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Dünyanın artan nüfusunu sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde 
beslemek Nutreco’nun amaçlarının merkezinde yer almaktadır. 
Çalışanlarımız ve operasyonlarımız, Çalışanlara yönelik Davranış 
Kurallarına ve bu kuralları destekleyen politika ve süreçlere tabidir. 
Çalışanlara yönelik Davranış Kurallarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Hedeflerimize ancak iş ortaklarımızın işbirliği ile ulaşılabileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, İş Ortakları için bu Davranış Kurallarını 

geliştirdik. Bu kurallar, İş Ortaklarımızla sürdürülebilirlik, uyum ve bütünlük konularında işbirliği yapmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca, 

yalnızca bu Davranış Kurallarında belirtilen standartlara uyumlu hareket eden şirket veya bireylerle iş yapacağız.

İş Ortaklarımızdan biri bu Davranış Kurallarını ihlal ederse Nutreco, iş ilişkisinin sonlandırılması da dahil olmak üzere düzeltici 

önlemler alabilir.

Giriş

Misyonumuza yalnızca iş ortaklarımızın 
desteğiyle ulaşabiliriz.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Ortam
İş Ortakları:

• Çevreyle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyumlu hareket 

edecektir.

• Kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını 

sağlayacak, iklim değişikliği ve kuraklığın biyoçeşitlilik üzerindeki 

olumsuz etkilerini en aza indirmek için çabalayacaktır.

• Sorumlu bir atık yönetimi sürecine sahip olacak ve atıkları mümkün 

olduğunca azaltmak, yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek 

için gerekli adımları atacaktır.

• Faaliyet gösterdikleri topluluklarla sorumlu ilişkiler kuracak, 

şirket faaliyetlerinden kaynaklanan toplumsal etkileri yönetecek 

ve söz konusu etkileri kontrol altına almak için ilgili prosedürleri 

uygulayacaktır.

Ürün güvenliği
Nutreco’ya sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin güvenliği, amaçlanan 

şekilde kullanılmaları halinde taahhüt edilecektir.

Kayıtlar
İş Ortakları, Nutreco ile gerçekleştirdikleri iş faaliyetlerinin doğru, 

eksiksiz ve güncel kayıtlarını tutacaktır. Bu kayıtlar, geçerli yasalar 

uyarınca saklanacaktır.

Tedarik zinciri sorumluluğu
İş Ortakları, ilgili ekleri de dahil olmak üzere bu Davranış 

Kurallarındaki ilkelerin ilgili tedarikçilerine ve ortaklarına iletilmesini 

ve bu taraflarca yerine getirilmesini sağlamak için çaba gösterecektir.

1 Genel asgari istihdam yaşını 15 (hafif işler için 13) ve 

tehlikeli işler için asgari istihdam yaşını 18 (belirli katı 

koşullar altında 16) olarak belirleyen ILO Asgari Yaş 

Sözleşmesinin (no. 138) taraflarından biriyiz. Bu sözleşmeye 

göre, ekonomi ve eğitim koşullarının tam olarak gelişmediği 

konumlarda başlangıçta genel asgari istihdam yaşını 14 (hafif 

işlerde 12) olarak belirleme olasılığı da söz konusudur.

2 ILO Zorla Çalıştırma Sözleşmesine (no. 29) göre zorla 

çalıştırma, ilgili kişilerin gönüllü olarak kabul etmediği 

herhangi bir iş veya hizmetin ceza tehdidiyle yaptırılmasıdır. 

Üç yaygın zorla çalıştırma şekli vardır:

- Hapishanede çalıştırma: Devlet veya ordu tarafından 

hapsedilmiş kişilerce hükümlerinin getirdiği bir gereklilik 

olarak ve genellikle ücret almadan yapılan işlerdir.

- Ödünç işçilik: Belirli bir süre boyunca bir işverenle 

arasında iş akdi bulunan bir kişi tarafından, genellikle ulaşım 

masrafları veya geçim giderleri karşılığında yapılan işlerdir.

- Borç köleliği: İşverenlerin, çalışanlarına yüksek faizli 

krediler sağlayarak bireysel olarak çalışanları veya 

çalışanların tüm aile üyelerini borçlarını ödemek üzere düşük 

ücretler karşılığı çalıştırdığı yasa dışı bir uygulamadır.

