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Giriş 
 
 
 

Çevresel etkiyi azaltmanın, bir sürdürülebilirlik vizyonu yaratmanın ve 
işçilerimizin sağlık ve güvenliğini güvence altına almanın paydaşlarımız için 
uzun vadeli bir değer yaratan iş stratejileri olduğuna inanıyoruz. Aynı 
zamanda yerel örgütlerle ve makamlarla iş birliği içinde çalışarak ve 
sürdürülebilir iş modelleri kullanarak geleceği şekillendirme konusunda 
başarıya ulaşacağımıza da inanıyoruz. Faaliyetlerimizin ve iş ilişkilerimizin, 
geçerli yasa ve yönetmeliklere uymasının önemli olduğunu da düşünüyoruz.  

Müşterilerimiz ve birtakım başka taraflar, çalışma koşullarımıza, işçi haklarına, 
çevreye ve yolsuzlukla mücadeleye gittikçe artan bir ilgi göstermekte 
olduğundan ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeye yönelik devam 
eden taahhüdümüzün bir parçası olarak şeffaflığı artırmak ve beklentilerimizi 
belirginleştirmek amacıyla kendimize ait kurallar dizisini resmiyete dökmeye 
karar vermiş bulunuyoruz.  

Kurallar dizimiz, Tedarikçi Davranış Kuralları, tedarikçilerimizle olan iş 
birliğimizin önemli parçasını teşkil etmekte olup bu kuralların 
tedarikçilerimizle süregelen diyalogumuzun doğal bir unsuru olduğunu 
düşünüyoruz.  

 



İşbu Tedarikçi Davranış Kuralları, Cementır Grup Satın Alma tedarikçilerinin 
hepsi için geçerlidir.  

 
 
Tedarikçilerimizden beklediğimiz asgari uygunluk gereklilikleri, Tedarikçi 
Davranış Kurallarını oluşturur.  

 
 
İşbu belgede belirlenen asgari standartların, sözleşmelerle de uygulanması 
sağlanacak olup tedarikçilerimizden kendilerinin ve tedarikçilerinin 
uygunluğunu sürekli olarak denetlemelerini beklemekteyiz. 

 

Genel Koşullar  
 
 
 
 



Etik, Şeffaflık, Eşitlik, Profesyonellik  

Her iş anlaşmasında anlaşmanın önem derecesi ne olursa sadakat, eşitlik, şeffaflık, etkinlik ve piyasaya 
yönelimi ilkelerine uymak zorundasınızdır.  

Tarafınızdan gerçekleştirilen her türlü eylem, ticari işlem ve görüşme ve daha genel olarak ifade etmek 
gerekirse çalışanlarınızın günlük görevlerini yerine getirirken sergiledikleri davranışlarda bilgilerin en 
yüksek doğruluk, eksiksizlik ve şeffaflıkta olması ve hem biçim hem de içerik bakımından yasalara 
uygunluğu ve muhasebe kayıtlarının geçerli yönetmeliklere ve iç prosedürlere uygun olarak netliği ve 
doğruluğu esas alınmalıdır.  

İyi niyet ilkesi çerçevesinde ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak adaletsiz muameleye yol açabilecek ticari 
veya mali çıkarların olmaması ve yargı bağımsızlık ilkesine uymak zorundasınızdır.  

Davranışlarınız, saygıya, dayanışmaya ve karşılıklı iş birliğine dayalı olmalıdır.  

Yaş, ırk veya etnik köken, uyruk, siyasi görüş, dini inanç, cinsiyet, cinsel tercih veya sağlık konularına dayalı 
her türlü ayrımcılık yasaktır.  

Rüşvet, yasadışı kayırma, danışıklı dövüş, üçüncü taraflar aracılığıyla veya doğrudan size ya da başkalarına 
kişisel fayda sağlanmasını talep etme, istisnasız olarak yasaktır.  

Para, mal veya ekonomik değeri olan başka nesneleri ilgilendiren bir işlem yaptığınız zaman, tarafımıza 
uygun delil sunarak bu işlemleri doğrulayabilmemize imkân tanımanız gerekir.  

Şüpheye düşmeniz halinde veyahut da bu Kuralları daha da netleştirmek isterseniz lütfen yerel irtibat 
görevlinizle iletişime geçin.  

 



Rekabet, Kara Para Aklama ve Rüşveti 
Önleme 

Rekabet unsurunun, ekonomik sistemin gelişmesinde önemli bir araç olarak görüyoruz. Dolayısıyla tüm 
tedarikçilerin faaliyetleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki ulusal, AB ve uluslararası rekabet kurallarına 
uymak zorundadır.  

Cementir Grup, her türlü ticari işlemlerde yolsuzluğun kökünü kazımaya kendini adamıştır. Tedarikçiler, 
hiçbir surette rüşvete veya dolandırıcılık, kara para aklama, haraççılık veya işlem hızlandırma ödemeleri de 
dahil olmak üzere buna benzer uygunsuz veya yasadışı ödemelerle hiçbir şekilde kalkışmamalıdır.  

