
Avient Tedarikçi Davranış 
Kuralları

Avient Corporation ve bağlı şirketleri ve iştirakleri (“Avient”) dünya standartlarında, 
sürdürülebilir bir kuruluş olmaya kararlıdır. Tedarik zincirindeki benzersiz konumumuz, 

müşterilerimizin zorluklarını fırsatlara dönüştüren sürdürülebilir malzeme çözümleri sunmak 
için tedarikçiler ve müşterilerle birlikte çalışmamıza olanak tanıyarak, daha iyi bir dünya için yeni 

ürünleri hayata geçirmemizi sağlar. 

Sorumluluğumuzun, operasyonel ve süreç sınırlarımızın ötesine geçerek tedarikçi ortaklarımızı 
da etkilediğinin farkındayız. Avient, karşılıklı fayda sağlayan ve üretken bir ilişki sağlamak için tüm 

tedarikçilerimizin ve bunların çalışanlarının, personel acentelerinin ve alt yüklenicilerin (topluca 
“Tedarikçiler” olarak anılır) geçerli yasa ve düzenlemelere tam olarak uymasını ve uluslararası olarak 

tanınan çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve yönetim sistemi standartlarına uymasını zorunlu kılar.  

Avient Tedarikçi Davranış Kuralları, Tedarikçilerimiz için sosyal, çevresel ve etik beklentilerimizi ifade 
eder. Küresel olarak uyumlu standartları içerir ve uluslararası hukuka dayanır. Bu standartları Tedarikçi 

performansında uygulamak bizim için önemlidir ve Tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın, bu Tedarikçi 
Davranış Kurallarında belirtilen standartları ve beklentileri kendi iş operasyonlarında sürdürmek için verimli 

yönetim sistemlerini, politikaları, prosedürleri ve eğitimleri kullanarak, bu beklentileri tedarik zincirleri geneline 
iletmelerini bekliyoruz 



Sağlık ve Güvenlik

• İnsan sağlığı ve güvenliğinin, en ön saftaki 
eylemleriniz olmasını sağlamak için uygun 
süreçleri ve prosedürleri uygulayın. Bu, 
performansın ölçülmesini ve sürekli gelişimi teşvik 
etmek için uygun hedeflerin belirlenmesini içerir.

• Yürürlükteki tüm çevre, sağlık, güvenlik ve 
emniyet düzenlemelerine uyun. Bu, faaliyet 
gösterdiğiniz toplulukları koruyan sorumlu bir 
şekilde çalışmayı içerir. 

• Ürünlerinizin geliştirilmesi, taşınması, kullanımı ve 
imhası sırasında insan sağlığına ve çevreye yönelik 
riskleri tanımlayıp yönetin. 

Çevre

• Atıkların, hava emisyonlarının ve atık su 
tahliyelerinin güvenli bir şekilde taşınması, 
depolanması, geri dönüşümü, yeniden kullanımı 
ve yönetimi için sistemlerin mevcut olduğundan 
emin olun. İnsan sağlığını veya çevreyi olumsuz 
etkileme potansiyeline sahip faaliyetler, herhangi 
bir maddenin çevreye salınmasından önce uygun 
şekilde yönetilecek, ölçülecek, kontrol edilecek ve 
ele alınacaktır. 

• Kazara dökülmeleri ve çevreye salınımları önlemek 
veya azaltmak için sistemlerin mevcut olduğundan 
emin olun.

• Doğal kaynakları (ör. su, enerji kaynakları, 
hammaddeler) ekonomik bir şekilde kullanın. 
Çevre ve iklim üzerindeki olumsuz etkiler, bunları 
kaynağında en aza indirmek veya ortadan 
kaldırmak için değerlendirilecektir. 

• Enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını 
azaltmak için iklim dostu ürün ve süreçlerin 
geliştirilmesine ve kullanımına katılın.

Sosyal

• Temel insan haklarını desteklemek ve köle 
işçiliği, çocuk işçiliği veya insan kaçakçılığından 
kaynaklanan işgücünü kullanmayın. 

• Çalışanlara saygılı davranın ve ırk, cinsiyet, cinsel 
yönelim, cinsel kimlik, yaş, renk, din, ulusal köken, 

engellilik, genetik bilgiler, korunan gazilik durumu 
veya yasal olarak korunan diğer sınıflandırmalara 
dayalı olarak bireylere karşı taciz veya ayrımcılık 
yapmaktan kaçının. 