Bu belgede geçen “İş Ortağı” 
ifadesi, Nutreco ile iş yapan 
şirketleri, organizasyonları 
veya bireyleri ifade eder.

Yasalara uyum
• İş Ortakları, iş faaliyetlerini yöneten geçerli tüm yasa ve 

yönetmeliklere uyacaktır.

• İş Ortakları, geçerli ticari yaptırımlara ve yönetmeliklere uyacaktır. 

Nutreco, geçerli yaptırımları ihlal eden kişilerden, kuruluşlardan, 

hükümetlerden veya ülkelerden herhangi bir mal veya hizmet kabul 

etmez.

• Nutreco, yolsuzluğa karşı sıfır toleranslı bir yaklaşıma sahiptir. 

İş Ortakları hiçbir şekilde rüşvet ve komisyon vermemeli, 

veya kolaylaştırma ödemesi yapmamalıdır. İş Ortaklarından, 

Nutreco’nun Çalışanlara Yönelik Davranış Kurallarımızda yer 

alan Nutreco’nun çalışanları ve temsilcilerini kapsayan hediyeler 

ve ağırlama ile ilgili standartlarına uymaları beklenir (yukarıdaki 

bağlantıya bakın).

• Nutreco, adil rekabeti teşvik eder ve destekler. İş Ortaklarımız adil 

bir biçimde rekabet edecek ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki 

antitröst ve rekabet yasalarına uyum sağlayacaktır. İş Ortakları 

fiyat sabitleme, pazar tahsis etme veya hakim durumu kötüye 

kullanma gibi yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeyecek veya bu tür 

anlaşmalar yapmayacaktır.

• İş Ortaklarımızın, olası çıkar çatışmalarını Nutreco ile iş ilişkisine 

girmeden önce ve/veya iş ilişkisi esnasında derhal bildirmesini 

bekleriz. 

• Ayrıca, İş Ortaklarımız Nutreco ile veya Nutreco adına 

gerçekleştirilecek işlemleri etkilemek için siyasi partilere veya 

adaylara mali veya farklı bir türde destek sağlamayacaktır.

• İş Ortakları; kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, 

iletilmesi ve silinmesine ilişkin olarak ilgili gizlilik ve bilgi güvenliği 

yasa ve yönetmeliklerine uyacaktır. İş Ortakları, tüm hissedarların 

makul gizlilik beklentilerini karşılayacak ve uygun düzeylerde veri 

güvenliğini temin edecektir.

İnsan hakları:
İş Ortakları:

• İlgili ülkedeki ücretler ve çalışma sürelerine ilişkin yasa ve 

düzenlemelere uyumlu hareket edecektir.

• Çocuk işçi çalıştırmayacaktır1.

• Fırsat eşitliğini destekleyecek ve işyerinde ayrımcılıkla mücadele 

edecektir.

• Mahkum çalıştırma, ödünç işçilik veya borç karşılığı işçi2 gibi 

çalışma biçimlerinden faydalanmayacak ve disiplin cezası olarak 

fiziksel cezalar ya da diğer manevi veya fiziksel baskı türleri 

uygulamayacaktır.

• Yasaların izin verdiği durumlarda bir sendikaya üye olmak için 

işçi ve çalışan haklarının özgürce örgütlenmesine saygı gösterip 

destekleyecektir.

Çalışma süreçleri
İş Ortakları:

• Çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayacaktır.

• Yerel yasaların gerektirdiği ölçüde ve gerekli olduğu müddetçe, 

tüm çalışanların diledikleri zaman erişebilecekleri bir Sağlık ve 

Güvenlik Politikasına sahip olacaktır.

• Kazaları ve riskleri minimuma indirmek için sürekli olarak çaba 

gösterecektir.

• Tacizden ve kaba davranışlardan uzak bir çalışma ortamı 

sağlayacaktır.

