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For the supply of all kinds of materials and / or services to Anel Group, the Supplier or the 

Subcontractor accepts and commits, to carry on its responsibilities within the framework of respect 

for society, environment and human according to Anel Group directives to act in accordance with the 

United Nations Global Compact on legal and regulatory compliance with national and international 

directives relating to substances / chemicals for which prohibited usage or restricted usage is 

permitted, and that the necessary information and requirements in this respect are communicated 

throughout the supply chain and to comply with the requirements of Anel Group's ISO 14001 

Environmental Management System, with due care of the technical requirements of the project. 

Sub-Contractor shall be responsible of the collection and transportation of wastes produced in its 

operations according to Anel Group Waste Management. During and after completion of work, wastes 

should not be left in such a way as not to create a hazard in the Anel Group work areas.  Upon 

completion of the works, Sub-contractor shall operate according to Anel Group Waste Management.  

Anel Group requests that any supplier and/or Sub-contractor to comply with all legal requirements 

and improve consistently its environmental performance. 

Supplier/Sub-contractor must provide that all necessary permissions for the environment are taken, 

kept up to date and are in accordance with the reporting principles; and all records are always kept in 

compliance with legal procedures and waste management. 

Supplier/Sub-contractor must identify hazardous materials, chemicals and substance for their safely 

handling, transportation, storage, recycling or reuse. 

Supplier/Sub-contractor must comply with all laws and regulations regarding hazardous substances, 

chemicals and materials.   

Supplier/Sub-contractor must comply with the material restrictions and product safety requirements 

stipulated in the relevant laws and regulations. 

Supplier/Sub-contractor shall ensure that its key employees are aware of product safety practices, 

awareness of waste management and training. 
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Tedarikçi veya Alt yüklenici, projenin teknik gereksinimleri göz önünde bulundurmak kaydıyla,  

Anel Grup’a yapacağı her türlü malzeme temininde ve/veya vereceği hizmetlerde, Anel 

Grup’un sorumluluk ilkeleri doğrultusunda topluma, çevreye, insana saygı çerçevesinde 

yürütmeyi, kullanılması yasaklanmış veya sınırlı kullanımına izin verilmiş olan maddeler / 

kimyasallar ile ilgili ulusal ve uluslararası direktiflere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ne, yasalara ve uyulması zorunlu standartlara göre hareket etmeyi, bu doğrultuda 

gereken bilgi ve gereksinimleri tedarik zinciri boyunca iletimini sağlamayı ve Anel Grup’un ISO 

14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerine uymayı kabul ve taahhüt eder. 
 

Alt yüklenici; Anel Grup’un çalışma sahalarında vereceği hizmetlerde, işin gereği çıkan atıkların 

Anel Atık Yönetimi’ne göre muhafazası ve taşınmasından sorumludur.  İş sırasında ve sonrası 

atıklar Anel Grup çalışma alanlarında tehlike oluşturacak şekilde âtıl durumda bırakılmaz, iş 

bittikten sonra da Anel Grup Atık Yönetimi’ne göre hareket edilmelidir.  

 

Anel Grup; Tedarikçi/Alt yüklenicinin çevre ile ilgili tüm yasal gerekleri yerine getirmesini ve 

çevresel performansının sürekli olarak geliştirilmesi yönünde çalışmasını öngörür.  

 

Tedarikçi/Alt yüklenici, çevre açısından gerekli tüm izinlerin alınmasını, güncel tutulmasını, 

raporlama esaslarına uygun olmasını ve kayıtların her zaman yasal usule ve atık yönetimine 

uygun olmasını temin etmelidir.  

 

Tedarikçi/Alt yüklenici, tehlikeli malzemelerin, kimyasalların ve maddelerin güvenle işlenmesi, 

taşınması, depolanması, geri dönüşümü, tekrar kullanımı ve bertarafını temin etmek üzere 

bunları belirlemelidir.  

 

Tedarikçi/Alt yüklenici, tehlikeli maddeler, kimyasallar ve malzemeler ile ilgili tüm kanun ve 

yönetmeliklere kesinlikle uymalıdır.  

 

Tedarikçi/Alt yüklenici, ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen malzeme kısıtlamalarına ve 

ürün güvenlik gereklerine uymalıdır.  

 

Tedarikçi/Alt yüklenici, kilit çalışanlarının ürün güvenlik uygulamaları, atık yönetimi konusunda 

bilinçli olmalarını ve eğitim almalarını sağlamalıdır. 

 

 


