Tedarikçi Davranış Kuralları
Air Liquide Grubu, iş yaparken en yüksek standartlara uymakta olup, özellikle insan ve işçi
haklarına saygı duymaya ve çevreyi korumaya büyük önem vermektedir ve insan haklarını,
uluslararası çalışma standartlarını, çevreyi ve yolsuzluğu kapsayan 10 kurucu ilkeden oluşan
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan taraflardan biridir. Bunun yanısıra,
Uluslararası Kimya Dernekleri Konseyi tarafından yürütülen ve imzalayan tarafların küresel
kimya endüstrisinin performansını sağlık, güvenlik ve çevre koruma açısından iyileştirme
taahhüdü verdiği dünya genelindeki Sorumlu Bakım Tüzüğü girişimini de imzalayan
taraflardan biridir.
Bu taahhütler ve faaliyet esasları uyarınca, Air Liquide, tedarikçilerinin her birinin, bunların
ana kuruluşlarının, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının, geçici ya da daimî çalışanlarının,
tedarikçilerinin kendi tedarikçileri ve alt yüklenicilerinin ve Air Liquide ile arasında iş ilişkisi
olan herkesin (bundan böyle ''Tedarikçiler'' olarak anılacaktır) işbu ''Tedarikçi Davranış
Kurallarında'' belirtilen ilkelere uymasını beklemektedir.
YASA VE YÖNETMELİKLERE UYUM
Air Liquide Tedarikçileri, özellikle aşağıda sıralananlar ile ilgili olanlar olmak üzere
yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve uluslararası anlaşmalara istisnasız olarak
uymayı kabul eder:
− İnsan, sosyal ve işçi hakları;
− Çevreye saygı;
− Yolsuzlukla mücadele, rekabet hukuku ve uluslararası ticarete uyum dahil olmak
üzere iş etiği uygulamaları;
− Bilgi ve veri dahil olmak üzere varlık koruması.
İNSAN, SOSYAL VE İŞÇİ HAKLARI
Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi ve Uluslararası
Çalışma Örgütü ve kendi etik ilkeleri uyarınca Air Liquide, Tedarikçilerinden:
●
●
●
●
●

●
●

Uluslararası ilan edilmiş insan haklarının korunmasını desteklemelerini ve buna
uymalarını,
İnsan hakları ihlalleri suçlarına iştirak etmediklerinden emin olmalarını,
Örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde kabulünü
desteklemelerini,
Gönülsüz hapishane çalışmaları da dahil olmak üzere her tür zorla ve zorunlu
çalışmanın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmalarını,
Çocuk işçiliğinin etkili şekilde kaldırılmasına katkıda bulunmalarını, (işe giriş yaşı ya
da asgari çalışma yaşı, yürürlükteki yasalar gereğince zorunlu okul yaşından (genelde
15 yaş) daha düşük olamaz),
İstihdam ve meslek bakımından ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda
bulunmalarını,
Tüm çalışanlarının, her tür taciz riskinden arınmış bir ortamda çalışabilmelerini garanti
etmelerini beklemektedir.
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İşyerinde sağlık ve güvenlik: Tüm çalışanların, kişisel bütünlüklerine yönelik ihlal riskinin
bulunmadığı güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkına sahip oldukları göz önünde
bulundurulduğunda, Air Liquide Tedarikçileri, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini korumaya
yönelik yasa ve yönetmelikleri uygulamayı ve tesislerinde Air Liquide personelinin güvenliğini
sağlamayı kabul eder.
Tedarikçiler, bir iş sağlığı ve güvenliği politikası veya uygun olduğu yerlerde, bir güvenlik
yönetim sistemi uygulamayı ve sürdürmeyi kabul eder. Her Tedarikçi aynı zamanda kayıp
zamanlı kazaların sayısını takip etmeyi ve bu sayının azaltılmasına yönelik her türlü tedbiri
uygulamayı da kabul eder.
ÇEVREYE SAYGI
COP21 Sözleşmesi (Paris Climate Agreement) çerçevesinde Air Liquide, doğal kaynakları
korurken çevreye saygılı, daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
Bu sebeple, Air Liquide, Tedarikçilerinin yürürlükteki çevre koruma yönetmeliklerine uyarak
ve sosyal ve çevresel risklerini tanımlayarak, Air Liquide'in çalışmalarına ve taahhütlerine
katkıda bulunmasını beklemektedir.
Sonuç olarak, Air Liquide Tedarikçileri, doğal kaynakları ve biyo-çeşitliliği korumayı ve
faaliyetlerini ve tedarik zincirlerini, çevre üzerindeki olumsuz etkileri (sera gazı ve kirletici
emisyonlar, atıklar, vb.) önleyecek veya en aza indirecek şekilde yapılandırmayı ve bunu
yaparken de ürünlerini, süreçlerini ve hizmetlerini daha çevre dostu hale getirme amacıyla
sürekli iyileştirmeye çalışmayı kabul eder.