Davranış Kuralları
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Sürekli iletişim

Nutreco, bu Davranış Kurallarıyla ilgili her türlü görüşmeye açıktır 
ve tüm İş Ortaklarının uyumsuzlukları etkin bir şekilde belirlemesini 
ve azaltmasını beklemektedir. İş ortakları,makul bir süre önceden 
bildirimde bulunmak ve mesai saatlerinde gerçekleştirilmek kaydıyla, 
Nutreco’ya bu Davranış Kurallarında belirtilen gerekliliklerin yerine 
getirilip getirilmediğini denetleme hakkını verir ve bu tür bir denetim 
esnasında gerekli bilgilerin temini için Nutreco’ya (ve danışmanlarına) 
makul desteği sağlamayı kabul eder.
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Su: Çiftlik yönetimi uygulamalarında, suyun mümkün olan en 

verimli şekilde kullanılması ve suyun kalitesinin değerlendirilmesi ve 

korunması sağlanacaktır.

Ormansızlaşma ve toprak kullanımı değişikliği: Tedarikçiler, 

ormansızlaşma ve toprak kullanımı değişikliği süreçlerinin sorumlu 

yollarla gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ulusal yasalara, endüstri 

taahhütlerine ve kılavuzlara uygun hareket edecektir. Yasa dışı 

ormansızlaştırma veya toprak kullanımı değişikliği riskinin yüksek 

olduğu coğrafi alanlarda Nutreco, mahsullerin yasa dışı yollarla 

ormansızlaşan alanlardan elde edilmemesi konusunda güvence 

verilmesini ısrarla talep edecektir2. Nutreco, paydaşlarımızla 

birlikte ormansızlaştırma yapmayan tarımsal değer zincirleri 

oluşturulması süreçlerini destekleyecek ve coğrafi olarak sektör bazlı 

ormansızlaştırma işlemlerine son verme tarihlerini belirleyecektir3.

Tarımsal alanların genişletilmesi: Çorak araziler olarak 

belirlenen alanlarda doğal yaşam alanlarının yeni tarımsal alanlara 

dönüştürülmesi teşvik edilmelidir. Mahsuller, 2008 yılından sonra yeni 

tarımsal alanlara dönüştürülmüş değerli doğal yaşam alanlarından 

elde edilmemelidir.

Biyoçeşitliliğin korunması: Tedarikçiler, iş faaliyetlerinin 

biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerindeki olası olumsuz 

etkilerine ilişkin farkındalık gösterecek ve bu etkileri önlemek, 

minimuma indirmek, düzeltmek ve son çare olarak telafi etmek için 

gerekli önlemleri uygulayacaktır.

Sera gazı emisyonları: Tedarikçiler, doğrudan 

operasyonlarındaki ve tedarik zincirlerindeki, önemli oranda sera 

gazı emisyonu kaynağı olan faaliyetlere ilişkin farkındalıklarını 

gösterecek ve faaliyetlerinin etkisini azaltmak için çabalayacaktır.

Toprak kullanımı hakları: Özellikle yerli halk ve yerli 
nüfus açısından mülk ve toprak kullanımı haklarına saygı 
duyulacaktır.

Süt ürünleri için ek olarak 
aşağıdaki sürdürülebilir üretim 
kriterlerine uyum sağlanacaktır
Hayvan refahı: Hayvanlara özenli ve saygılı bir şekilde muamele 

edilecektir. Çiftlik hayvanlarının yaşam koşulları doğal ışığa, temiz 

havaya, temiz suya ve sağlıklı bir beslenmeye sahip olmalıdır. 

Hayvanlar aşırı sıcaklıklarda korunaklı ortamlarda bulunmalı ve diğer 

hayvanlarla sosyal temas dahil olmak üzere doğal davranışlarını 

gerçekleştirme fırsatı elde edebilecekleri şekilde yeterli alana sahip 

olmalıdır. Hayvanların taşıma, nakil ve kesim süreçlerinde yaşadıkları 

stres minimuma indirilecektir.

