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Öz değerlendirme
Tedarikçiler için etik standartlar
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ETİK STANDARTLARLA İLGİLİ ÖZ-DEĞERLENDİRME
Lütfen aşağıdaki öz-değerlendirmeyi tamamlayınız:
1. Halihazırda BM Global Anlaşması’nı imzalayan bir taraf mısınız?

EVET

HAYIR

2. Eğer 1.soruya “HAYIR” yanıtını verdiyseniz, tüm bağlı kuruluşlarınız ve ilgili şirketleriniz dahil olarak
şirketinizin aşağıda belirtilen Etik Tedarikçi Standartları’nı kabul edip dolduracağını tasdik eder misiniz?

EVET

HAYIR

3. Eğer 2.soruya “HAYIR” yanıtı verdiyseniz, bizim standardımızı kapsayacak olan kendi şirketinizin bir
politikasına/iş davranışları tüzüğüne sahip misiniz? (Eğer öyleyse, lütfen belgenizi ekleyin.)

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Yerinde denetimleri kabul ediyor musunuz?
İlave yorumlar / tedarikçi geri bildirimleri:

TEDARİKÇİLERLE İLGİLİ ETİK STANDARTLAR
Standartlara ve yasalara uyma ve bağlı
kalma

Küresel İlkeler Sözleşmesi (BD), Uluslararası çalışma standartları (ILO) ve diğer
geçerli yasalar ve düzenlemeler (uluslararası / yerel) gibi uluslararası standartlara ve
girişimlere bağlı kalınıp bunlara uyulması

Mesleki sağlık ve güvenlik

Çalışanlara yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak güvenli ve sağlıklı bir
işyeri ortamı sağlanması.

Çevresel koruma

Yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri (örneğin atık yönetimi, kirlilik kontrolü,
insanların ve çevrenin kirlenmesi, ulaşım ile ilgili) kabul etmek ve bunlara uymak,
çevreyi korumak ve kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak.

İş anlaşmaları
Çocuk iş gücü

Yaş haddinin altındakileri istihdam etmemek(138 ve 182 sayılı ILO Sözleşmesine göre)

Zorla çalıştırılan işçiler

Zorla veya gönülsüz işgücü çalıştırmamak.

Ayrımcılık

Herhangi bir bazda çalışanları ayırmamak.

Taciz etme

Çalışanlara saygılı ve onurlu şekilde yaklaşmak.

Sendikalaşma

Sendikal özgürlük tanımak.
Ücret ve çalışma saatleri ile ilgili yerel yasa ve yönetmeliklere uymak.

Ücret ödemeleri

Anti-tröst yönetmelikleri

Adil rekabeti teşvik etmek ve çalışanlara tüm antitröst yasalarına ve düzenlemelerine
uymalarını tavsiye etmek.

Ticari kontrol

Sermaye ve ödeme işlemlerinin yanı sıra belirli ürünlerle ilgili mal, teknoloji veya
hizmetlerin ithalat, ihracat veya iç ticaretini kısıtlayan veya yasaklayan tüm ulusal ve
uluslararası ticaret yasalarına uymak.

Fikri Mülkiyet (FM) / Gizlilik

Fikri mülkiyet haklarına saygılı olmak, bunları kopyalamamak ve üçüncü tarafların
bunlara erişimine izin vermemek, gizli bilgileri gizli olarak ele almak, gizli bilgileri uygun
ve güvenli şekilde saklamak, işimizle ilgili diğer taraflarla konuşmamak (Örneğin
projeler, fiyatlar).

İş ortaklarına yaklaşım

İş ortaklarına /alt-yüklenicilerine adil ve etik şekilde davranmak ve çalışanlarına
ödemeler, hediyeler ve diğer faydalar içeren kişisel avantajlar talep etmemelerini ve
kabul etmemelerini ve yetkili kişilere herhangi kişisel bir avantaj sağlamamalarını
tavsiye etmek.

Faydalı bağlantılar

www.un.org, www.unglobalcompact.org, www.ilo.org

Tedarikçinin ismi (büyük harflerle):

İmza ve şirket damgası
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