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Alba Plastik Sürdürülebilir Tedarik Politikası, tüm taraflar için toplum, yönetim, çevre ve
tedarik zincirinde sürdürülebilirliği operasyonlara ve kurumsal stratejiye entegre
edilmesini sağlayacak şeklide düzenlenmiştir.
Bu politikamız insan hakları, çevre, çalışma koşulları ve iş etiğini içeren ilkelere sahiptir.
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Politikamız, bu İlkeleri bizimle paylaşan ve taahhüt eden tedarikçilerle birlikte tedarikçilerin
kendi işletmelerinde ve onların geniş tedarik zincirlerinde çalışırken, değişime etki
edebilmektir.
Politikamız Uluslararası kabul görmüş standartlara dayalıdırlar.
BM’nin İş ve İnsan Haklarına dair Kılavuz İlkeler’ini destekliyoruz.
Temel İlkeler doğrultusunda, İnsan Hakları taahhüdümüz için İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi, Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve İşyerinde Temel İlkeler ve Haklara dair
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Beyannamesi’ni içeren Uluslararası İnsan Hakları
Yasası’nı ve ISO standartlarını temel alıyoruz.
Geçerli yasalara uymak ve yolsuzluğun her türlü biçimiyle mücadele etmek için, OECD’nin
Çokuluslu İşletmelere Dair Talimatları’nı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan
taahhütleri destekliyoruz.
Aynı yaklaşım diğer üçüncü taraf uyum materyallerimize, özellikle de Sorumlu İş Ortağı
Politikamıza yansıtılmaktadır.
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İşler, yasal olarak ve dürüstçe yürütülür
Çalışmalar, özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına dayalı olarak
yürütülür
Tüm çalışanlar, saygı ve haysiyet çerçevesinde eşit muamele görür
İşler gönüllülüğe dayalı olarak yürütülür
Tüm çalışanlar uygun yaştadır
Tüm çalışanlara adil ücret ödenir
Çalışma saatleri tüm çalışanlar için makuldür
Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği işyerinde korunur
Tüm çalışanlar adil prosedürlere ve çözümlere erişim hakkına sahiptir
Yerli halklar da dâhil olmak üzere, toplulukların toprak hakları korunur ve desteklenir
İşler, sürdürülebilirliği benimseyecek ve çevresel etkiyi azaltacak şekilde yürütülür
Çevre ve Doğal Kaynaklar

1. İşler, yasal olarak ve dürüstçe yürütülür
Yasalara Uygunluk:
Tedarikçinin faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm yasa ve yönetmeliklere uyulmaktadır.
Uluslararası ticarete (yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve raporlama yükümlülükleri gibi), veri
koruma ve anti-tröst/rekabet yasalarıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki tüm
uluslararası yasalar ve yönetmeliklere uyulmaktadır.
Rüşvet:
Her türlü rüşvet, yolsuzluk, gasp veya zimmete para geçirme konusunda bir yasak
konulmuştur ve tedarikçi tarafından üstlenilen tüm ticari işlemlerde rüşveti önleyecek uygun
prosedürler mevcuttur.
Çıkar Çatışmaları:
Tedarikçinin farkında olduğu ve herhangi bir ticari ilişkiye dair her türlü çıkar çatışması,
Alba Plastiğe uygun faaliyeti yürütme fırsatını sunmak için bildirilecektir. Bir
tedarikçinin işletmesinde bir devlet görevlisinin, bir siyasi parti temsilcisinin veya bir Alba
Plastik çalışanının herhangi bir sahipliği veya faydalı menfaati, ticari ilişkiye girmeden
önce, Alba Plastiğe bildirilir.
Hediyeler ve Misafirperverlik:
Her türlü ticari eğlence veya misafirperverlik, sadece iyi ticari ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla
makul düzeyde tutulacak ve gelecekteki işlerini nasıl ödüllendirdiği konusundaki kararlarını
hiçbir şekilde etkileme amaçlı olmayacaktır. Hediyeler nadiren sunulmalı, her zaman meşru
olmalı ve şirket politikaları ile uyumlu olmalıdır.
Gizli Bilgiler ve Rakip Bilgileri:
Tüm rakip bilgileri meşru ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak elde edilir
ve kullanılır. Alba Plastiğe rakipleri hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa etmek için hiçbir
girişim yapılmaz. Aynı şekilde, Alba Plastik tarafından açık şekilde izin verilmedikçe, gizli
bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır.
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Mali Kayıtlar, Kara Para Aklama ve İçeriden Bilgi Ticareti:
Tüm işle ilgili ve ticari işlemler şeffaf olarak yürütülür ve tedarikçinin defterleri ile kayıtlarına
doğru şekilde kaydedilir. Kara para aklamaya dair fiili bir girişim veya teşebbüste bulunulmaz.
Tedarikçinin Alba Plastik hakkında sahip olduğu gizli bilgiler, hiçbir şekilde içeriden bilgi
ticareti yapmak veya bunu desteklemek amacıyla kullanılmaz.
Bilgi ve Mülkiyetin Korunması:
Alba Plastik’in gizli bilgilerine, know-how’ına ve fikri mülkiyetine saygı duyulur ve bunlar
korunur. Alba Plastik tarafından sağlanan ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizlidir
ve yalnızca planlanmış amaçları için kullanılır. Bireyler hakkındaki tüm kişisel bilgiler,
gizliliklerinin korunması ve tüm ilgili gizlilik yasaları ve düzenlemeleri için tam saygı
çerçevesinde ele alınır.
Ürün Kalitesi ve Sorumlu Yenilikçilik:
Ürünler ve hizmetler, ilgili sözleşme belgelerinde belirtilen özellik, kalite ve güvenlik
kriterlerini karşılayacak şekilde teslim edilir ve amaçlanan kullanımlarına uygundur.
Araştırma ve geliştirme sorumlulukla yürütülür ve genel kabul görmüş bilimsel,
teknolojik ve etik ilkelere dayalıdır.
Endişelerin Bildirilmesi ve Misilleme Yapmama:
Tüm çalışanlara (doğrudan istihdam edilmiş olsun veya olmasın), söz konusu
gereksinimlerden herhangi biriyle ilgili endişelerini dile getirmek için araçlar sunulmuştur ve
endişelerini dile getiren ve iyi niyetle konuşan çalışanların misillemeye karşı korunması için
süreçler yürürlüğe konmuştur.