Sorumlu antibiyotik kullanımı: Çiftlik sağlığı yönetimindeki en 

iyi uygulamalar benimsenerek antibiyotik kullanımından kaçınılacak 

veya antibiyotik kullanımı azaltılacaktır. Ayrıca, başka çare olmaması 

halinde antibiyotiklerin ihtiyatlı ve uygun şekilde kullanılacağı 

garanti edilecektir. Nutreco, kendi operasyonlarında koruyucu ilaç 

kullanımını sıfıra indirmeye ve büyümeyi hızlandırmak için antibiyotik 

kullanmamaya özen gösterecektir. Nutreco, kendi operasyonlarında 

antibiyotiklerin yalnızca bir veterinerin doğrudan ve onaylı tıbbi 

denetimi altında uygulanmasını sağlayacaktır. Nutreco 2025 yılına 

dek, kendi operasyonlarında Dünya Sağlık Örgütü’nün “İnsan 

Sağlığı için Kritik Öneme Sahip” olarak sınıflandırdığı antimikrobiyal 

ajanların hiçbirinin kullanılmamasını sağlayacaktır.

Besin verimliliği: Tedarikçiler hayvanlarına, öngörülen üretim 

düzeyine göre dengeli bir diyet uygulayacaktır. İnek başına süt 

üretimi optimize edilmelidir ve ineklerin ömrü uzatılarak karbon 

(metan dahil), nitrojen, fosfor ve diğer besin maddesi kayıplarının 

en aza indirilmesini sağlamak için gerekli önlemler uygulanmalıdır.

1 1. Kimyasal tarım ürünleri mahsul koruma ürünlerini, 

diğer zirai ilaçları ve sentetik (inorganik/mineral) gübreleri 

içerirken organik gübreler doğal gübreleri, bitki artıklarından 

yapılan gübreleri vb. içerir.

2 . Avrupa Yem Üreticileri Organizasyonunun (FEFAC) 

Soya Kaynak Kullanım Kurallarını benimseyen sertifikasyon 

programları, soyanın yasa dışı ormansızlaştırma yapılmayan 

alanlardan geldiğine dair kanıt olarak kabul edilir. Daha 

fazla bilgi için buraya bakın.

3 3. Ormansızlaştırma, toprak kullanımı değişikliği ve coğrafi 

olarak sektör bazlı ormansızlaştırma işlemlerine son verme 

tarihleri Accountability Framework Initiative (Sorumluluk 

Çerçevesi Girişimi - AFI) https://accountability-
framework.org/ tarafından geliştirilen esaslar uyarınca 

tanımlanmıştır.

Tüm tarımsal ürünlerin sorumlu 
yollarla üretilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Ormansızlaşma gibi 
mevcut sorunları pragmatik ve etkili 
bir şekilde ele almak için tanınmış 
organizasyonlarla ve platformlarla 
işbirliği halinde çalışıyoruz.

Bu nedenle, İş Ortakları için Davranış Kurallarımızda belirtilen 

genel ilkelere ek olarak, sürdürülebilir tarımsal ürün ve süt ürünleri 

tedarikine ve üretimine ilişkin ilave asgari kriterler belirledik. Lütfen 

bu kriterlerin genel ilkelerin bir ilavesi olduğunu ve bunların yerine 

geçmediğini unutmayın.

Karşı karşıya kalınan zorlukların boyutu konusunda net farklılıklar 

olsa da bu ek kriterler, tarımsal ürün ve hayvancılık sistemlerinin 

sürdürülebilirliğini etkileyen temel hususları ele almaktadır. Bu ek, 

sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir kılavuz 

değildir. Nutreco ve tedarikçiler arasında gerekli görülebilecek ve 

mutabık kalınabilecek daha detaylı sürdürülebilirlik kriterlerinin 

mevcut olması halinde, bu kriterler ayrı bir anlaşmaya dahil 

edilecektir.

Kapsam
• Bu, İş Ortaklarına yönelik Davranış Kuralları eki, Nutreco’ya 

sağlanan tüm tarımsal ürünler için geçerlidir. Buna, geleneksel 

yöntemlerle yetiştirilen, organik ve genetik yapısı değiştirilmiş 

(GD) mahsuller ve bu mahsullerden üretilen ürünlerin yanı sıra süt 

endüstrisi ürünleri de dahildir.

