Sürdürülebilir Satın Alma Bildirisi
ATALIAN servis sağlayıcıları / tedarikçilerine hitaben
ATALIAN, sürdürülebilir kalkınma açısından ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne 2012 yılında üye olması
hasebiyle, Grup tarafından alınan çeşitli taahhütler vasıtasıyla, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin prensiplerini kendi
alanında ortakları ile birlikte günlük faaliyetlerine dahil ederek desteklemekte ve teşvik etmektedir.
ATALIAN'ın Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma alanlarındaki taahhüdünü resmileştiren bu belge, Grup Satın Alma
Departmanı mal ve hizmet sağlayıcılarına / tedarikçilerine ATALIAN Grubu ile sözleşme yaparken firmanın belirli ilkeleri
savunduğunu ve bunlara saygı gösterme gerekliliğini, hatırlatmasına yönlendirmektedir.
ATALIAN Grup şirketleri ile sözleşme imzalanmasından itibarenTedarikçi aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt etmelidir:

Etik:
Sözleşme süresi boyunca çeşitli aşamalar vardır: başlangıç toplantısı, açılış toplantısı, sözleşme incelemesi, risk yönetimi
ve sözleşme yenileme.

▪

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ORTAYA KONAN İLKELERE SAYGI

Tedarikçi, çocuk işçiliğinin yasaklanması başta olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin onayladığı
prensiplere saygı duymaya ve her türlü mecburi veya zorunlu çalıştırma koşullarını ortadan kaldırmaya söz vermiştir.
▪

KAYIT DIŞI İSTİHDAMDA BULUNMAMAK VE MEVCUT İSTİHDAM MEVZUATINA SAYGI GÖSTERMEK

Hizmet sağlayıcı kayıt dışı işgücüne başvurmamalıdır. Özellikle tedarikçi, beyanlarına ilişkin tüm yükümlülüklerini kendi
ülke yasalarına göre düzenlenmiş idari, sosyal ve mali makamlara yerine getirmeyi taahhüt eder.

▪

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KOMİTESİ

Sağlayıcı, müşterisine rüşvet önermeyeceğini veya ödemeyeceğini beyan eder. Ayrıca, herhangi bir çalışanın kendi
kişisel menfaati veya ailesinin, arkadaşlarının, iş ortaklarının veya tanıdıklarının yararına rüşvet talep etmek veya kabul
etmek için herhangi bir üyeye yetki vermeyeceğini beyan eder.

Sosyal Uygulamalar:
▪

SOSYAL DÜZENLEMELERİN YANI SIRA KİŞİNİN FAALİYETLERİNE ÖZEL TÜM DÜZENLEMELERE SAYGILI OLMAK

Sağlayıcı özellikle şunlara söz vermiştir :
- İstihdam politikası ve personel yönetimi açısından herhangi bir biçimde ayrımcılık uygulamamak ve eşit profesyonel
muameleyi teşvik etmek,
- Herhangi bir zihinsel veya fiziksel baskıya başvurmaktan kaçınmak veya disiplin amacıyla bedensel cezalandırmayı
önlemek,
- Çalışma saatlerine, ücretlendirmeye, eğitime, sendikal haklarına, hijyene ve güvenlik yönetimi açısından yürürlükteki
mevzuatlarına saygı göstermek.

▪
▪

İŞ YERİNDE GÜVENLİK KONUSUNDAKİ RİSKİ ÖNLEME YAKLAŞIMINI KURMAK; KİŞİSEL FAALİYETLER ALGISI'NDA
ÖNEMLİ BİR ÖN HAZIRLIK
KALİTELİ BİR YAKLAŞIM DÜZENİ KURMAK VE PERSONEL İÇİN PROFESYONEL EĞİTİMLER DÜZENLEMEK

Çevre Uygulamaları:
▪

ÇEVRE KORUMA İLKELERİNE BAĞLI KALMAK

İmza sahibi kişi, mesleğinin en iyi uygulamalarını yansıtan bir çevre politikasının uygulanmasıyla çevresel korumanın
temel ilkelerine bağlı kaldığını ve saygı duyduğunu beyan eder.
▪

YÜRÜRLÜKTEKI ÇEVRE DÜZENLEMELER İÇİN SAYGI

İmza sahibi kişi, ATALIAN Grubu kurumları adına, herhangi bir çevre faaliyeti gibi herhangi bir çevre koruma uygulaması
gibi yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere titizlikle bağlı kalmayı taahhüt eder.
▪

ÇEVRE KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİNİN ETKİLERİNİ SÜREKLİ TAKİP ETMEYE SÖZ VERMEK VE ÇEVREYİ SÜREKLİ
İYİLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT ETMEK

İmza sahibi kişinin, faaliyetinin, mal ve hizmetlerinin çevreye olan etkilerini ve faaliyetlerinin sonuçlarını takip edeceği
bir sistem kuracağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Faaliyetinin çevresel etkilerini yönetmek ve izlemek için sürekli bir
iyileştirme süreci uygulamaya kendini adamıştır.
▪

TÜZÜK İLKELERİNİ KENDİNE VE ORTAKLARINA AŞILAYIN

İmza sahibi kişi, yukarıda belirtilen ilkeleri kendi sağlayıcılarının, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine tanıtmaya
kendini adamıştır. Ayrıca, kendi tedarikçilerinin, sağlayıcılarının ve alt yüklenicilerinin, bu Şartda belirtilen tüm ilkelere
riayet etmesini sağlamayı taahhüt eder.
▪

GRUP'UN BU KURULUŞLARININ, TÜZÜK ALTINDAKI İLKELERİN UYGULANIP UYGULAMADIĞINI DOĞRULAMAK
İÇİN DENETİMLER YAPMASININ MUHTEMEL OLDUĞUNU KABUL EDER

Kabul etme ve İmza
Aşağıda imzası bulunan ben, ATALIAN Grubu’n Sürdürülebilir Tedarik Şartını, kendi adıma ve
şirketim (Şirket adı) adına kabul eder ve şirketimizi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin
ilkelerine uymaya taahhüt ederim.

Şirketin adı :
Tarih :
İmzalayan kişinin adı, soyadı
Görevi
İmza ve şirket kaşesi

