
    
 

Dünyanın gelişmesine yardım etme taahhüdümüz 
Cargill’in amacı dünyanın besin ihtiyacını güvenli, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir şekilde karşılamaktır. Küresel gıda 
sistemini destekleyen tedarik zincirlerinin, günümüzün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarıyla dengeleyerek sürdürülebilir 
olması gerektiğinin farkındayız. Amacımıza yalnızca Tedarikçi İş Ortaklarımızla yakın şekilde çalışarak ulaşabiliriz. Tedarikçi 
Davranış Kurallarımız çiftçiler, yetiştiriciler, üreticiler ve diğerlerinden bu amacı gerçekleştirmek üzere, etik şekilde ve geçerli 
yasalara uygun olarak bizimle nasıl çalışmalarını beklediğimizi açıklamaktadır. 

 
Yol Gösterici İlkelerimiz 
Cargill’in yedi Yol Gösterici İlkesi tüm çalışanlarımız için geçerlidir; bunlar küresel olarak tüm faaliyetlerimiz için temeli 
sağlamaktadır. Tedarikçi Davranış Kurallarımız, Tedarikçi İş Ortaklarımızdan aynı ilkeleri sürdürmelerini istemektedir. Etik 
davranış ve dürüstlüğe ilişkin bu ortak taahhüdün ortak değer yaratan güvenilir bir iş ilişkisi için güçlü bir temel oluşturduğunu 
düşünüyoruz. 

 

 

  
Sorumlu bir şirket olarak, küresel Tedarikçi İş 
Ortaklarımızdan yasalara uyma taahhüdümüzü 
paylaşmalarını bekliyoruz. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan şunları yapmalarını 
beklemekteyiz: 
• Kendileri ve işleri için geçerli olan yasaları bilme ve 

bunlara uyma 
• Yasal gereklilikleri minimum standart olarak ele alma 
• Özellikle sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili olarak, tedarik 

ettikleri mal ve hizmetlere ilişkin tüm önemli sorunlarda 
Cargill’i uyarma. Bu, Cargill’in küresel düzenlemelere 
uymasına yardımcı olur. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan doğru ve dürüstçe kayıt 
tutmalarını bekliyoruz. Bu, sorumluluk sahibi iş kararları 
almamıza ve hissedarlarımıza gerçek ve zamanında 
bilgiler açıklamamamıza yardımcı olur. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan şunları yapmalarını beklemekteyiz: 
• Tüm işlemleri doğru, dürüst ve vakitli olarak yansıtacak 

şekilde defter ve kayıt tutma 
• Ürün, gıda ve yem güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği ve iş 

gücü ve istihdam gibi konularda uygun kalite denetimi ve 
uygunluk işlemlerini yürütme 

• İzlenebilirlik sağlamak için, istek halinde tesislerin yerini ve 
malzemelerin bilinen menşelerini açıklama 

 
 
 

Güven, şeffaflık ve karşılıklı hesap verebilirliğe dayalı iş 
ilişkileri isteriz. 
Tedarikçi İş Ortaklarımızdan şunları yapmalarını beklemekteyiz: 

• Cargill’in işleri için adil ve etik şekilde rekabet etme 
• Cargill'in işleriyle ilgili olarak asla rüşvet, komisyon, 

uygunsuz hediye veya ağırlama veya diğer uygun olmayan 
teşvikler teklif ya da kabul etmeme 

• Çalışanlarımızla, uygunsuz olarak değerlendirilebilecek, 
finansal çıkarlar veya diğer düzenlemelere ilişkin çıkar 
çatışmasından kaçınma 

• Kendi tedarikçileriyle bu Davranış Kurallarındaki 
ilkelerle tutarlı iş yapmayı teşvik etme yönünde çalışma 

 
 

 
3. Doğru ve dürüstçe kayıt tutma 1. Yasalara uyma 

 
 
Cargill Tedarikçi Davranış Kuralları 

İş ilişkileri oluşturma isteğimizi paylaşan Tedarikçi İş 
Ortaklarıyla iş yapıyoruz. Bu, dürüst iletişim, karşılıklı 
saygı ve taahhütlerin yerine getirilmesini gerektirir. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan şunları yapmalarını beklemekteyiz: 
• Dürüst ve şeffaf şekilde iş yapma taahhüdümüzü paylaşma 
• İş yükümlülüklerine uyma ve öngörülmeyen olayları 

proaktif, vaktinde ve açık şekilde yönetme 
 

 
4. İş yükümlülüklerine uyma 2. Dürüst şekilde iş yapma 



 
 
 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan, yetenekleri ve sıkı 
çalışması ürün ve hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı 
olan tüm bireylere yönelik güvenlik, sağlık ve saygıyı 
öne koymada bizimle olmalarını bekliyoruz. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan şunları yapmalarını 
beklemekteyiz: 