• Nutreco, tarımsal ürün tedarikçilerinin bu ek kapsamında 

tanımlanan kriterlerin yerine getirilmesini sağlamasını 

beklemektedir. Kriterlerden bazıları, yalnızca tarımsal ürün 

tedarikçilerinin kendi tedarikçilerinin bu kriterlere uyumunu takip 

etmesi ve denetlemesiyle yerine getirilebilir. Bu tedarikçilere örnek 

olarak bitkisel ürün (soya, kolza tohumu, buğday...) çiftçileri veya 

hayvancılıkla (süt ürünleri) uğraşan kişiler verilebilir.

Tarımsal ürünlerin sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edilmesine 
yönelik kriterler
İzlenebilirlik: Tedarikçiler, Nutreco’ya sağlanan ürünlerin 

kaynağına kadar izlenebilmesini sağlamak için izlenebilirlik sistemleri 

kullanmalıdır. Mahsuller için ideal izlenebilirlik sürecinde mahsullerin 

yetiştirildiği çiftliğe ulaşılabilmelidir; asgari olarak ise menşe ülke 

bilgisine erişilebilmelidir.

Sertifikasyon: Nutreco, tedarikçilerinin bu ek kapsamında belirtilen 

kriterlere uyumu belgeleyen kabul görmüş üçüncü taraf kuruluşlardan 

sertifika almalarını veya diğer bağımsız doğrulama yöntemlerine 

başvurmasını teşvik eder.

Tedarik Zinciri Sorumluluğu 
(tüccarlar, aracılar veya 
işletmeciler için)
Tedarikçiler, bu ekte sunulan tarımsal ürünlerin sürdürülebilir 

kaynaklardan sağlanması ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmesine 

yönelik kriterlere kendi tedarikçilerinin de uyum sağlaması için makul 

tüm çabayı gösterecektir.

Tarımsal ürünlerin sürdürülebilir 
bir şekilde üretilmesine yönelik 
kriterler
Kimyasal tarım ürünleri ve organik gübreler1: Kimyasal 

tarım ürünleri ve organik gübrelerin saklanmasına, kullanılmasına ve 

uygulanmasına ilişkin olarak kabul görmüş en iyi tarım uygulamaları 

benimsenecek ve bu sayede kimyasal tarım ürünlerine olan ihtiyaç 

azaltılacak, çevre kirliliği minimuma indirilecek ve insan sağlığı 

ve refahı ile ekosistem hizmetleri üzerindeki olumsuz etkilerden 

kaçınılacaktır.

Topraklar: Toprak yapısı, verimlilik ve erozyon durumları göz 

önünde bulundurularak toprakların korunması ve iyileştirilmesi için 

kabul görmüş en iyi tarım uygulamaları benimsenecektir.

 

Tarımsal Ürün Tedarikçilerine 
Yönelik Davranış Kuralları Eki

https://www.sustainabilitymap.org/fefac
https://www.sustainabilitymap.org/fefac
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İnsan tüketimine yönelik olarak 
balık işleme süreçlerinden elde 
edilen deniz ürünlerine (yan 
ürünler) yönelik kriterler
Tehdit altında olan türler: Tedarikçiler, IUCN (Dünya Doğa ve 

Doğal Kaynakları Koruma Birliği) Kırmızı Listesinde Kritik Tehlike 

Altında veya Tehlike Altında olarak sınıflandırılan türleri veya bu 

türlerden elde edilen yan ürünleri işlemeyecektir. Hassas Tür olarak 

sınıflandırılan türler, sorumlu yollarla yönetildikleri değerlendirilen ve 

belirlenen belirli bir alt popülasyona ait balıkçılık tesislerinden elde 

edilenler dışında, yan ürün olarak kullanılamaz.

Akuakültür süreçlerinden elde 
edilen deniz ürünlerine (yan 
ürünler) yönelik kriterler
Sorumlu antibiyotik kullanımı: Antibiyotiklerin ihtiyatlı ve 

uygun şekilde ve başka çare olmaması durumunda kullanımı garanti 

edilecek ve gerektiğinde kullanımı azaltmak için çiftlik sağlığı 

yönetiminde en iyi uygulamalar benimsenecektir. Antibiyotik kullanımı 

bir hayvan sağlığı uzmanı tarafından denetlenecektir. Başta Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insanlara yönelik uygulamalarda 

kritik öneme sahip ilaçlar olarak listelenen antibiyotikler olmak 

üzere beşeri tıp açısından önem taşıyan antibiyotikler, temel amaç 

performansı artırmaksa kullanılmayacaktır.