İŞ ETİĞİ UYGULAMALARI
Çıkar çatışmalarından kaçınma: Air Liquide şirketleri çalışanlarından kendi kişisel çıkarları
ile Air Liquide çıkarları arasında çatışmaya yol açan durumlardan kaçınmaları
beklenmektedir. Eş zamanlı olarak bir müşteri, tedarikçi veya rakip için çalışmak, bu
şirketlerde doğrudan veya dolaylı önemli çıkarlar sağlayabileceğinden çalışan açısından
çıkar çatışmasına yol açabilir. Air Liquide, Tedarikçilerinden, Air Liquide çalışanları ile
iletişimleriı sırasında bu esaslara kesin surette uymalarını beklemektedir.
Yolsuzluğun önlenmesi: Air Liquide şirketleri çalışanlarının doğrudan veya bir aracı
aracılığıyla, herhangi bir ülkedeki özel bir şahsa veya bir devlet kuruluşu veya organı
çalışanına veya temsilcisine, işin yürütülmesinde ayrıcalıklı bir muamele, bir avantaj elde
etmek veya bir Air Liquide şirketinin yer aldığı bir müzakerenin sonucunu etkilemek amacıyla
herhangi bir biçimde (para ya da değerli diğer şeyler) haksız fayda tahsis, teklif etmesi veya
vermesi yasaktır.
Ayrıca, hiçbir Air Liquide çalışanı, Tedarikçilere herhangi bir ödeme veya ücret teklif edemez
veya Tedarikçilerden bu tür ödeme veya ücret kabul edemez. Yalnızca marka imajını
güçlendirmek ve iyi iş ilişkileri sürdürmek amacıyla Tedarikçilere verilen veya Tedarikçilerden
alınan hediyeler, davetler veya faydalar kabul edilebilir. Bunların değerleri nominal ve
geleneksel iş uygulamalarına uygun olmalı ve ülkenin yasalarını veya yönetmeliklerini ihlal
etmemelidir.
Air Liquide Şirketleri tedarikçileri, bu ilkelere uymayı ve alt-yüklenicilerinin ve tedarikçilerinin
de uymasını sağlamayı kabul eder. Air Liquide Şirketleri tedarikçileri, yolsuzluk
uygulamalarını yasaklayan ve cezalandıran iç kurallar da dahil olmak üzere yolsuzluğun
saptanmasını ve önlenmesini, çalışan farkındalık yaratma kampanyası ve üçüncü taraf
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değerlendirmesi ve uygun kontrol sistemleri oluşturmayı amaçlayan bir uyum programı
uygulamayı kabul eder.
Uluslararası Ticari Uyum: Air Liquide, Tedarikçilerinden, ihracat kontrolleri, ambargolar ve
yaptırımlar dahil olmak üzere yürürlükteki uygulanabilir uluslararası ticaret düzenlemelerine
uymalarını ve ürün veya hizmet tedarikleri ihracı veya yeniden ihracına getirilebilecek her tür
kısıtlamayı açıklamalarını beklemektedir. Air Liquide, Tedarikçilerinin, herhangi bir bölümünü
taraflarca sözleşme imzalandığı veya bir siparişin alındığı tarihte ihracat yönetmeliklerine tabi
olan teslimat veya hizmetin ihracat yönetmeliklerine tabi olan herhangi bir bölümünü tespit
etmelerini, ihracat yönetmeliklerinde veya sınıflandırmalarında bir değişiklik olması
durumunda söz konusu bilgilerde değişiklik yapmalarını ve yürürlükteki söz konusu
uygulanabilir ihracat yönetmeliklerine ilişkin tüm bilgileri Air Liquide'e sağlamalarını
öngörmektedir.
Tedarikçiler, Air Liquide'e tedarik edilen ürünlerin imalatında kullanılan tantal, kalay, tungsten
ve altın gibi belirli madenlerin kaynağını mümkün olduğu ölçüde tespit etmeyi ve gözetim
zincirini izlemeyi kabul eder. Bu kontrol önlemleri, talep edilmesi üzerine Air Liquide'in
erişimine sunulacaktır.
Rekabet Hukuna Uyum: Air Liquide, tüm Tedarikçilerinin, faaliyet gösterdikleri ülkelerde
yürürlükte olan adil ticaret / rekabet yasalarına eksiksiz olarak uymalarını beklemektedir.
Genel bir kural olarak, bu yasalar, rekabeti veya ticareti sınırlandırabilecek veya tahrif
edebilecek anlayış veya hareketleri yasaklamaktadır.