Tedarikçiler, Cementir Gruba tedarik edilen malzemelerle ilgili olarak Cementir Gruba asıl menşe 
kaynaklarını (menşe ülkesi dahil) açıklamak zorundadırlar. Cementir Grup, bazı malzemelerin 
tedarikçilerinden, üst tedarik zincirinin uygunluğunun değerlendirilmesini kolaylaştırmak adına tedarik 
zincirlerini menşeine kadar haritalandırmalarını talep edebilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



İnsan Hakları ve Çalışma Standartları 

Cementir Grup, Birleşmiş Milletler iş Hayatı ve İnsan Hakları Çerçevesi ve Rehber İlkelerini uygulamaya ve bu temel 
ilkelerin sizin tedarik zincirinizde de sürdürülmesini sağlamaya taahhüt etmektedir. Aynı zamanda işimizi İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde belirtilen ilkelere ve Uluslararası Çalışma Örgütüne uygun olarak hiçbir ayrım olmaksızın bireyin 
haysiyetine saygı esasıyla yürütmektedir.  

Tedarikçilerimizi de bu uluslararası standartları benimsemeye teşvik ediyor ve onların işyerindeki çalışanlarının insan 
haklarına saygı göstermelerini ve kendi değer zincirleri içinde insan haklarını iyileştirmelerini bekliyoruz. Çalışanları 
kapsamak üzere tasarlanmış olan bu ilkeler, sözleşmeli işçilerle herhangi bir resmi çalışma sözleşmesi olmayan işçiler için de 
geçerlidir.  

Tedarikçilerimizin, faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde insan kaynakları profesyonelliği, adanmışlık, sadakat, dürüstlük ve iş 
birliği duygularının başlıca değerler olduğunu fark etmelerini bekliyoruz.  

Tüm çalışanlara eşit fırsatlar verilmelidir ve makam veya yetki ya da koordinasyonun her türlü suiistimali katiyen yasaktır. 
Bu bağlamda suiistimal, başka bir bireyin haysiyetine, profesyonelliğine ve özerkliğine zarar veren faydaların, hizmetlerin 
veya kişisel iltimasların istenmesi veya teşvik edilmesi gibi davranışları da içerir.  

Ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde öngörüldüğü üzere tedarikçilerin, bir kişiye yönelik suçlar, çocuk işçi çalıştırma, 
insan ticareti ve çocuk pornosu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bireylere zarar verecek yasadışı 
davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları gerekir.  

Tedarikçiler, bireysel davranışların sorumluluklarına ve risklerine yönelik farkındalığın artırılmasını hedefleyen yeterli 
bilgilerin dağıtılması yoluyla işyerinde işçilerin güvenliğini ve sağlığını kollayan bir kültürün pekiştirilmesi, kişisel haysiyete 
saygı gösterilmesi ve çalışma koşullarının korunmasına ilişkin yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun faaliyet 
göstermek zorundadırlar.  

 
 



Bilginin Korunması ve İfşası 

 

Geliştirdiğimiz uzmanlık, bizim için korunması şart olan temel bir kaynaktır.  

Dolayısıyla tedarikçiler, yasalar vs. düzenleyici hükümlerce gerekli görülmedikçe veyahut da tarafımızla 
yapılan sözleşmelerde açıkça belirtilmedikçe teknik, teknolojik ve ticari uzmanlığımızla ilgili bilgileri ve 
ayrıca kamuya kapalı sair bilgileri ifşa etmemelidir. Gizlilik hükümleri, iş ilişkimizin sonlanmasından sonra 
dahi devam etmelidir.  

Eğer tedarikçiler tarafımızdan herhangi bir kişisel veri temin ederlerse, verinin yaşam süresi boyunca 
verinin gizliliğinin korunmasına ilişkin her türlü yasa ve uygulamaya da uymak zorundadırlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tedarikçilerin Cementir Holding Grup 
çalışanlarıyla ilişkileri 

Aramızda profesyonel bir iş ilişkisi kurulmasını istiyoruz.  

Dolayısıyla tedarikçiler, Grup Çalışanlarına normal iş uygulamalarına uygun olarak mütevazi kıymeti olanlar 
haricinde başkaca hediye ve yardım teklif etmekten kaçınmalıdır. 

Ayrıca tedarikçiler, Cementir Grup çalışanlarından iş teklifi alamadıkları gibi bu çalışanları kendi 
işyerlerinde çalıştıramazlar çünkü bu durum, profesyonel ilişkimizin olumsuz bir etkisi olarak anlaşılabilir.  

Aynı zamanda tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın gerçek veya şüpheli bir etik olmayan, yasadışı veya 
istenmeyen davranışla ilgili endişelerini dile getirebildiği açık bir çalışma ortamı oluşturmayı ve bu 
ortamı korumayı taahhüt ediyoruz.  

