Tedarikçi
için Çevresel
Şartlar

Giriş
Ericsson, mobil ve sabit ağ operatörlerine telekomünikasyon donanımı ve servisleri sağlayan dünyanın önde
gelen servis sağlayıcısıdır. Bilgi ve iletişim teknolojisi, insanların değil fikirlerin taşınmasının önünü açarak çevreye verilen zararı azaltma olanağına sahiptir. Ancak
operasyonlarımızla bağlantılı çevresel etkilerin varlığının
bilincindeyiz ve ürünlerimiz ve servislerimizin üretimi,
nakliyatı, kullanımı ve hurda işlemlerinden kaynaklanan
çevresel etkileri azaltmak için çalışmaktayız.

Bu doküman, tedarikçilerimizin uyması gereken çevresel şartları belirtmektedir. Ericsson aynı zamanda bütün
tedarikçiler için insan hakları, işçilik standartları, çevre yönetimi ve işyerinde yolsuzlukla mücadele konularındaki şartları kapsayan Davranış Kuralları da oluşturmuştur. Bu şartlara uygunluğu ve sürekliliğe sahip çevresel iyileştirmeleri güvence altına almak için tedarikçilerin yerinde denetlenmesi ve değerlendirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.

Bütün tedarik zincirimizi göz önüne almadan çevresel
etkilerimizi başarılı biçimde izlememiz ve azaltmamız
mümkün değildir. Bu harcanan çabalarda iyi bir tedarikçi işbirliği çok önemlidir.

Ericsson'un Davranış Kuralları ve bu dokümana çevrimiçi olarak ulaşmak için lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.ericsson.com/responsible_sourcing
Ericsson'un Sürdürülebilirlik Politikası'na ulaşmak için
lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.ericsson.com/sustainability-policy

Tedarikçi için
Çevresel Şartlar
ŞART 1:
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (EMS)
Ericsson, Tedarikçinin aşağıda bulunan minimum EMS
şartlarını karşılamasını gerektirir:
• Tedarikçinin bir çevre politikasına sahip olması gerekir. Politika, tedarikçinin mevcut çevresel konumunun bir analizine dayalı olmalı ve iyileştirme için
bir temel oluşturacak şekilde kullanılmalıdır.
•

Tedarikçi, önemli çevresel özelliklerini tanımlamalı ve belgelemelidir.

•

Tedarikçi, operasyonel sisteminde çevresel yönleri
göz önüne almalıdır.

•

Tedarikçi, hedefler ve eylem planları içeren bir çevresel iyileştirme programına sahip olmalıdır.

•

Tedarikçi, çevresel düzenlemeler ve genel uygulamalardan haberdar olmalı ve bunlara uymalıdır.

•

Tedarikçi, çalışanların yeterli ve belgelenmiş çevresel yetkinliğe sahip olmasını sağlamalıdır.

ISO 14001 veya dengi bir çevresel sertifika tercih edilir.
ŞART 2:
ÇEVRE IÇIN TASARIM VE İMALAT
Tedarikçi, enerji tüketimi, malzeme kullanımı ve hurda
işlemleri gibi faktörleri göz önüne alarak ürünleri ve servislerinin çevresel etkisini bütün kullanım ömürleri süresince azaltmayı sağlayan tasarım faaliyetlerini ortaya
koyabilmelidir.

ŞART 3:
ÜRÜN BILGILERI
• Tedarikçi, Ericsson'a gönderilen ürünlerin malzeme
içeriğini beyan etmeye hazır olmalıdır.
•

Tedarikçi, tedarikçi işlemleri ve ürünleri için kullanım
süresi envanter verileri sağlamaya hazırlıklı olmalıdır.

•

Tedarikçi, ürün ömrü sonunda teslim edilen ürünlerin kullanım ve işlem görme süreci ile ilgili bilgi vermeye hazırlıklı olmalıdır.

ŞART 4:
NAKLIYAT
• Tedarikçiden, mümkün olduğu ölçüde yüzey nakliyesi (karayolu, deniz veya raylı sistem) kullanarak nakliyatın çevresel etkilerini azaltması beklenmektedir.
•

Tedarikçiden, Ericsson için mal nakliyatı yaparken
veya servis sağlarken yakıt verimli araçlar kullanması beklenmektedir.

•

Tedarikçi, Ericsson'a yapılan mal nakliyatının çevresel yönleri, örneğin, nakliyat şekli, paketleme malzemesi ve üretim konumları konusunda bilgi vermeye hazırlıklı olmalıdır.

Tedarikçi, çevreye duyarlı imalat uygulamaları ortaya
koyabilmelidir.
Tedarikçi, Ericsson Yasaklı ve Kısıtlanmış Madde Listeleri* içindeki şartlara uymalıdır. Listeler ürün malzemesi içeriğini, ürün malzemesi bilgilerini ve imalat işlemlerini kapsar.
* www.ericsson.com/responsible_sourcing
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