2. Çalışmalar, özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına dayalı
olarak yürütülür
Sürekli ve geçici olarak çalışan tüm bireylere, özgürce anlaşmaya varılmış, yasal ve
sözleşmeye dair haklarına saygı gösteren istihdam belgeleri sunulur.
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3. Tüm çalışanlar, saygı ve haysiyet çerçevesinde eşit muamele görür

Tüm çalışanlara saygı ve haysiyet çerçevesinde muamele edilir. Hiçbir çalışan herhangi bir
fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz, istismar ya da başka bir yıldırma biçimine tabi
tutulamaz. İşe alma, tazminat, terfi, disiplin, fesih ya da emeklilik gibi unsurlarda ayrımcılık
yapılmaz. Irk, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, renk, din, doğduğu ülke, cinsel
tercih, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika
üyeliği veya politik görüşlere dayalı ayrımcılık önlenir. Özellikle, ayrımcılığa en çok maruz
kalabilecek çalışanların haklarına dikkat edilmektedir.
4. İşler gönüllülüğe dayalı olarak yürütülür
Tedarikçi hiçbir koşul altında, zorunlu veya yasa dışı işçilik, ödünç işçilik, borca dayalı işçilik
şeklinde veya başka biçimlerde zorunlu işçilik kullanamaz. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve
insan kaçakçılığı yasaktır.
5. Tüm çalışanlar uygun yaştadır

Tedarikçi hiçbir koşul altında, yasal yaşın altında, çalışmak ya da zorunlu eğitim için
(hangisi daha yüksekse) yasal zorunlu asgari yaşın altında olan bireyleri istihdam edemez.
Genç çalışanlar istihdam edildiğinde zihinsel, fiziksel, sosyal veya ahlaki açıdan tehlikeli veya
zararlı olan ya da onları okula gitme imkânından mahrum bırakma yoluyla eğitimlerine
müdahale eden işleri yapmamalıdır.

6. Tüm çalışanlara adil ücret ödenir
Tüm çalışanlara, yasal minimum standartları ya da uygun geçerli endüstri standartlarını
karşılayan veya aşan (hangisi daha yüksekse), maaşları, fazla mesai ücretini, sosyal yardımları
ve ücretli izinleri içeren eksiksiz bir tazminat paketi sunulur ve yasal olarak bağlayıcı iş
sözleşmeleriyle kararlaştırılan tazminat şartları uygulanır ve bunlara uyulur.
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7. Çalışma saatleri tüm çalışanlar için makuldür
Çalışanların, işçilerin istihdam edildiği ülkenin yasalarının izin verdiği normal ve fazla mesai
saatlerinden daha fazla çalışması gerekmez. Çalışanlar tarafından yapılan tüm fazla mesailer
gönüllü olarak yapılır.
8. Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği işyerinde korunur
İş esnasında veya işverenin operasyonları sonucunda ortaya çıkan, bunlarla bağlantılı veya
gerçekleşen kaza ve yaralanmaları önlemek için sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sunulur.
9. Tüm çalışanlar adil prosedürlere ve çözümlere erişim hakkına sahiptir
Tüm çalışanlara, iş ilişkilerinin bir parçası olarak ortaya çıkabilecek güçlüklerin hızlı,
tarafsız ve adil bir şekilde çözülmesini sağlayan şeffaf, adil ve gizli prosedürler sunulur.
10. Yerli halklar da dâhil olmak üzere, toplulukların toprak hakları korunur ve
desteklenir
Bireyin, yerli halkın, yerel toplulukların mülk ve araziler üzerindeki hak ve sahipliklerine
saygı duyulur. Mülk veya arazileri ile ilgili olarak, bunların kullanımı ve devredilmeleri
de dâhil olmak üzere, tüm müzakereler, ücretsiz olarak, önceden bilgi verilmek
suretiyle onaylama, sözleşmenin şeffaflığı ve ifşa etmeye dair ilkelere uygundur.

