YEŞİL SATIN ALMA POLİTİKASI
1. AMAÇ
Bu politikanın amacı, SASA’nın enerji performansı ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip
olması beklenen, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı yüksek ekipman, ürün ve hizmetleri
satın almasını sağlamaktır. Bu politikanın uygulanması ile daha az enerji tüketimi ve sera gazı
salımı gerçekleşecek, çevresel ve ekonomik kazanç artırılacaktır.
SASA, önemli enerji kullanımlarıyla ilgili tüm satın alma faaliyetlerinde asgari olarak enerji
performansını dikkate almayı ve enerji kullanımını azaltarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı
taahhüt eder.
2. İLKELER
Bu kapsamda yeşil satınalma ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:


Gereksiz satınalmayı en aza indirmek



Atığı en aza indirmek



Toksisiteyi en aza indirmek



Habitat tahribatını en aza indirmek



Toprak bozunmasını en aza indirmek



Sera gazı emisyonlarını en aza indirmek



Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak



Su verimliliğini en üst düzeye çıkarmak



Sağlık ve güvenlik unsurlarını en üst düzeye çıkarmak



Eko-Etiketli/Çevre dostu ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlamak



Satın alma süreçlerindeki sürdürülebilirlik fırsatlarına yönelik farkındalığı artıracak
eğitimler planlamak



Adil ticaret fırsatları yaratmak

3. YÖNTEM
Yeşil Satınalma Politikası, SASA’nın ISO 50001 sertifikalı enerji yönetim sistemine
paralel olarak uygulanır; önemli enerji kullanıcısı olduğu belirlenen, enerji performansı
üzerinde önemli bir etkisi olabilecek ekipmanların satın alınması sırasında, tedarikin
etkisini değerlendirmek için eylemde bulunulur.
Geleneksel olanlardan daha etkin çalışan, enerji verimli ürün ve hizmetler satın almak,
SASA’nın enerji maliyetlerini azaltabilir. Enerji tasarruflu ürün tedariki, enerji

maliyetlerini düşürmenin yanı sıra bakım maliyetlerini azaltabilir, sera gazı emisyonlarını
azaltabilir ve kirlilik önleme ve kaynak koruma faaliyetlerini iyileştirebilir.
GEREKSİNİMLER
Kapsam:
Bu politika, SASA’nın tüm üretim ve yardımcı tesisleri ile üretim süreçlerini, üretimde
kullanılan ham madde ve enerji tüketimini, tüm ofisleri ile ofis ekipman ve malzemelerini,
tüm çalışanlarını ve diğer paydaşlarını (tedarikçiler, yükleniciler, taşeronlar ve diğer
kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde yer alan personeller) kapsamaktadır.
İletişim:
SASA, önemli enerji kullanımı üzerinde etkisi olan veya olabilecek enerji hizmetleri,
ürünleri ve ekipmanı tedarik ederken, tedarikçilere tedarikin kısmen enerji performansı
temelinde değerlendirildiğini bildirecektir.
Bu iletişimin bir kaydı, ISO 50001 klasöründe saklanacaktır.
Değerlendirme:
Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği, ekipman sahibi veya sözleşme yöneticisi
tarafından öngörülen çalışma ömrü boyunca değerlendirilecektir ve bu değerlendirme,
potansiyel satıcı veya SASA’nın kendi soruşturması tarafından sağlanan bilgilere
dayanabilir.
Değerlendirmenin sonuçları satın alma kararlarını etkileyecektir.
Anlaşmalar:
Sözleşme şartnameleri, tedarikçi hizmet anlaşmaları ve diğer benzer belgeler, satıcının,
ekipmanı, üretici tarafından belirlenen kapsamda, enerji performansı için optimal olacak
şekilde yapılandırmasını gerektirecektir.
Satıcı seçiminde ISO 14001, ISO 50001 veya eşdeğeri sertifikalara sahip potansiyel
satıcılar tercih edilecektir.
Ürünler ayrıca kalite, performans ve dayanıklılık açısından kullanıcı gereksinimlerini
karşılamalıdır.
Satıcı, bir arıza meydana geldiğinde bu özelliklerin düzgün bir şekilde etkinleştirilmesi ve
onarılması için güç yönetimi özellikleriyle ilgili olarak müşteri desteği sağlayacaktır.
Uygulama:
SASA, tüm personeline eğitim ve bilinçlendirme araçları sağlayacaktır.
SASA, tedarikçilerin enerji verimliliği performansında yenilikçi iyileştirmeyi aktif olarak
teşvik edecek ve bu iletişimin kanıtı kaydedilecektir.
SASA, sözleşmeleri ve tedarikçileri düzenli olarak gözden geçirerek ve bu stratejiyi
başkalarıyla kıyaslayarak tedarik politikasını ve yönergelerini sürekli olarak iyileştirecek,

tedarik standartlarını ve sürecini ISO 14001 çevre yönetim sistemiyle bütünleştirecek ve
çevre ve enerji performansını kullanarak performans göstergelerini izleyecektir.

Yönetim Kurulu, bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve
SASA çalışanlarından aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.

