TEMİZ SERİGRAFİ SORUMLU SATIN ALMA POLİTİKASI
TEMİZ SERİGRAFİ’DE satın alma yaklaşımımızın ana hedefi:
Hukuk, etik ilkelerimiz, kalite politikamız ve sürdürülebilir büyüme anlayışımız ile uyumlu olarak
tedarik zincirimizdeki tüm paydaşlarımızla, karşılıklı güven, işbirliği ve değer yaratmaya dayalı uzun
vadeli iş ilişkileri kurmaktır.
Tedarikçi Seçiminde Hedeflerimiz;
Kalite yönetim sistemlerini kurmuş, uygulamakta ve sürekli iyileştirmekte olan, müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini ön planda tutan tedarikçilerimizle uzun süreli işbirliğine, karşılıklı güvene, sağlıklı ve
yapıcı iletişime dayalı ilişkiler kurmak.
Tedarikçilerimizle olan tüm ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük aramak, yasal ve etik olan alanlarda
rekabet eden ve yasa dışı faaliyetlerden uzak duran tedarikçilerle çalışmak.
Çalışanları için adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen, kadın-erkek fırsat eşitliğine önem
veren; kadınların çalışma koşullarını yasalara uygun şekilde düzenleyen; çalışanlarının fikirlerine değer
veren ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine dâhil eden; çalışanlarına zorla veya zorunlu tutarak çalışmayı
engelleyen; çocuk işçi çalıştırmayan; istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve
düzenlemelere uyumlu tedarikçiler ile çalışmak,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile süreçlerini sürekli iyileştiren, iş
sağlığı ve güvenliğini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiş, tüm yasal mevzuat ve
standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren
tedarikçilerle çalışmak.
İş faaliyetleri ile etki ettikleri toplumların insan haklarını, insan onurunu ve mahremiyetini koruyan ve
bunlara saygı duyan ayrıca, tüm ticari faaliyetlerinde şiddete ve istismara başvurulmadan yürütülmesini
sağlayan, insan hakları ile ilgili herhangi bir suça ortak olmaktan kaçınacağına ve buna izin
vermeyeceğini beyan eden tedarikçiler ile çalışmak.
Topluma ve çevreye saygılı, iklim değişikliğine duyarlı, enerji verimliliğini sağlamaya yönelik kaynak
koruma, atık azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanma aktiviteleri yürüten; kaynaklarını doğayla
uyumlu ve etkin şekilde kullanan; atık ve kirli gazların emisyon yönetimi ve zehirli madde yönetimi
kapsamında çalışmalar yürüten; çevre ve enerji konularında tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak
mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren tedarikçilerle çalışmak.
Sorumlu Satın Alma Politikamız; Temiz Serigrafinin iş etiği, sürdürülebilirlik anlayışı, kalite, iş sağlığı
ve güvenliği, çevre politikalarında benimsemiş olduğu ilkeler doğrultusunda oluşturulmuştur.
Tedarikçilerimizin de bu anlayışı benimseyerek daha sorumlu iş anlayışına katkıda bulunmaları
temennisi ile tedarikçilerimiz ile olan süreçleri bu politika çerçevesinde yönetmekteyiz.
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