TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ
KURALLARI

SORUMLU SATIN ALMA POLİTİKASI
Parıltım Yemek sunduğu hizmetler içerisinde tedarikçilerinin öneminin farkındadır. Birlikte
büyümek ve şeffaf iş ahlakı için oluşturduğumuz sorumlu satın alma politikamız kapsamında
tedarikçilerimizden beklentilerimiz:
Kendi çalışma koşullarında iş etiği kurallarına koşulsuz uymaları
İş etiği kurallarını tüm çalışanlarına bildirmesi ve çalışanlarının bu kurallara gerekli
önemi vermelerini sağlaması
İş Etiği kurallarının çalışanlarının sürekli ulaşabileceği yerde olmasıdır.
Parıltım Yemek Tedarikçi İş Etiği Kuralları
Yasal Uygulamalar
Tedarikçiler kanunlar tarafından belirtilen ithalat ve ihracat yasa ve yönetmeliklerine
uygun ticaret yapmalıdırlar.
Tedarikçiler adil rekabet yasalarına ve tekelcilik yasalarına tam uyumlu iş yapmalıdır.
Tedarikçilerin herhangi bir kuruluşa, bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi
bir şeyi vermesi, teklif etmesi yasaktır. Kuruluş ve bireyler tarafından bunların kabul
edilmesi yasaktır.
Çalışma Koşulları
Tedarikçi kendi özgür iradesi ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir.
Çalışanlar tehdit veya baskı yoluyla zorla çalıştırılamaz.
Kanunlar kapsamında 15 yaşının altında bulunan hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18
yaşın altında olanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.
Çalışanların işyerinde veya iş görevleri sebebiyle bulundukları yerlerde fiziksel, cinsel,
psikolojik veya duygusal taciz yoluyla dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir
tolerans gösterilemez.
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Çalışanların ücretleri, fazla mesaileri ve ücrete bağlı yan hakları yürürlükteki iş
kanunuyla eşit veya üstünde olmalıdır.
İstihdam ile ilgili kararlarda ırk, renk, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayrımcılık
yapılmamalıdır.
Tedarikçi çalışanları kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta
özgürdürler. Toplu sözleşme haklarına saygı gösterilmelidir.
Etik Kurallar
Tedarikçiler tüm iş kayıtlarını doğru bir şekilde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak
kaydetmeli ve saklamalıdır. Bu konuda dürüst ve açık olmalıdır.
Tedarikçinin Parıltım Yemek’ten almış olduğu bilgiler ve belgeler gizlidir. Parıltım
Yemek’ten yazılı onay almadan bu bilgileri ve belgeleri üçüncü şahıslara açıklayamaz.
Tedarikçi çıkar çatışması yaratacak eylemlerden kaçınmalıdır.
Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı
izlenimi veren, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algınabilecek, tedarikçi
tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilemez.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Tedarikçinin iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yürütmelere uyması
beklenmektedir. Tedarikçi iş yapabilmesi için gerekli belgelere sahip olmalıdır.
Çalışanlara, ziyaretçilere ve stajyerlere güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmalıdır.
Çevre
Tedarikçiler

çevre

mevzuatları

takip

etmeli

ve

çevre

yönetimleri

sürekli

iyileştirmelidirler.
Uygulama Prensipleri
Tedarikçi

denetimlerinde

tedarikçinin

iş

etiği

kurallarına

uyumluluğu

da

denetlenmektedir. Uygunsuzluklar için düzenleyici ve önleyici faaliyet raporu
oluşturulur ve aksiyonlar takip edilir.
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