
TEDARİK POLİTİKASI 

Grup ENERGO-PRO 

2021



  
 

1 
 

 
TEDARİK POLİTİKASI (“POLİTİKA”) 

 
1. Giriş   
 
Şirketimizin temel faaliyet alanını hidro-elektrik sektörü oluşturmaktadır. Orta ve Doğu 
Avrupa’da, Karadeniz’de ve Kafkaslarda hidroelektrik santralleri işletmekteyiz. Ayrıca 2.3 
milyonun üzerinde ağ müşterimiz ile Bulgaristan ve Gürcistan’da elektrik dağıtımı ve enerji 
ticareti ile iştigal etmekte ve büyük ölçekli dağıtım ağları işletmekteyiz.   
 
Şirketimiz 1994 yılında Çekya’nın Svitavy kasabasında kurulmuş ve ekonomik dönüşüm 
döneminde Orta ve Doğu Avrupa’da hidroelektrik enerji modernizasyonu ve rehabilitasyonu 
sürecine iştirak etmiştir. Enerji santrallerimizin toplam kurulu kapasitesi 1.243 MW ve yıllık enerji 
üretimi 3.8 TWh’nin üzerindedir.  
 
Genel merkezi Prag’da bulunan çok uluslu bir grup olan ENERGO-PRO’nun bir üyesi, Slovenyalı 
su türbini imalatçısı olan Litostroj Power d.o.o şirketidir ve dünya çapında 60’dan fazla ülkeye 
projeler göndermektedir. Şirketin bir iştiraki olan ve kayıtlı merkezi Çek Cumhuriyetinde bulunan 
Litostroj Engineering a.s. (eski adıyla ČKD Blansko Engineering, a.s.), araştırma, tasarım ve 
mühendislik işleri alanında faaliyet göstermektedir. Litostroj Grup ayrıca pompajlı hidroelektrik 
santralleri ve pompalama istasyonları da dahil olmak üzere hidroelektrik santralleri için ekipman 
tedariki yapmaktadır.      
 
ENERGO-PRO kendini en üst düzey sürdürülebilirlik standartlarına ve en yüksek Çevre, Sosyal ve 
Yönetişim standartlarına adamıştır. ENERGO-PRO, tüm yüklenicilerinin, alt yüklenicilerinin ve 
tedarikçilerinin (bu belgede “tedarikçi” olarak anılacaktır)Küresel iş Etiği ve şirket politikalarında 
tanımlanan bu standartlara uygun hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Tedarik zincirimizi 
idare etme şeklimiz ve tedarikçilerimizin faaliyetleri, çevre, topluluklar, marka imajı, işlevsel ve 
mali başarımız ve nihayetinde sürdürülebilirliğimiz ve Çevre, Sosyal ve Yönetişim performansımız 
üzerinde etki yaratmaktadır.   
 
 
2. Politika Hedefleri 
 
Bu politikanın hedefleri aşağıdaki şekildedir:  
 
 Tedarikçilerle ilgili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi, 
 Tedarik Zincirimizin şeffaflığının ve etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması, 
 Mal ve hizmetlerimizi satın alma şeklimizin ve tedarikçilerimizin faaliyetlerinin özellikle biyolojik 

çeşitlilik, insan hakları, emek, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele ve paydaş katılımı ile ilgili 
olarak Küresel İş Etiği ve politikalarına uygun olmasının ve iklim değişikliği, çocuk işçiliği, 
biyolojik çeşitlilik ve işgücüne katılım, işçi sağlığı ve iş güvenliği, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 
raporlandırması ve iyi yönetişim konusundaki taahhütlerimize uygun davranılmasının 
sağlanması,  

 Yerel tedarik ve yerel istihdam da dâhil olmak üzere yerel katkı oranının en üst düzeye 
çıkarılması, 

 İş kapsamının ve tedarikçilerin görev ve sorumluluklarının iyi biçimde anlaşılmasının 
sağlanması.   
 

 
3. Politika Gereksinimleri 
 
ENERGO-PRO sürdürülebilir bir tedarik zinciri ilkesine adanmıştır ve işletmemizin başarısında ve 
sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal ve Yönetişim taahhütlerimizin başarısında tedarikçilerin kilit rol 
üstlendiğine inanmaktadır. Tüm ülke işlemlerinin tedarik sürecini tanımlayan ve şeffaf bir seçim 
yaklaşımı sağlayan Küresel İş Etiği ve politikaları ile uyumlu Tedarik Prosedürleri geliştirmelerini 
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zorunlu kılmaktayız. Detaylı satın alma süreçleri Dâhili Satın Alma Talimatında tanımlanmakta ve 
açıklanmaktadır.  
 