Özellikle, fiyat sabitleme anlaşmaları, ihale süreçlerinin manipülasyonu, rakipler arasındaki
pazarlar, bölgeler veya müşterilerle ilgili olarak yapılan gizli anlaşmalar ve belirli müşterilerin
veya tedarikçilerin geçerli bir neden olmadan boykot edilmesi veya bunlara eşit olmayan
şartlarda muamele edilmesi. Ayrıca, rakipler, müşteriler veya tedarikçiler ile ilgili hassas iş
bilgilerinin paylaşılması veya açıklanması yasaktır.
VARLIKLARIN KORUNMASI
Fikri Mülkiyetin Korunması: Air Liquide, her bir Tedarikçisinden,fikri mülkiyet haklarına
ilşkin olarak yürürlükte bulunan tüm ulusal yasal düzenlemelere ve uluslararası anlaşmalara
uymalarını ve Air Liquide ile üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygılı olmalarını
beklemektedir.
Air Liquide isminin veya markalarının kullanımı: Tedarikçiler, Air Liquide'in önceden yazılı
izni olmadan, Air Liquide ile aralarındaki iş ilişkisini kamuoyuna açıklayamaz veya AIR
LIQUIDE markasını veya Air Liquide'e ait diğer markaları kullanamaz. İzin verilmesi
durumunda Tedarikçiler, ilgili tüm talimat ve direktiflere uymak zorundadırlıdır.
Bilgilerin ve Verilerin Korunması: Air Liquide, Tedarikçilerinden, yürürlükteki gizlilik
anlaşmalarına uyulmasını kapsayan ve ancak bununla sınırlı olmamak üzere paylaşılan
halka açık olmayan bilgilerin/verilerin gizliliğine riayet etmelerini ve Air Liquide'e iletilen ve
halka açık olmayan stratejik, mali, teknik veya ticari verileri veya belgeleri gerektiği şekilde
korumalarını ve bunları açıklamaktan kaçınmalarını istemektedir. Özellikle, Air Liquide
Tedarikçileri, Air Liquide bilgilerini, bilgilerin Air Liquide açısından değerine orantılı bir
güvenlik seviyesi ile korumayı taahhüt eder. Aynı şekilde, kişilere ait öznel, mesleki veya özel
bilgiler, değişiklik yapılmasını veya açıklanmasını önleyecek tüm gerekli tüm önlemler
alınmak ve yerel ve uluslararası yasal düzenlemelere uyulmak suretiyle korunmak
zorundadır. Gizlilik yükümlülüğü, ayrıca, Air Liquide ortakları ve müşterileri tarafından gizli
olarak sağlanan bilgiler için de geçerlidir. Air Liquide’İn ortakları veya müşterilerinin bilgilerini
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gizlilik ve/veya bütünlük açısından etkileyen bir olay meydana gelmesi durumunda, Tedarikçi
gecikmeden durumu derhal Air Liquide'a bildirmek zorundadır. Bu yükümlülükler, Tedarikçi
ve Air Liquide arasındaki iş ilişkilerinin sona ermesi durumunda dahi yürürlükte kalmaya
devam edecektir.
Varlıklar ve kaynakların korunması: Air Liquide Tedarikçileri, kendilerine Air Liquide
tarafından sağlanan tesisat ve ekipman gibi varlık ve kaynakları korumakla sorumludur. Bu
varlıklar ve kaynaklar, Tedarikçilerin iş amaçlarına ve Air Liquide tarafından belirlenen
çerçeveye uygun olarak kullanılmalıdır. Bunlar, Air Liquide'in ön onayı olmadan başka
amaçlarla kullanılamaz. Air Liquide varlıklarını ve kaynaklarını her türlü bozulma, hile, kayıp
veya hırsızlığa karşı korumak her Tedarikçinin görevidir.
AIR LIQUIDE TEDARİKÇİ DAVRANIŞ VE DENETİM KURALLARINA UYUM
Şüpheye mahal vermemek adına, Tedarikçiler, kendi tedarikçileri ve alt-yüklenicilerinin Air
Liquide Tedarikçi Davranış Kuralları esas ve ilkelerine uymalarını sağlamakla yükümlüdür.
Air Liquide, her bir Tedarikçinin bu davranış kurallarında belirtilen kurallara uyup uymadığını
seçtiği herhangi bir şekilde (gerek anket gerekse Air Liquide veya bir üçüncü taraf denetimi
yoluyla) teyit etme hakkını saklı tutar. Air Liquide, Tedarikçilerinden, belgelerine, özellikle ilgili
finansal belgelere erişim de dahil olmak üzere, eksiksiz ve doğru bilgiler sağlamasını
beklemektedir.
Bir Tedarikçinin özellikle yolsuzlukla mücadele konusundaki yükümlülüklerle ilgili olarak bu
Davranış Kuralları şartlarından herhangi birine uymaması durumunda, Air Liquide, tamamen
kendi takdirine bağlı olarak, Tedarikçi ile arasındaki her tür iş ilişkisini feshetme hakkını saklı
tutar.
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