davranış
kuralları

giriş
Kurumsal sorumluluk alanı içindeki tedarik zinciri sorunları global bir öneme sahiptir ve aynı zamanda şirketin rekabet gücü, karlılığı ve sonuç olarak paydaş değerinde giderek artan öneme sahip bir rol oynar.
Temel insan hakları, işçilik standartları, çevresel yönetim ve işyerinde yolsuzlukla mücadele alanlarında sorumlu kurumsal yönetimi sağlamak amacıyla Ericsson'un DAVRANIŞ KURALLARI Mayıs 2002'de kabul edilmiştir.
Ericsson DAVRANIŞ KURALLARI'nı, yukarıda belirtilen alanlarda hesap verilebilirliği güvenceye almak için dünya
çapındaki kuruluşlarca desteklenen uluslararası bir girişim olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne dayanarak belirlemiştir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
www.ericsson.com/sustainability_corporateresponsibility

davranış kuralları
- amaç
İnsan Haklarını korumak, adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevre sorunlarının sorumlu şekilde yönetimini ve yüksek etik standartları teşvik etmek amacıyla DAVRANIŞ KURALLARI Ericsson ürünleri ve servislerinin üretimi, tedariki ve desteğinde dünya çapında geçerlidir.
Bütün Ericsson Birimleri, şirketleri ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde bulunan tüm ilgili yasalar, düzenlemeler ve standartların yanı sıra DAVRANIŞ KURALLARI'na da uyacaklardır. Bu, ulusal yasalar veya düzenlemelerce gerekenden daha yüksek bir
standart belirlenmesi durumunda da geçerlidir.

Ericsson, tedarikçileri ve onların alt yüklenicilerinden
DAVRANIŞ KURALLARI veya benzeri standartlara uymalarını ve bilgi sağlamak ve tesislerine erişime izin vermek
yoluyla bu uyumluluğu doğrulamalarını talep eder.
Ericsson, zaman içinde sürekli ve ölçülebilir iyileştirmeler sağlamak amacıyla tedarikçileriyle birlikte çalışma
kararlılığındadır.
Ericsson, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimini destekler. Bu bağlılığını çalışanları, tedarikçileri ve
diğer paydaşları için net biçimde göstermek adına DAVRANIŞ KURALLARI, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesine bağlı olarak oluşturulmuştur ve kamuya açıktır.

Davranış Kuralları

*

İNSAN HAKLARI
Uluslararası düzeyde tanınmış insan haklarının korunmasına saygı duyar ve bunu destekleriz. İnsan hakları
ihlalleri suçuna iştirak etmediğimizden emin oluruz.
İŞÇILIK STANDARTLARI
Örgütlenme özgürlüğü
Bütün çalışanlar, ilgili yasalar izin verdiği ölçüde işçi
sendikaları veya benzeri harici temsilcilik örgütleri oluşturmakta ve bunlara katılıp katılmamakta olduğu gibi
toplu pazarlık yapmakta da özgürdür.
Zorla çalışma
Zorla, bağlı veya zorunlu çalışma kullanılmaz ve çalışanlar ulusal yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği makul bir bildirimden sonra işlerinden ayrılmakta özgürdür. Çalışanlar, işverenlerine para depozitoları veya
kimlik belgelerini vermek zorunda değildir.
İstihdam koşulları
Çalışanlar, istihdam koşullarını bilir. Ödeme ve şartlar,
adil ve makuldür ve ulusal yasalar veya endüstri standartlarındaki minimum düzeye, hangisi daha yüksekse
ona olmak üzere, uygundur. Çalışma saatleri, ulusal yasalara uygundur ve bunları aşmaz.
Çocuk işçiliği
İstihdam için minimum yasal yaşın altında olan hiç kimse istihdam edilmez. Minimum yaş, zorunlu öğrenimin
tamamlandığı yaştır veya Minimum yaş hakkında ILO
Konvansiyonu No. 138 içindeki Madde 2.4'te belirtildiği
gibi 15 yaşından daha düşük değildir (veya eğitim tesislerinin gelişmemiş olduğu ülkelerde 14 yaşından daha
düşük değildir).
Çocuklar, herhangi bir tehlikeli işte veya çocuğun bireysel gelişimine uymayacak bir işte istihdam edilmez. Çocuk, Çocuk Haklarına dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nun 1. Maddesinde tanımlandığı
üzere 18 yaşın altındaki bir kişi anlamına gelir. Bireysel gelişim, Çocuk Haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler
Konvansiyonu'nun 32. Maddesinde tanımlandığı üzere
bir çocuğun sağlığını veya fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimini içerir.
Bir çocuğun istihdam edildiği yerde birinci önceliğin çocuğun çıkarlarına verilmesi gerekir. Çocuk işçiliği yapan
bütün çocuklara destek veren politika ve programlara
katkıda bulunulur, desteklenir veya bunlar geliştirilir.

