Allianz Türkiye İş Ortağı Davranış Kuralları
Allianz Türkiye (AZTR), müşterilerinin, hissedarlarının, şirket çalışanlarının, tedarikçilerinin ve
kamunun, AZTR’nin dürüstlüğü ve performansına duydukları güvene dayalı bir yapı üzerine
kurulmuştur.
“Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”’nin imzacısı olarak ve Allianz Grubu’nun
(“Allianz”) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından yayınlanan “Çok Uluslu
İşletmeler Genel Prensipleri”ni benimsemek yönündeki kararı nedeni ile bu prensiplerin AZTR
faaliyetlerine entegre edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak tüm tedarikçilerimiz için
geçerli olan “İş Ortağı Davranış Kuralları” oluşturulmuş olup bu kurallar, tüm tedarikçilerimizin
uyması gereken asgari standartları ifade etmektedir. İş Ortağının tüzel kişi olması durumunda
bu terim; söz konusu tüzel kişinin pay sahiplerini, müdürlerini, çalışanlarını, varsa alt
yüklenicileri ve çalışanlarını, danışman, vekil ve diğer tüm sorumlu kişilerini ifade eder.
Allianz çalışacağı tedarikçileri kalite-fiyat dengesi, geçmiş performans, pazar koşulları,
referanslar vb. ilkeler olduğu kadar bu dokümanda listelenmiş olan kurallara saygısı ve
uyumunu da değerlendirerek belirlemektedir. Allianz Türkiye İş Ortağı Davranış Kuralları
kapsamında
tedarikçisi
tarafından
üstlenilmiş
yükümlülüklerin usullere
uygun
gerçekleştirildiğini her an doğrudan veya üçüncü kişiler aracılığı ile kontrol etme hakkına
sahiptir. Allianz Tedarikçisi, İş Ortağı Davranış Kuralları’nda bahsedilen hükümlerin herhangi
birinin ihlal edilmesinden dolayı sorumlu tutulur ise AZTR, bu kurallarla çelişen bir şekilde
davranan tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçinin iş akdini iptal
edebilir.
Allianz Türkiye İş Ortağı Davranış Kuralları şu başlıkları kapsamaktadır:






Yasal Uygulamalar,
Etik Kurallar,
Çalışma Koşulları,
Sürdürülebilirlik ve Çevre,
Gizlilik.

AZTR ile çalışan her tedarikçinin web sitemiz aracılığıyla İş Ortağı Davranış Kuralları'na erişim
hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, İş Ortağı Davranış Kurallarımız doğrudan pek çok tedarikçimize
elektronik olarak veya posta yoluyla gönderilmektedir. Tüm tedarikçilerimizden bu İş Ortağı
Davranış Kuralları'nı okuyup anlamalarını, bu kurallarda belirtilen ilke ve değerlere uygun
hareket etmelerini, kendi olası alt işverenleri ve tedarikçileri tarafından uyulduğunu da garanti
etmelerini ve bunu yazılı olarak teyit etmelerini rica ediyoruz.
1)

Yasal Uygulamalar




Allianz Tedarikçisi, yükümlülüklerini ifa ederken yürürlükte bulunan ilgili mevzuatı
takip etmek ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde çalıştığını ispat etmek
zorundadır.
Allianz Tedarikçileri, iş yaptıkları her alanda kara para aklama ve terörizmin
finanse edilmesiyle mücadele kapsamındaki mevzuata uyar ve üçüncü taraflarla
bu suçları teşkil edecek herhangi bir iş ilişkisine girmez, onlara yardımcı olmaz
veya bu tarz bir faaliyete izin veremez. Bu kural ayrıca, rekabet hukuku
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düzenlemelerinin ihlali, vergi dolandırıcılığına iştirak ya da her türlü vergi
kaçakçılığına destek durumunda da geçerlidir
2)

Çalışma Koşulları









3)

Sürdürülebilirlik ve Çevre







4)