Yasadışı ve istenmeyen davranışların tespit edilmesi ve önlenmesi yönündeki samimi kararlığımız 
kapsamında, bizim çalışanlarımız gibi tedarikçilerin de endişelerini özgürce ve misilleme veya tehdit edilme 
korkusu olmaksızın rapor edebildikleri bir mekanizmanın yer alması gerektiğinin farkındayız. Dolayısıyla 
tedarikçilerin, asgari düzeyde gizlilik garantisiyle yasadışı veya istenmeyen davranışları Cementir Grubun 
web sitesindeki (https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and- compliance) formu 
doldurarak veya  (Alıcı:  Cementir  Holding,  İç Denetim,  Corso  Francia  200, 00191 Roma, İtalya) adresine 
posta göndererek veyahut da bu konuyla ilgili hesaplara (whistleblowing@cementirholding.it veya 
ethicscommittee@cementirholding.it) eposta atarak rapor etmeleri beklenir.  

İlgili kişilerin ve kabahatlerinin tespit edilmesi için yeterli bilgi sağlanması bakımından ihlal iddiaları detaylı 
olmalıdır. Bu raporlar, Cementir Holdingin İç Denetim Grup Başkanı tarafından teslim alınacak, analiz 
edilecek ve teyit edilecektir.  
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Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin 
Korunması 

 

Tedarikçiler, pozitif bir çevre ve sağlıklı ve emniyetli işyeri değerlerine saygı göstererek sosyal açıdan 
sorumlu bir şekilde davranmalı ve bu sayede tedarikçilerin faaliyet gösterdiği her bir ülkenin kültür ve 
geleneklerinin gözetilmesi ve sayılması sağlanmalıdır.  

Bu faaliyetlerin civar bölge üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğundan bölgeyle olan ilişki en önemli 
unsurlardan biridir. Bu sebeple tedarikçiler, iklim değişikliği ve atmosfere salınım gibi konulara dikkat 
etmelidir. Tedarikçilerin, emisyonları yönetme, işletmeyi iklim değişikliğinin etkilerinden koruma ve 
işçilerin sağlık ve güvenliğini koruma konularını bilmesi beklenmektedir.  

Cementir Grup, tedarikçilerini ve müşterilerini www.cementirholding.com adresinde bulunan Grup İş 
Sağlığı ve Güvenliği Politikasını benimsemeye çağırmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cementirholding.com/


Yasa ve şirket prosedürlerine uygunluk sağlamak, şirket varlıklarını korumak, şirket süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmek 
ve tüm paydaşlara değer katma düşüncesiyle muhasebe ve finans verilerini eksiksiz ve doğru sağlamak amacıyla iş faaliyetlerini 
yönlendirmek, yönetmek ve izlemek için gerekli olan birtakım araçlar olarak algılanacak olan yeterli bir iç denetim ve risk yönetimi 
sistemini desteklemeniz ve sürdürmeniz şarttır.  

 

İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemi 
 

             İzleme ve Düzeltici Faaliyetler  

Tedarikçilerimizle, satın alma faaliyetlerimizin en erken aşamalarında bu Tedarikçi Davranış Kurallarının uygulamaya 
konması ve sürekli olarak takip edilmesi yönünde aktif olarak yakın ilişki içine giriyoruz.   

İşbu Tedarikçi Davranış Kurallarına uyulduğunu doğrulamak amacıyla tedarikçilerin sahalarına duyurulu denetimler düzenleme 
hakkımız saklıdır. Tedarikçiler, bu gibi denetimler esnasında ilgili ve makul çerçevede talep edilen bilgi ve belgelere erişim sağlamak 
zorundadır. Tüm bu denetim faaliyetlerinin gizliliği, yazılı sözleşmelerle korunmakta olup tüm bilgi ve sonuçlara gizli muamele 
edilecektir.  

Uygunsuzluk olması durumunda: 

• Tedarikçi Davranış Kurallarının temel ilkelerini maddeten ihlal eden bir tedarikçiyle iş ilişkimizi sonlandırma hakkımız 
saklıdır.  

• Tedarikçilerin, performanslarını gerekliliklere uygun hale getirebilmeleri için derhal eylem planlarını uygulamaya 
koymasını şart koşacağız ve tedarikçilerin gereken düzeltici faaliyetleri ortaklaşa belirlemeleri için onlara teknik destek 
sağlayacağız.  

• Önceden belirlenmiş düzeltici faaliyetlerin uygulamaya konduğunu doğrulamak için takip denetimleri yapma hakkımız 
saklıdır. Eğer düzeltici faaliyetler uygulamaya konmamışsa iş ilişkisini süresinden önce feshetme hakkımız saklıdır.  

Lütfen Kurallarla ilgili genel sorularınız veya yorumlarınız için Satın alma departmanımızdaki sorumlu kişiyle irtibata geçiniz.  