• Sorumlu bir şekilde Tantal, Kalay, Tungsten ve 
Altın veya türevlerini (3TG metalleri) temin edin. 
Avient’e tedarik edilen ürünler Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde veya komşu bir ülkede (“Kapsam 
Altındaki Ülkeler”) silahlı grupları doğrudan veya 
dolaylı olarak finanse etmemeli veya bunlara fayda 
sağlamamalıdır ve Avient’e tedarik edilen ürünlerle 
ilgili olarak Avient’in Çatışma Mineralleri Politika 
Beyanına uymalıdır. Yukarıdakilere ilaveten, 
Tedarikçilerimizden şunları bekleriz:

• Avient’e yalnızca çatışmasız 3TG metalleri 
tedarik etmek;

• Ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir 
durum tespiti çerçevesini izleyerek tedarik 
zincirleri hakkında durum tespiti yapmak;

• Talep üzerine, durum tespiti süreci hakkında 
Avient’e bildirimde bulunmak ve Kapsam 
Altındaki Ülkelerden Avient’e tedarik edilen 3TG 
metallerinin ihtilafsız olduğunu onaylamak ve

• 3TG metallerinin kökeni veya çatışma durumu 
ile ilgili tedarik zinciri değişikliklerini derhal 
Avient’e bildirmek.

• Çalışanların ve diğer paydaşların işiniz, 
çalışanlarınız veya ürünleriniz ile ilgili soru veya 
endişelerini bildirmelerini sağlamak.

• Geçerli yasalara uygun olarak örgütlenme 
özgürlüğünü ve toplu sözleşme hakkını korumak

• Ücret, sosyal haklar ve fazla mesai dahil olmak 
üzere ücret ve çalışma saati gerekliliklerini 
düzenleyen tüm geçerli yasalara uymak.

https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf
https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf


Etik ve Yönetişim

• Tüm ticari müzakereleri sorumlu, etik ve yasal bir 
şekilde yürütün.

• Faaliyet gösterdiğiniz yerlerde iş yapmak için 
gerekli uygun lisanslara, kayıtlara ve sertifikalara 
sahip olun.

• Tüm teklifleri, iş yazışmalarının doğrudan bir 
kopyasını yazılı olarak uygun kaynak alım ve 
tedarik uzmanlarına verin.

• Avient çalışanlarına kişisel kullanımları veya 
yararları için para, borç, kredi, önyargılı indirimler, 
hediyeler, ürünler veya hizmetler sunmaktan 
kaçının. İş ilişkileri geliştirmek amacıyla yemek ve 
eğlence, ülke veya endüstrideki makul, alışılmış 
ve yasal iş uygulamaları dahilinde olmalıdır. 

• ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve 
Birleşik Krallık Rüşvet Yasasının yanı sıra kamu 
görevlilerine veya özel kuruluşlara rüşvet 
verilmesi ile ilgili diğer tüm geçerli yasalara uyun. 
Avient ticari yolsuzluk veya rüşveti yasaklar. 
Tedarikçiler, Avient adına yapılan hediyeler, 
yemekler, eğlence veya değerli herhangi bir şey 
dahil olmak üzere tüm ödemelerin yazılı bir 
muhasebesini tutmalıdır. Muhasebe kayıtları 
talep üzerine Avient’e sunulmalıdır.

• Avient’teki aile üyeleri ve yakın arkadaşlarla iş 
ilişkileri içeren çıkar çatışmalarından kaçının. 
Tedarikçilerin, işe başlamadan önce veya ortaya 
çıktıklarında bu tür ilişkileri derhal Avient’e 
bildirmeleri gerekir

• Tüm geçerli ithalat ve ihracat kontrollerinin yanı sıra 
ticaret uyumluluğu ve antitröst yasalarına uyun. 

• Avient’in fikri mülkiyetine (yani logolar, ticari 
markalar, gizli bilgiler) saygı gösterin ve yetkisiz 
kullanım, değişiklik ve hasara karşı koruyun. 
Avient ile yapılan tüm işlemlere ve ilişkilere gizli 
ve özel muamelesi yapın. Avient hakkındaki dış 
iletişimler Avient’in önceden yazılı iznini gerektirir. 

• Avient’i finansal, ekonomik, tedarik değişiklikleri 
(3TG metallerinin menşei veya çatışma durumu 
dahil), devlet düzenlemeleri veya devam 
eden operasyonları veya işletme kararlarını 

etkileyebilecek diğer malzeme koşulları veya 
şirketin bir devlet yüklenicisi olarak yasaklanmış 
olması durumunda bilgilendirin. 

• Avient’in bilgilerini korumak üzere, müşteri ve 
çalışanlarına ait bilgiler de dahil olmak üzere, 
bilgilerin açıklanmaması, değiştirilmemesi, imha 
edilmemesi veya sağlandığı amaç dışındaki 
herhangi bir amaçla kullanılmaması için bir bilgi 
güvenliği ve veri gizliliği sistemi oluşturun.

Yönetim Sistemleri

• Mümkün olduğunda uluslararası olarak kabul 
görmüş yönetim sistemlerini uygulayarak geçerli 
tüm yasal ve diğer gerekliliklere uyun. 

• Riski uygun şekilde değerlendirerek ve hafifletici 
önlemler uygulayarak performansı sürekli olarak 
iyileştirin. 

Bu politikayla ilgili sorularınız için sourcing@avient.com adresiyle 
iletişime geçin.
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