma Gereklilikleri: Satıcı Rehberi’ne bakın.
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 ● Düşük cirosu olan (yıllık 50.000 £ altında) tedarikçilerde de uygunluk yazısı yaklaşımı 
izliyoruz. Uygunluk; ciro, üretim konumları ve Kingfisher’a yönelik risk gibi unsurlara göre 
belirlenir ve bu unsurlara dayanır.

Tedarikçileri izlemek için takip ettiğimiz ayrıntılı süreç, bize tedarik edilen ürünlerin 
türüne göre uyarlanır: Kendi Özel Markası (OEB), Markalı ve Markasız. Daha fazla ayrıntı, 
Etik Satın Alma Satıcı Rehberimizde yer almaktadır.

Etik ve çevresel güvence – Hizmetler ve Yeniden Satışa Yönelik Olmayan 
Ürünler (GNFR)

Lojistik, BT, tesis yönetimi ve inşaat gibi hizmetler için birçok tedarikçi kullanırız. Ayrıca; 
personel üniforması, kırtasiye malzemesi ve eve teslimat ambalajları gibi Yeniden Satışa 
Yönelik Olmayan Ürünler (GNFR) de satın alıyoruz. 

Taahhüt ettiğimiz hususlar:
 ● Önemli tedarikçilerimizin çevresel ve etik performansını düzenli olarak değerlendirmek.6 

Mevcut durumda tedarikçileri değerlendirmek için EcoVadis’i kullanıyoruz. EcoVadis 
değerlendirmesi dört alanı kapsar: Emek ve insan hakları, çevre, etik ve sürdürülebilir 
satın alma. EcoVadis değerlendirmesinde “gümüş” veya daha yüksek bir puan alarak 
sürdürülebilirliğe güçlü bir bağlılık gösteren tedarikçilerle çalışmayı hedefliyoruz. 
Minimum standart olarak, tedarikçilerin değerlendirmeden sonraki 12 ay içinde “bronz” 
puan elde etmeleri gerekir.

 ● Yeniden Satışa Yönelik Olmayan Ürünler (GNFR) ve hizmetler konusunda 
yüksek riskli tedarikçiler için ayrıntılı denetim gerekliliklerimizi 
(www.kingfisher.com/EthicalSourcingGuidelines adresindeki Etik Satın Alma Satıcı 
Rehberimizde belirtilmiştir) karşılayan bir Sedex etik denetimi gerçekleştirmek.7 
Kingfisher’ın risk değerlendirmesi; sektör riskini, ülke riskini ve harcamayı dikkate alır. 
Riskleri düzenli olarak incelemek için STK’ler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. 
Bunlar ilgili Direktörler tarafından periyodik olarak onaylanmaktadır.8 

Bu politika, Grup fonksiyonları ve perakende markalarımızın faaliyetlerini içeren Kingfisher 
plc genelinde geçerlidir. Ayrıca politikanın ilgili kısımlarını iş ortaklıklarında uygulamak için iş 
ortaklarıyla birlikte çalışacağız.

İlgili belgeler
 ● Tedarik Zinciri İş Yeri Standartları www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
 ● Davranış Kuralları www.kingfisher.com/CodeofConducts
 ● Etik Satın Alma Satıcı Rehberi www.kingfisher.com/EthicalSourcingGuidelines
 ● Sedex’e nasıl kayıt olunacağına dair tedarikçi talimat notu 

www.kingfisher.com/SedexGuidance
 ● Kingfisher’ın Sorumlu İşletme Politikaları’na, web sitemizdeki şu adresten erişebilirsiniz: 

www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Destek ve sorular
Bu politikayla ilgili sorularınız olması durumunda responsiblebusiness@kingfisher.com adresine 
e-posta gönderebilirsiniz.

6 Yıllık harcamalarımızın 75.000 GBP’nin üzerinde olduğu tedarikçileri ana GNFR tedarikçilerimiz olarak tanımlıyoruz.
7 Denetim gerekliliklerimizin tüm ayrıntıları, Etik Satın Alma Satıcı Rehberimizde yer almaktadır. Yeni üniforma 

tedarikçilerini denetlemek için GFR denetim gerekliliklerini kullanırız. Hizmet sağlayıcılar için SMETA ekinde belirtilen 
hizmet sağlayıcılara ilişkin yaklaşımı izleriz.

8 GNFR için yüksek riskli alanlar Finans Genel Müdürü ve Grup Satın Alma Direktörü ile birlikte Grup Sorumlu İşletme 
Direktörü tarafından periyodik olarak incelenir ve onaylanır.
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Politika vizyonu
Sürdürülebilir olmayan ambalaj malzemelerinin çevre üzerindeki etkilerine yönelik artan endişeyi 
göz önünde bulundurarak, Kingfisher veya satıcı liderliğindeki girişimlerle ambalajlarımızın 
sürdürülebilirliğini sürekli olarak artırmaya çalışıyoruz.

Hedefler
Kendi Özel Markamız (OEB) ürün ambalajlarımız markalarımızı korurken, teslim ederken ve 
müşterilerimize sunarken çevre üzerinde mümkün olan en düşük etkiye sahip olmalıdır. Yani: 

 ● Ürünlerimizde fazla ambalaj malzemesi kullanmamak için Eko-tasarım ilkelerini kullanacağız.
 ● Tedarik zincirimizde ambalaj atıklarını en aza indirmeyi amaçlıyoruz.
 ● Ambalajlarımızda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmayı 

amaçlıyoruz.
 ● Mümkün olan durumlarda geleneksel ambalaj biçimlerine yeniden kullanılabilir alternatifler 

uygulayacağız.
 ● Sorunlu ve gereksiz ambalaj malzemelerini ortadan kaldıracağız. 
 ● Geniş ölçüde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanacağız.
 ● Faaliyetlerimiz kapsamında üretilen tüm ambalaj atıkları en verimli süreçler kullanılarak geri 

dönüştürülür.
 ● Ambalaj atıklarımıza ilişkin uygulanabilir tüm kapalı devre geri dönüşüm programlarını 

uygulayacağız.
 ● Ambalajlarımızdaki tüm tek kullanımlık plastikleri değiştirmeyi ve bunların kullanımını tamamen 

sona erdirmeyi hedefliyoruz.

İlgili belgeler
 ● Sürdürülebilir Paketleme Rehberi  

www.kingfisher.com/PackagingGuidelines
 ● Kingfisher’ın Sorumlu İşletme Politikaları’na, web sitemizdeki şu adresten erişebilirsiniz: 

www.kingfisher.com/ResponsibleBusinessPolicies

Destek ve sorular
Bu politikayla ilgili sorularınız olması durumunda packaging@kingfisher.com adresine e-posta 
gönderebilirsiniz. 

Sürdürülebilir Ambalaj Politikası 
Tutum Beyanı
www.kingfisher.com/PackagingPolicy
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Davranış Kuralları
www.kingfisher.com/CodeofConduct

Sürdürülebilir Ev Ürünleri Rehberi
www.kingfisher.com/SHPGuidelines

Tedarik Zinciri İş Yeri Standartları
www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards

İlgili diğer belgeler
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Onaylayan 
kişiler

Grup İcra üyeleri: Genel Müdür, Teklif ve Satın Alma Müdürü, Personel İşleri 
Direktörü, Finans Genel Müdürü. 
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Kingfisher plc
3 Sheldon Square, Paddington, Londra W2 6PX

Telefon: +44 (0)20 7372 8008
www.kingfisher.com
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