 
 

• Tüm faaliyetlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları 
sağlama 

• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 
tanımlandığı şekliyle, asla insan ticareti, zorunlu işçi veya 
çocuk işçi kullanmama veya bunları tolere etmeme 

• Taciz ve ayrımcılık içermeyen kapsayıcı bir çalışma 
ortamını teşvik etme 

• Çalışanların toplu olarak organize olma ve pazarlık etme 
haklarına saygı duyma 

• Maaşlar ve çalışma koşullarına ilişkin tüm yasal 
gereklilikleri karşılama veya bunları aşma 

 

 
Tedarikçi İş Ortaklarımızdan, Cargill’in itibarını ve 
kendilerine emanet ettiğimiz tüm bilgi veya mülkleri 
korumalarınız bekliyoruz. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan şunları yapmalarını 
beklemekteyiz: 

 
 

• Fikri mülkiyeti, ticari sırları veya finansal bilgileri dahil, 
erişimleri olan tüm Cargill gizli bilgilerini koruma 

 

Hedefimiz güvenilir iş ortaklığıdır 
Hedefimiz, bu yedi Yol Gösterici İlkeye uyan etik Tedarikçi İş Ortaklarıyla güvene dayalı ilişkiler kurmaktır. Tedarikçi İş 
Ortaklarımızdan bilgi, sertifika ve/veya denetim erişimine ilişkin makul isteklerimizde bizimle iş birliği yapmalarını bekliyoruz. Bir 
endişe olduğunda, uygulamamız Tedarikçi İş Ortağıyla birlikte çalışmaktır. Olası iyileştirmeleri belirlemede yardımcı olabiliriz. Ancak, 
bir sorun düzeltilemediğinde veya tedarikçi iş ortağı katılıma isteksiz olduğunda, ilişkimizi sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızla yakın şekilde birlikte çalışarak, toplulukların ve geniş çaplı olarak dünyanın gelişmesine 
yardım ederken karşılıklı başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz. 

 

6. Cargill’in bilgilerini, varlıklarını ve 
çıkarlarını koruma 

Tedarikçi İş Ortaklarımızın, dünyanın besin ihtiyacını 
güvenli, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir şekilde 
karşılamada Cargill’e yardımcı olacaklarına güveniyoruz. 

Tedarikçi İş Ortaklarımızdan şunları yapmalarını beklemekteyiz: 

• Ürün, gıda ve yem güvenliğini artırmak üzere katı 
standartları koruma 

• Ormansızlaştırmayı bitirme, sera gazı emisyonlarını ve 
atıkları en aza indirme ve kaynakları verimli şekilde 
kullanma gibi çalışmalar yoluyla çevreye olan etkiyi 
azaltmaya çalışma 

• Faaliyetlerinde su kullanımını en az indirerek, 
faaliyetleri sonucundaki kirlenmeyi önleyerek ve çevre 
toplulukların su kaynaklarına etkiyi azaltarak su 
kaynaklarını koruma 

• Yerli toplulukların kaynakları ve mülkiyet haklarına ilişkin 
serbest, önceden ve bilgilendirici izin ilkesine saygı 
gösterme 

• Sürekli gelişme ve toplumsal değer sağlamak üzere 
sürdürülebilir süreçler uygulamak ve sorunları çözmek 
için Cargill ile çalışma 

 

 
5. İnsanlara değer verme ve saygı duyma 

 
7. Sorumlu bir dünya vatandaşı olma 

 
Daha fazla bilgi için bkz. www.cargill.com/supplier-code. Tedarikçi Davranış 
Kurallarımızı ihlal edebileceğini düşündüğünüz bir davranış veya iş uygulaması 
gördüğünüzde veya bundan şüphelendiğinizde, lütfen doğrudan Cargill ile iletişim 
kurun. Şu yollarla bir endişeyi bildirebilir ya da yardım alabilirsiniz: 

• Cargill temsilcinizle iletişim kurma; veya 

• Güvenli Cargill Etik Yardım Hattımızı arama. 20’nin üzerinde dilde iletişim bilgileri 
ve diğer bilgiler için bkz. https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en. 

Bizimle hızlı şekilde temas kurmak sorunların önlenmesine ve önceden meydana 
gelmiş sorunların düzeltilmesine yardımcı olur. Tüm bildirimleri olabildiğinde hızla, 
adil ve güvenle ele alıyoruz. 

 
 

• Kendi kontrolleri altındayken Cargill’e ait tüm mülkleri koruma 
• Ticari çıkarlarımızı veya itibarımızı olumsuz etkileyebilecek 

her durumdan kaçınma 
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