Ölümler: Ürünler, doğal yollarla ölmüş balıklardan elde 

edilmeyecektir.

Bütün balıktan elde edilmiş 
ürünlere yönelik kriterler. “Bütün 
balık” terimi, balıkçılığın birincil 
amacının balık unu ve balık yağı 
üretmek olduğu ve yakalanan 

balıkların doğrudan deniz ürünleri 
işleme birimine aktarıldığı 
balıkçılık tesislerini tanımlamak 
için kullanılır
Bu kriterler, bütün balığın balık unu ve/veya yağı üretmek için 

işlendiği balıkçılık tesisleri için geçerlidir.

Balıkçılık Yönetimi Çerçevesi ve Prosedürleri: Balıkçılık 

yönetimi faaliyetleri, balıkçılığın ve ekosistemin uzun vadeli olarak 

korunmasını temel almalıdır. Yönetim, genel dağılımından çok 

denizlerdeki balık varlığıyla ilgilenecek ve tüm aşırı avlanma ve 

türlerin biyolojisini dikkate alacaktır.

Stok Değerlendirme Prosedürleri ve Yönetim Tavsiyesi: 
Coğrafi dağılım, hedef türlerin stok değerlendirmesi ve uygun olması 

halinde hedef olmayan türler üzerindeki etkiler de dahil olmak üzere 

balıkların ve ekosistemin uzun vadeli korunmasına ilişkin balıkçılığın 

özelliklerine yönelik bilimsel veriler sunulacaktır.

Tedbirli Olma İlkesi: Balıkçılık yönetim çerçevesi, hedef balıkçılık 

tesislerinin, hedef olmayan ilişkili türlerin ve daha geniş ekosistemin 

korunmasına yönelik olarak tedbirli bir yaklaşım benimseyecektir.

Yönetim Önlemleri: İzin verilen balık avlama düzeyi, bilimsel 

tavsiyelere ve mevcut olması halinde resmi olarak onaylı bir kuruluşun 

önerilerine göre belirlenecektir.

Ham Balıkçılık Ürünlerinin Raporlanması ve Kaydedilmesi: 
Balıkçılık ürünleri, ilgili türlere ve bu Davranış Kurallarında belirlenen 

sorumlu balıkçılık yönetimi kriterlerine uygun olarak değerlendirilen 

balıkçılık tesislerine kadar izlenebilir olacaktır.

Balıkçılık Geliştirme Programları: Mevcut durumda çoğu önemli 

balıkçılık faaliyeti, FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış Kurallarının temel 

gerekliliklerine uyacak kadar iyi yönetilmemektedir. Bu doğrultuda 

Nutreco, bu gibi tesislerinden ürün alan tedarikçilerini ilgili 

paydaşlarla (balık unu işletmecileri, balıkçılar, tüccarlar ve aracılar, 

kurumlar, STK’lar vb.) iletişime geçerek bu balıkçılık tesislerine, 

yönetim uygulamalarını iyileştirerek FAO Sorumlu Balıkçılık Davranış 

Kuralları balıkçılık yönetimi gerekliliklerine uyum sağlayabilmeleri 

konusunda yardımcı olmaya teşvik etmektedir.

Okyanuslar, birçok deniz canlısı 
ve bitki türü için zengin bir doğal 
yaşam alanı olduğundan, bu 
alanların dikkatli bir şekilde 
korunması gerekmektedir. Bu 
sürecin en önemli kısmı, doğrudan 
veya dolaylı olarak insanların 
tüketimine yönelik olarak yakalanan 
balık popülasyonlarının, net bir 
şekilde tanımlanmış sürdürülebilir 
sınırlar çerçevesinde sorumlu bir 
şekilde avlanmasını sağlamaktır.