Bu politikanın spesifik gereksinimleri şu şekildedir:  
 

I. Yüklenici Yönetimi 
 
Danışmanlık firmaları, mal ve hizmet sağlayıcıları ve inşaat şirketleri ile yapılacak 
sözleşmelerde teslim edilecek işin kapsamına atıfta bulunulacaktır. Sözleşmelerin 
kapsamında teknik ve mali detaylar, zaman çizelgesi, raporlandırma gereksinimleri ve 
sözleşme kapsamında teslim edilecek mal ve hizmetler yer alacaktır. Bu kapsamda 
ayrıca ENERGO-PRO politikalarına uygun hareket edilecektir.  

 
II. Tedarikçi Seçimi 

 
Tedarikçilerin seçimi, şeffaf bir şekilde, Rüşvetle Mücadele ve Kara Paranın Aklanmasının 
Önlenmesi Politikasına uygun bir biçimde ve tedarikçilerin işleri gerçekleştirme ve malları 
tedarik etme kapasitesine dayalı olarak yönetilmelidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar 
dikkate alınmalıdır:  
 

 Tedarikçinin faaliyetleri yerine getirme beceri ve deneyimi. 
 Tedarikçinin Zaman içindeki sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi. 
 Mal ve/veya hizmetlerin değerlendirilmesi. 
 İnsan kaynakları kapasitesi. 
 Etik uygulamalar ve ticari doğruluk. 
 ENERGO-PRO politika ve değerlerine uygunluk.  
 Mali teklif. 

 
III. Yerel Katkı 

 
Tedarikçiler, yerel tedarik ve yerli istihdamı nasıl en üst düzeye çıkarmayı planladıklarına 
dair detayları belirteceklerdir. Bu kapsamda işlemlerimizden etkilenecek yerel 
topluluklar ve bölgeler de yer alacaktır. ENERGO-PRO tüm iş ortaklarından istihdam ve 
iş fırsatları vasıtasıyla yerel ortaklıklar kurulması konusunda mümkün olan en fazla çabayı 
sarf etmelerini beklemektedir.  
 

IV. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
 

Tedarikçilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamıza ve ilgili standart ve prosedürlere 
uymaları gerekmektedir. Tedarikçilere ENERGO-PRO’nun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sistem veya Sistemlerini kullanma veya uygun ise kendi sistemlerini kullanma seçeneği 
sunulacaktır.  

 
V. İşçi ve İnsan Hakları 

 
Tedarikçilerden özellikle ayrımcılık, sosyal içerme, işgücünün çeşitliliği, cinsiyet, geçimi 
sağlayacak kadar maaş ve işçilerin konaklamalarının sağlanması konularında ENERGO-
PRO’nun İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikalarına uygun hareket etmeleri 
beklenmektedir. Tedarikçilerimizden çocuk işçiliğinin engellenmesi, yaşam hakkı, 
özgürlük, örgütlenme özgürlüğü, güvenlik, kölelikten muafiyet de dahil insan haklarına 
uymaları ve ilgili tüm yerel yasalara uygun hareket etmeleri beklenmektedir.   

 
VI. Çevre ve İklim Değişikliği  

 
Tüm tedarikçilerimizin politikalarımıza uygun hareket etmelerini ve aşağıdaki hususlara 
sıkı sıkıya bağlı kalmalarını beklemekteyiz; bu hususlar şu şekildedir:  
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 Enerji verimliliği. 
 Atıkların azaltılması ve/veya ortadan kaldırılması. 
 Tek kullanımlık plastiklerin kullanılmasının önüne geçilmesi.  
 Sorumlu çevre yönetimi. 
 Tüm çevre kazalarının bildirilmesi ve kazaların ortadan kaldırılması. 
 Su da dâhil olmak üzere doğal kaynakların sorumlu kullanımı. 
 Sera gazı emisyonları da dâhil olmak üzere iklim değişikliği etkilerinin azaltılması. 
 Çevreye dost teknolojilerin kullanılması. 
 Biyolojik çeşitliliğin yönetilmesi ve korunması. 

 
4. Dağıtım  
 
Bu belgeye şirketin web sitesi üzerinden ulaşılabilir; belge işletmenin seçili standart şart ve 
koşulları kapsamında yer almaktadır ve şirket yöneticileri, şirket yönetimi, şirket çalışanları, 
yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından gözden geçirilebilir. Bu politika, ortakların ve ilgili 
paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.  
 
5. Yürürlük 
 
Politikanın bu versiyonu 15 Temmuz 2021itibariyle yürürlüğe girer ve geçerlidir.  
 


