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POLİSAN HOLDİNG  
TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARI 
 
Polisan Holding olarak beraber yola çıkacağımız tedarikçilerimizi belirlerken 
ürün performanslarını ve operasyon kalitelerini değerlendirmenin yanı sıra 
yönetişim, çevresel ve sosyal konulara olan yaklaşımlarını da 
değerlendiriyoruz. Tedarikçilerimiz ile uzun süreli ilişkiler inşa ederek karşılıklı 
başarı elde etmeyi amaçlıyor ve sürdürülebilirliğin başlangıç noktası olarak 
kabul ettiğimiz satın alma faaliyetlerimizi bir süreç olarak ele alıyoruz. Onaylı 
tedarikçi listelerimizi belirlerken, Polisan Holding Tedarikçi İş Etiği ve Davranış 
Kuralları ile uyumlu olmasını sağlıyoruz. 
 
Tedarikçilerimiz; 
 
Çocuk İşgücü Kullanımı ve Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi 
 

§ Ulusal mevzuat gereği Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları ile 
belirlenmiş tüm kurallara uyum sağlamak zorundadır. 

§ Zorla çalıştırma veya çalışmaya zorlamanın hiçbir türünü 
uygulamamalıdır. 

İş Ahlakı ve Ayrımcılığın Önlenmesi 
 

§ Çalışanlarına taciz veya ayırımın söz konusu olmadığı, iş ahlakı ve etik 
kurallara uygun ilişki kurulduğu bir çalışma ortamı sağlamalıdır. 

§ Irk, cinsiyet, medeni hal, yaş, renk, din, soy, ulusal köken, özürlülük ve 
diğer korumalı durumlara ilişkin fırsat eşitliği sağlamalıdır ve herhangi bir 
nedenden ötürü ayrımcılığa tolerans göstermemelidir. 

Ücretlendirme ve Çalışma Saatleri 
 

§ Çalışanlarını en az asgari ücrete uygun olarak ve sektörel kıyaslama ile 
ücretlendirmelidir. 

§ Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki çalışma saatlerine uyum sağlamalıdır. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
 

§ Çalışanlarının ve paydaşlarının iş güvenliğini ve sağlığını ön planda 
tutmalıdır. 

§ İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri 
almalıdır.  

Çevrenin Korunması 
 

§ Üretim ve hizmet faaliyetlerinde havaya, suya, toprağa ve biyolojik 
çeşitliliğe etki eden çevre boyutlarını yerel kanunlara uygun ve gerektiği 
gibi yönetmelidir.  

§ Hammadde ve diğer kimyasal maddelerin temininde insan sağlığını ve 
çevreyi gözeten sürdürülebilir kaynakları tercih etmelidir ve ilgili sertifika 
belgelerini (FSC, EU Ecolabel, Energy Star vb.) sağlamalıdır.  

Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabete Aykırı Davranışta Bulunmama 
 

§ Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermemelidir. 
§ Polisan Holding’in rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve 

programına uymaya mutabık olmalıdırlar. 
§ Rekabete aykırı davranışta bulunmaktan sakınmalıdır. 

 
Ayrıca, ticari ilişkilerde bulunduğumuz şirketlerden, Polisan Holding 
çalışanlarının uyması gereken ilgili ticari kurallara uymasını beklemekteyiz.  
(Etik İlkeler Kitapçığımız; https://www.polisanholding.com/pdf/EtikIlkelerKitapcigi.pdf )  


