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TEDARİKÇİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DAVRANIŞ İLKELERİ
1.

GİRİŞ

Global bir şirket olan Teklas, Ar-Ge merkezlerinde 45 yılı aşkın tecrübesi ile kauçuk, metal ve plastik
bileşenlerden sıvı sirkülasyon sistemleri üreterek otomotiv endüstrisinin geleceğine öncülük
etmektedir. Bu bağlamda Teklas, tüm paydaşlarına ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunu kabul
etmektedir.
Teklas’ın sorumluluğu, günlük hayatın yanı sıra tüm iş faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin
iyileştirilmesini desteklemek için paydaşlarıyla sürekli bir diyaloğun gerekliliği anlamına da
gelmektedir. Bu nedenle, bu doküman, Teklas’ın tedarikçilerinden beklentilerini ana hatlarıyla
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Teklas’ın tüm tedarikçilerinin bu belgeyi okumaları, anlamaları, belirtilen ilkelere uyum sağlamaları ve
Teklas Tedarikçi Portalı’nda yer alan anketi tamamlamaları gerekmektedir.
2.

BAĞLILIK

Bu doküman, dünyamızın sınırlı kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak ve toplum, insanlık ve çevre
için kalıcı değerler üretmek için oluşturulan Teklas Sürdürülebilirlik İlkelerini belirtmektedir. Doğanın
bize sunduğu her kaynağı kullanırken Teklas, konuyla ilgili tedarikçileri üzerindeki sorumluluğunu
kabul etmektedir.
Teklas, tedarikçi zirveleri, eğitimler vb. düzenleyerek tedarikçisini bu dokümanda belirtilen ilkelere
olan bağlılıkları için cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Teklas, tedarikçilerinden bu
ilkeleri tüm iş faaliyetlerinde uygulanmasını beklemektedir. Bu ilkelere uymanın yanı sıra, Teklas’ın
tedarikçilerinin iş etiği, çalışma ve insan hakları ve çevre hakkında farkındalık yaratmaları
beklenmektedir.
Bu ilkelere ek olarak, Teklas Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni kabul etmektedir.
Yukarıdaki söylem, Teklas’ın BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 Maddesine saygı duyduğunu,
bunları iş süreçlerinde uyguladığını ve bu maddelerin tedarikçilerinden de bu maddelere uymasını
beklediğini göstermektedir.
Bu doküman Teklas’ın tüm tedarikçilerini ve taşeronlarını kapsamaktadır.
3.

İLKELER

Teklas’ın sürdürülebilirlik ilkeleri, toplumu, insanlığı ve çevreyi temel alarak hareket etmeyi içermektedir. Teklas, tüm bu ilkelere uyulmasını beklemektedir ve tedarikçilerini bu ilkeler konusunda denetleme hakkını elinde tutmaktadır.
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a. İş Etiği
Teklas, yolsuzlukla mücadele, rüşvet ve haraç, gizlilik, doğru kayıtlar, adil rekabet kurallarına uyum
ve tekelciliğe karşı mücadele, çıkar çatışması, taciz, kimliğin korunması ve misilleme yapılmaması gibi
iş etiği konularındaki sorumluluğunu kabul eder.
Bu konular, Teklas Tedarikçi Portalı’ndan ulaşabilecek olan “Teklas Etik ve Değerler Politikası”nda
detaylıca belirtilmiştir. Teklas’ın tedarikçileri, iş etiği ile ilgili kendi politikalarını/davranış ilkelerini/
prosedürlerini oluşturmaktan sorumludur.
b. Çalışma ve İnsan Hakları
Teklas uluslararası kabul görmüş insan hakları standartlarına saygı duymaktadır. Bu, çocuk işçiliğine,
zorla veya zorunlu çalışmaya, insan kaçakçılığına ve ayrımcılığa karşı bir duruş almayı içermektedir.
Teklas, çalışanlarının refahını odağa koyarak çalışma koşullarını insan hakları standartlarına uygun
olarak tanımlamaktadır. Çalışma koşulları ayrıca ücretlerin ve çalışma saatlerinin adil düzenlenmesi
sorumluluğunun da kabul edilmesini içermektedir.
Teklas, çalışanlarıyla birlikte müşterilerinin ve tedarikçilerinin sağlığı ve güvenliği konusundaki
sorumluluğunu da kabul ederek bu konuyu tüm iş faaliyetlerinde önceliklendirmektedir.
Teklas, tedarikçilerinden tüm iş faaliyetlerinde çalışma ve insan hakları ilkelerini odağa koymalarını
beklemektedir.
c.

Çevre

Teklas, çevre standartlarına uyma ve Teklas'ın ve tedarikçilerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza
indirgeme sorumluluğunu kabul etmektedir.
Teklas, iş operasyonlarını gerçekleştirirken çevreyi korumaya sürekli artacak şekilde odaklanmayı
hedeﬂemektedir. Bu amaca ulaşmak için ana odak alanları enerji tüketimi, atıkların yönetimi ve
azaltılması, hammaddeler de dâhil olmak üzere sorumlu kimyasal yönetiminin uygulanması ve hava
emisyonlarının izlenmesidir.
Teklas, tedarikçilerinden dünyanın hayatını kurtarmak için çevre ile ilgili bu ilkeleri uygulamalarını
beklemektedir.
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