Ayrımcılığın önüne geçilmesi
Çalışanlara saygılı ve onurlu şekilde davranılır. Bedensel ceza, fiziksel veya sözel taciz veya başka kanunsuz
tacizler ve her türlü tehdit veya başka sindirme şekilleri
yasaktır.
Taraf tutma veya ön yargıya dayalı bütün ayrımcılık çeşitleri yasaktır. Bunlara ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, hamilelik, ebeveynlik durumu, din,
politik görüş, milliyet, etnik köken, sosyal köken, sosyal
statü, yerli olma durumu, engellilik, yaş, sendika üyeliği ve varsa yerel yasalarla korunan bütün diğer özellikler dahildir.
Aynı nitelik, deneyim ve performansa sahip çalışanlar,
ilgili rakiplerine göre eşit derecede çalışma için eşit ücret alır.
Çalışma koşulları
Çalışanlara uluslararası standartlar ve ulusal yasalara uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve
varsa konaklama tesisleri sağlanır.
Çalışanlara uygun sağlık ve güvenlik bilgileri ve eğitimi
verilir. Güvenlik, örneğin, her kat için açık biçimde işaretlenmiş ve engellenmemiş çıkışları, acil durum çıkışlarını ve tahliye planlarını, düzenli olarak test edilen yangın alarmını ve tahliye tatbikatlarını, ilk yardım donanımını, kimyasalların, makinelerin ve iş süreçlerinin güvenli ve doğru kullanımı, işaretlenmesi ve etiketlenmesini içerir.
İşyeri ve varsa konaklama tesisleri kabul edilebilir sıcaklık ve gürültü seviyesine, yeterli havalandırmaya, yeterli
aydınlatmaya, temiz tuvalet tesisatına, içilebilir suya ve
varsa gıda saklamak için hijyenik tesislere sahiptir.
ÇEVRE
Tükenebilir kaynaklar, sorumlu ve dikkatli biçimde kullanılır. Faaliyetlerimizle bağlantılı her türlü çevresel sorunu azaltan operasyonel uygulamalar teşvik edilir. Çevresel ve sosyal yararlar sağlayan yenilikçi ürün ve servis
geliştirmeleri desteklenir.
YOLSUZLUĞA KARŞI
Çalışanlara veya kuruluşlara yapılan veya bunlardan alınan uygunsuz teklifler de dahil olmak üzere haraç ve
rüşvetin hiçbir çeşidi kabul edilmez.

* Ericsson DAVRANIŞ KURALLARI, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin aşağıda belirtilenlerden türetilen on ilkesine dayanır:
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çalışma Hayatında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve
Gelişme Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Yolsuzluğun Önlenmesi Sözleşmesi.
www.unglobalcompact.org
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- Tedarikçi Eki

DAVRANIŞ KURALLARI, bütün Ericsson operasyonları ve
Ericsson ürünleri, servisleri ve diğer iş faaliyetlerine katkıda bulunan bütün taraflar ("Tedarikçi") için geçerlidir.

DAVRANIŞ KURALLARI, varsa Tedarikçiler için geçerli olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilişkili özel
şartları kapsar.

UYUMLULUK
Ericsson, Tedarikçi ve alt yüklenicilerinden, ulusal yasalar tarafından istenenden daha yüksek standartlar
gerektirebilecek olan DAVRANIŞ KURALLARI'na uymalarını talep eder.

Bu şartlar ekteki belgeler olan "Ericsson Genel Tedarikçi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Şartları," "Ericsson Özel
Tedarikçi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Şartları" ve "Ericsson
Tedarikçisi Çevresel Şartlar" içinde olduğu kadar, bu
dokümanlarda referans olarak verilen işletim talimatları içinde de ayrıntılı olarak verilmiştir. Bütün dokümanlar
şu adreste bulunabilir:
www.ericsson.com/responsible_sourcing

Bir Tedarikçi, talep üzerine, Ericsson veya temsilcilerine bilgi vermek ve/veya tesislerine erişime izin vermek
suretiyle Ericsson'un, Tedarikçi ve alt yüklenicilerinin
DAVRANIŞ KURALLARI'na uyduğunu doğrulamak konusundaki makul talebini yerine getirmelidir.
BILGI VERME ZORUNLULUĞU
Çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin DAVRANIŞ KURALLARI hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunlara uymasını sağlamak Tedarikçinin sorumluluğundadır.
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