Allianz Tedarikçisi, tüm geçerli çevre yasalarına, yönetmeliklere ve standartlara
uyar.
Allianz Tedarikçisi, aldığı ürün ve hizmetleri, tüm ömürleri süresince izler ve
çevre üzerindeki etkilerini düşürmek için çevreye zararı önleyici yaklaşımlar
sergiler.
Alt işveren ve tedarikçileri, sosyal ve çevresel sorumluluk düzeyleri bazında
değerlendirerek seçer, mevcut alt işveren ve tedarikçilerin bu konudaki bilincini
yükseltmek için gerekli prosedürleri belirler ve güncel tutar.
Sürdürülebilir gelişme hedefinde, çevreye ve gelecek nesillerin haklarına saygı
göstererek, malzeme kaynaklarından sorumlu bir şekilde yararlanacağını ve
çevre dostu teknolojilerin yayılımını destekleyeceğini taahhüt eder.

Gizlilik


5)

Allianz Tedarikçisi, Uluslararası İnsan Hakları Yasası’nda ve Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün Çalışma Hayatına İlişkin Temek Haklar ve İlkeler
Bildirgesi’nde ifade edilen haklara saygı duyar. Çalışma süresi, fazla mesai ve
asgari ücret gereklilikleri de dahil olmak üzere tüm bu hususların düzenlendiği
geçerli iş kanunu hükümleri ve alt düzenlemelerine uygun hareket eder.
Çalışanlarının kendi seçecekleri yasal organizasyonlara serbestçe katılma ve
yasalara uygun surette toplu iş sözleşmesi yapma hakkını tanıyıp saygı
gösterir.
Sözel hakaret, fiziksel ceza, zihinsel ve fiziki zor kullanıma karşı çıkar.
Çocuk işçilikten ve zorunlu işçilikten faydalanmaz ve bunu desteklemez.
Çalışan her bireyin gelişimini teşvik eder, eşit haklar sağlar.
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde,
fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde
dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine tolerans göstermez.

Allianz Tedarikçisi, ticari ve kişisel bilgilerin gizliliğini korur, tüm gizlilik ve veri
koruma yasalarına uyulmasını sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alır ve
uyar. İşle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, yürürlükteki mevzuat
gerekliliklerine uyumlu şekilde tam ve eksiksiz olarak saklar.

Etik Kurallar


Allianz Tedarikçisi ve/veya iştiraki herhangi bir geçerli yolsuzluk veya rüşvet
karşıtı kanun veya yasal düzenlemeyi ihlal etmesine yol açabilecek herhangi
bir harekette bulunamaz, bu tür bir harekete yetki veya izin veremez. Allianz
çalışanlarına, kamu görevlilerine ve diğer üçüncü taraflara doğrudan veya
dolaylı yoldan rüşvet veya bir usulsüzlüğün varlığı izlenimini yaratan, çıkar
çatışması yaratabilecek herhangi bir hediye vermez, eğlence veya başka
menfaatler sağlanmasını teklif etmez.
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Allianz Tedarikçisi, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, terörün
finansmanı, rüşvet ve yolsuzluğu önleyecek politikaların uygulanmasını sağlar.
Hiçbir şekilde herhangi bir yolsuzluk, suç geliri ya da dolandırıcılık türüne
tolerans göstermez.

Tedarikçi, Allianz’ın İş Ortağı Davranış Kuralları kapsamında tespit edilen her ihlal veya
şüphelenilen ihlal durumunu Allianz’ın Uyum Departmanı’na bildirmekle yükümlüdür.
Bildirimleri yapmak için: whistleblowing@allianz.com.tr adresi kullanılmalıdır. Bildirimlerini
anonim yapabilir, anonim yapmak istemediği durumda gizliliği Allianz Uyum Departmanı
tarafından korunur
Bu “İş Ortağı Davranış Kuralları”nı okuduğumu/zu ve burada öngörülen gereklilikleri
anladığımı/zı onaylarım.

Şirket: ________________________________________________

İmza: ____________________ Tarih: _____________________
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