Yabani balık türlerinin, balık unu ve balık yağı üretimi için aşırı 

avlanması, deniz ekosistemine zarar vermektedir. Bu nedenle, İş 

Ortaklarına yönelik Davranış Kurallarımızda belirtilen genel esaslara 

ek olarak deniz ürünlerinin sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmasına 

ve bu ürünlerin elde edildiği balıkçılık tesislerinin sorumlu bir 

şekilde yönetilmesine ilişkin asgari kriterler belirledik. Lütfen bu 

kriterlerin genel esasların yerini almadığını ve bu esaslara ek olarak 

sunulduğunu unutmayın.

Bu ek, balıkçılık tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine 

ilişkin kapsamlı bir kılavuz değildir. Nutreco ve tedarikçiler arasında 

gerekli görülebilecek ve mutabık kalınabilecek daha detaylı 

sürdürülebilirlik kriterlerinin mevcut olması halinde, bu kriterler ayrı 

bir anlaşmaya dahil edilecektir.

Kapsam
Bu, İş Ortaklarına yönelik Davranış Kuralları eki, Nutreco ürünlerinde 

kullanılan tüm deniz kaynaklı ürünler için geçerlidir. Buna, denizden 

elde edilen yan ürünlerin birincil üretimi için yakalanan balık ve 

kabuklu deniz canlılarının işlenmesiyle elde edilen balık unu ve balık 

yağı, balıkçılık işlemlerinden elde edilen yan ürünler/ürünler ve 

akuakültür süreçlerinden elde edilen yan ürünler de dahildir.

Nutreco, endüstriyel balıkçılık faaliyetleri gerçekleştiren veya yabani 

balıklardan ya da çiftlik balıklarından elde edilen yan ürünleri veya 

artık ürünleri işleyen tedarikçilerinin bu ekte yer alan kriterlere 

uymasını beklemektedir. Kriterlerden bazıları, yalnızca deniz ürünleri 

tedarikçilerinin kendi tedarikçilerinin bu kriterlere uyumunu takip 

etmesi ve denetlemesiyle yerine getirilebilir. Bu tedarikçilere balıkçı 

tekneleri, balık işleme tesisleri veya balık çiftlikleri dahildir.

Deniz ürünlerinin sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edilmesine 
yönelik kriterler (tüm deniz 
ürünleri için geçerlidir):
Yasa dışı, kayıt dışı ve denetimsiz balıkçılık: Balıkçılık ürünleri 

yasa dışı, kayıt dışı ve denetimsiz (IUU) balıkçılık faaliyetlerinden 

elde edilmiş olmayacaktır.

İzlenebilirlik: Tedarikçiler; Nutreco’ya satılan ürünlerde kullanılan 

özgün ürünlerin balıkçılığa/balıkçılık menşeine veya yetiştirilen 

türlere ve menşe ülkeye kadar izlenmesini sağlayan izlenebilirlik 

sistemlerine sahip olacaktır.

Sertifikasyon: Nutreco; FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) Sorumlu 

Balıkçılık Davranış Kurallarını ve balıkçılık yönetimi esaslarını 

benimser ve teşvik eder. Nutreco, tedarikçilerinden bu kurallarda 

belirtilen ilkelere uymaya yönelik çalışmalarını beklemektedir. 

Skretting, aynı zamanda MarinTrust Programını da desteklemekte 

ve işleme tesisi ve balıkçılar MarinTrust programının bir parçası 

olduğunda temin edilecek deniz ürünlerine ilişkin kriterleri 

dikkate almaktadır. Deniz Koruma Konseyi onaylı balıkçılık 

tesisleri, MarinTrust programının gerekliliklerini karşılamaktadır. 

Nutreco ayrıca, MarinTrust geliştirici programının bir parçası olan 

tedarikçilerle ve balıkçılık tesisleriyle çalışmayı kabul etmektedir.

Tedarik zinciri sorumluluğu (tüccarlar, 
aracılar veya işletmeciler için)
Tedarikçiler, kendi tedarikçilerinin de bu ekte sunulan sürdürülebilir 

kaynak sağlama ve sorumlu balıkçılık yönetimi kriterlerine uyumlu 

hareket etmesini ve Nutreco’ya satılan ürünlerin bu kriterlere uygun 

olmasını sağlayacaktır.

Deniz Ürünleri Tedarikçilerine 
Yönelik Davranış Kuralları Eki
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