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TEDARİK POLİTİKASI  

Brambles; tedarik zincirinde, müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına ve içinde yaşadıkları topluluklara 
hizmet eden sürdürülebilir bir işletme oluşturmaya devam ederek, sorumlu ve değerli bir ortak olma 
konusunda kararlıdır. 

 
Brambles'ın uzun vadeli başarısı için güçlü ve dinamik bir tedarikçi tabanı şarttır. Brambles müşterilerin 
değişen ihtiyaçlarını karşılama konusunda tedarikçilerin uzmanlığına ve becerilerine güvenir ve sadece, 
ilgili tüm çalışma, istihdam, çevre, insan hakları, ücret ve saat ve sağlık ve güvenlik yasaları dahil olmak 
üzere tüm ilgili yasalara uyan tedarikçilerle çalışırız. 

 
Brambles'ta bizler Sıfır Zarar'a (Zero Harm) ulaşmayı amaç ediniriz. Bu, yaralanma, çevreye zarar ve insan 
hakları üzerinde yıkıcı bir etki olmaması yönünde çalıştığımız anlamına gelir. Bu taahhüt, Zero Harm 
Tüzüğümüzde belirtilmektedir. Kendi çalışanlarımızdan beklediğimiz gibi, tedarikçilerimizin de güvenli, 
çevreye ve insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmalarını bekleriz. 

 
Brambles, Davranış Kuralları ve Zero Harm Tüzüğü'nde belirtilen ilke ve değerlere uyarak, daha verimli, 
daha güvenli ve sürdürülebilir tedarik zincirleri geliştirmek için tedarikçilerle birlikte çalışır. Söz konusu 
ilke ve değerler aşağıdaki şekilde yerel iş politikaları yoluyla uygulanır: 

 
• Tüm faaliyetler, işletmenin bulunduğu ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak 

yürütülmelidir. 
 
• Tedarikçilerimizin faaliyet gösterdikleri pazarlarda adil bir şekilde rekabet etmesini bekleriz. 
 
• Tedarikçilerimizin Rüşvetle Mücadele Politikamızda anahatları çizilen ilkelere uymasını umuyoruz. 

Yolsuzluk faaliyetleri kabul edilemez. Herhangi bir kişiye rüşvet veya benzeri ödeme yapılamaz veya 
bu tür ödemeler kabul edilemez. Ayrıca, tedarikçiler herhangi bir Brambles çalışanına mütevazı bir 
değerin üstünde hediyeler sunamaz. Hiçbir Brambles çalışanı mütevazı bir değerin üstünde hediye 
kabul edemez, bir ihale veya sözleşme görüşmeleri öncesinde veya sırasında hediye ve ağırlama 
kabul edilemez; 

 
• Tedarikçilerimiz, Brambles ekipmanlarının (paletler, RPC'ler ve konteynerler) her zaman Brambles'a 

ait olduğunu kabul eder. Yazılı olarak özellikle kararlaştırılmadıkça, ekipmanlarımızı satmayız ve 
ekipmanlarımızı geri alma hakkına sahibiz. 

 
• Tedarikçilerimiz, sözleri ve eylemleri ile, birlikte çalıştığımız farklı insanlara ve kültürlere ve onların 

insan haklarına saygı göstermelidir. 
• Tedarikçilerimizin çeşitliliği ve katılımı koruyan bir kültür oluşturmalarını ve sürdürmelerini bekleriz. 
 
• Tedarikçilerimizin Davranış Kuralları'ndaki ve İnsan Hakları Politikamızdaki insan hakları beyanında 

belirtilen ilkelere uymasını bekleriz. Aynı asgari çalışma yaşı şartlarına uymak ve işyerlerinde ve 
tedarik zincirlerinde her türlü zorla çalıştırmanın yasaklanmasını sağlamak zorundadırlar; 

 
• Nasıl ki biz, güvenli bir şekilde çalışmalı ve sağlık, güvenlik ve iyi hâl için sektörün en iyi 

uygulamalarını uygulamalıysak, tedarikçilerimiz de aynısını yapmalıdır. 
 
• Tedarikçilerimizin Zero Harm taahhüdümüzdeki ilkelere uymasını bekleriz. 
 
• Tüm tedarikçi operasyonlarında ilgili tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyulması asgari 

gerekliliktir. 
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• Tedarikçilerimiz, çevresel ayak izlerini asgariye indirmeye çalışarak, Brambles'a, müşterilerinin çevre 

üzerindeki negatif etkilerini asgariye indirmesi konusunda yardımcı olmalıdır. 
 
• Tedarikçilerimizin çevresel risk yönetimiyle ilgili proaktif bir yaklaşıma sahip olmasını ve doğal 

kaynakları sorumlu bir şekilde yönetmesini bekleriz. 
 
• Çevre üzerindeki etkileri yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren başlıca tedarikçilerimizin iyi bir 

çevre performansı göstermeye yönelik sistemlerini kanıtlamalarını isteriz. 
 
Brambles: 

 
• Tedarikçiler ve alt-yüklenicilerle her türlü işlemde dürüst ve adil olacak, ödemeleri kararlaştırılan 

koşullarda yapacaktır. 
 
• Mal ve hizmet alımında şeffaf ve uygun süreçler kullanacaktır. 
 
• Brambles ve tedarikçileri arasında bilgi ve fikir paylaşımına olanak sağlayan ve bunu teşvik eden bir 

ortam sağlayacaktır. 
 
• Aşağıdakileri ileten önemli metrikleri geliştirecek ve kamuya açık bir şekilde raporlayacaktır: 

– Mal ve hizmet alıcısı olarak davranışlarımız ve işlemlerimiz 
– Tedarikçilerimizin çevresel ve sosyal performansları 

 
 
• Tedarikçilere sürdürülebilirlik performansına taahhütlerini gösterebilecekleri bir tercih verecektir. 
 
• Stratejik tedarikçilerin ve Brambles tarafından daha yüksek riskli görünen alan veya faaliyetlerde 

bulunan tedarikçilerin performansını değerlendirmek için uygun ölçütler geliştirecek ve 
kullanacaktır. Brambles, tedarikçilerinden performanslarını düzenli olarak değerlendirmede şeffaf 
olmalarını bekler. 

 
Brambles işletmeleri, kilit performans göstergeleri dâhil, operasyon düzeyinde Grup genelinde 
uygulanabilecek süreç ve raporlama çerçeveleri geliştirecek ve uygulayacaktır. Ayrıca, Brambles 
işletmeleri, ilgili tedarikçilerin uyması gereken belirli kaynak sağlama politikalarına da sahip olabilir (ör: 
kereste). 

 
Tedarikçiler ve çalışanlar, soru veya endişelerini raporlamalıdır. Şüpheniz varsa, bölüm müdürünüz veya 
Hukuk Ekibinin herhangi bir üyesinden bilgi alın. 

Bu politikanın uygulanması ve denetimi ile ilgili sorumluluk, Brambles İdari Liderlik ekibindedir. 

 
Bu politika, düzenli olarak gözden geçirilecektir. İlk inceleme, ilk uygulamadan 12 ay sonra ve ardından 
iki yılda bir gerçekleştirilecektir. 

 


