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Sekamsan Kağıtçılık San.ve Tic.Ltd.Şti. Sürdürülebilir Satınalma Politikası, Etik Kurallar Politikamız, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, Çevre Politikamız ve Kalite Politikamız ile ortaya koyulan ilke ve 

prensiplerimiz temel alınarak oluşturulmuştur. Sürdürülebilir Satınalma Politikamız, tüm 

operasyonlarımızda ve her bir paydaşımız ile ilişkimizde, insan hakları ve temel çalışma ilkelerine dürüstlük, 

güven ve saygı esasına bağlılığımızın göstergesidir. 

 

Sürdürülebilir Satınalma politikamız, temel insan ve çalışma hakları ilkelerimizin ve sürdürülebilirlik 

anlayışımızın tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve devamlılığının sağlanmasını hedefler. 

Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin bu kapsamdaki temel ilkelerimizi bizimle paylaşması ve bu 

ilkelerin sürekli iyileştirmesi anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konusunda bizimle işbirliği içinde olmalarını 

bekleriz. Sürekli iyileştirmenin sağlanması için yapıcı geri bildirim sağlanmasını ve bu alandaki örnek 

uygulamaların sistematik olarak bizimle paylaşılmasını teşvik ederiz. 

 

Sekamsan Kağıtçılık San.ve Tic.Ltd.Şti. tedarikçilerinin seçiminde burada belirtilen temel ilkelere 

uyulmasını esas alır; 

 

 Tüm işleyiş ve operasyonların geçerli kanunlar çerçevesinde olması esastır. 

 Sahtekarlık, hile ve rüşvetin her şekli kesinlikle yasaktır. 

 Karşılıklı güven ve saygıya gölge düşürecek, ticari itibarı zedeleyecek küçük düşürücü tüm 

davranışlardan kaçınılır. 

 İnsan itibarını zedeleyecek küçük düşürücü davranışlarda bulunulmaz. 

 Zorunlu ve/veya çocuk işçi çalıştırılmaz. 

 Tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Ayrımcılığın hiçbir türü hoş görülmez. 

 Çalışma koşulları, ücretler, mesai saatleri, sendika ve toplu sözleşme hakkı gibi temel çalışan haklar 

kapsamındaki karar ve uygulamalar geçerli yasalara uygun ve adildir. 

 İş yeri ve işçi sağlığı ön planda tutulur. Gerekli tüm önlemler alınır. 

 İlgili çevre koruma kanunu, mevzuat, yönetmelik ve davranış kuralları eksiksiz uygulanır. 

 Ürünlerin paketlenip ulaştırılmasında çevreci uygulamalar tercih edilir. 

 Ürün yelpazesi, çevreye duyarlı ürün/hammadde alternatiflerini barındırır. 

 Ürün kalitesi ve güvenliğinin güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bizlerle birlikte çalışır. 

 Güncel gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip eder ve bize iyileştirme önerileri sunar. 

 Ürünlerin güvenliği ve kalitesi konusunda garanti verir, gerekli belgeleri sağlar(RoHS,TDS,MSDSvb.) 

 Rekabet gücü yüksek ürünler sunarak bizimde müşterilerimiz için kalite-fiyat dengesi güçlü ürünler 

üretmemize destek olur. 

 

Saygılarımızla , 

 

Cemal Erdoğan  

Genel Müdür 

Sekamsan Kağıtçılık San.ve Tic.Ltd.Şti. 

 