11. İşler sürdürülebilirliği benimseyecek ve çevresel etkiyi azaltacak şekilde
yürütülür
Operasyonlar, tedarik, üretim, ürünlerin dağıtımı ve hizmetlerin sağlanması, çevrenin
korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla yürütülür.

12. Çevre ve Doğal Kaynakların Kullanımı
Alba Plastik, doğal kaynakların etkin kullanılması, su kullanımı azaltma, atıkların yasal
ve kaynağında azaltımı konularını içermektedir ve çalışmalarını bu yönde
sürdürmektedir. Ayrıca küresel iklim değişikiği ile mücadele etmek ve tüm sera ve gaz
salınımlarını azaltmak, verimli enerji kullanımı konusunda gerekli önemi
göstermektedir.
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İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDA;
i. Tedarikçinin farkında olduğu, bu Politikaya karşı dair her türlü ihlal mümkün olan
en kısa zamanda Alba Plastik’e bildirilmelidir. Bunu yapmamak, bu Sürdürebilirlik
Politikasını ihlal etmek anlamına gelecektir.
ii. Hem tedarikçilerimizin hem de çalışanlarımızın gerçek veya şüphelenilen ihlalleri
bildirmeye karşı misilleme korkusu yaşamadan konuşma kültürünü kuvvetle
desteklemekteyiz.

iii. Tedarikçiler, onların çalışanları, işçileri veya yüklenicileri, bu politikanın gerçek
veya şüphelenilen ihlallerini telefonla veya çevrimiçi olarak Alba Plastik’e
bildirebilir. Raporlar yasalara uygun şeklide gizli ve anonim olarak gönderilebilir.
iv. Alba Plastik, gündeme getirilen her türlü endişeyi soruşturacak ve bulguları
tedarikçiyle paylaşacaktır. Tedarikçi, bu tür soruşturmalara yardımcı olmak ve
makul şekilde talep edilen bilgilere erişim sağlamakla yükümlüdür.

v. İyileştirme gerekiyorsa, tedarikçi, ihlali etkin bir şekilde ve derhal çözmek için
düzeltici eylem ve uygulama planları ile zaman çizelgesini hazırlayacak ve bunları
Alba Plastik’e bildirecektir.
vi. Alba Plastik satın alma sözleşmesini imzalayan tüm tedarikçilerimiz ve dolaylı
tedarikçiler, Alba Plastik Sürdürülebilirlik politikasını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Politikamız tedarikçilerimize satın alma sözleşmesi ile birlikte iletilmektedir.
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Aşağıdaki ilkeler, standartlar ve sözleşmeler, bu Sorumlu Tedarik Politikası’nın
hazırlanmasında kullanılmıştır ve faydalı ek bilgi kaynakları olabilirler:
•

Uluslararası Çalışma Örgütü: www.ilo.org özellikle aşağıdaki adrese istinaden:
o
o
o
o
o
o
o

•

Çalışma saatleri hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi
Asgari Yaş hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi
En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü
Sözleşmesi
Zorla Çalıştırma hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi
Zorla Çalıştırmanın Ortadan Kaldırılması hakkında Uluslararası Çalışma
Örgütü Sözleşmesi
Eşit Ücret Ödenmesi hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi
Ayrımcılık hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi (İstihdam ve
Meslek)

Transparency International tarafından yayınlanan Rüşvetle Mücadele için İş İlkeleri:

www.transparency.org
•

•

Uluslararası Ticaret Odası’nın KOBİ’ler için yolsuzlukla mücadele
kılavuzu:
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2015/ICC-Anti-corruptionThird-Party-Due- Diligence-A-Guide-for-Small-and-Medium-sized-Enterprises/
Birleşmiş
Milletler
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedefleri:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

•
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Etik Ticaret Girişimi: www.ethicaltrade.org/

10

