
 

 

 
 

Tedarikçi Davranış Kuralları 
 

Amacımız 
Corteva Agriscience™ olarak amacımız, üreticilerin ile tüketicilerin hayatlarını zenginleştirmek ve gelecek nesiller için ilerlemeyi 
garanti altına almaktır. 

Değerlerimize Uygun Hareket Edin 
Tüm ticari işlemlerimizde etik ve şeffaf olmaya gayret ederiz ve müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve tedarikçilerimize adil 

ve saygılı bir şekilde davranırız. Değerlerimiz yaşamları zenginleştirmek, dik durmak, meraklı olmak, birlikte inşa etmek, dürüst 

olmak ve güvenle yaşamaktır. Değerlerimize uygun çalışan ve ticari işlemlerde en yüksek etik standartları sürdürme hedefimizi 

paylaşan iş ortaklarıyla birlikte çalışmayı tercih ederiz. 

Tedarikçi Davranış Kurallarımız, tedarikçilerimizden beklediklerimizi ayrıntılı olarak ortaya koyar. Bu kurallar, bir kural listesi 
değil, tedarikçilerimizin iş ortaklarımız olarak nasıl çalışmaları gerektiğine dair pratik bir kaynak görevi görür. 

Bir Corteva Agriscience tedarikçisi olarak, lütfen bunları okuyun ve kurumunuzun Tedarikçi Davranış Kurallarımızı anladığından 
emin olun. Tedarikçi Davranış Kuralları veya bunların Corteva Agriscience ile olan ortaklığınızı nasıl etkileyeceği hakkında 
sorularınız varsa ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. 
 

Yaşamları Zenginleştir 
Corteva Agriscience, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki genel zorluklarla ilgilenmek için çaba gösterir. 

Çevre Ortağı Olmak 
Tedarikçilerimizden tüm geçerli (yerel, eyalet ve federal) çevre yasalarına uymalarını ve güvenli atık, hava emisyonu ve 
atık su bertarafı için uygun sistemlere sahip olmalarını bekleriz. Tedarikçilerimizin her türlü döküntü, sızıntı veya yanlış 
tahliye durumlarını ilgili resmi kurumlara ihbar etmeleri beklenir. Uygun sürdürülebilir üretim süreçlerini uygulamayı 
hedefleyen ve faaliyetlerinin çevresel etkisini proaktif olarak en aza indiren iş ortaklarıyla birlikte çalışmayı tercih ederiz. 

Topluma Katkı 
İçinde çalıştığımız ve yaşadığımız toplumları destekleyerek yaşamları zenginleştiririz. Şirket bağlantılarımız, 
iş ilişkilerimizden daha güçlüdür. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve onların ailelerinin farklılıklarını yansıtan iş 
ortaklıklarına değer veririz. Kendi toplumlarında yardım amaçlı ve sürdürülebilir faaliyetlerde bulunan ve yerel ve bölgesel 
ihtiyaçları anlamak ve bu konularda yardımcı olmak için sosyal yardım çalışmaları yürüten tedarikçilere değer veririz. 
 

Çeşitlilik ve Sürdürülebilirlik 
Tedarikçilerimiz aktif çeşitlilik ve sürdürülebilirlik programlarına sahip olmaları ve küçük işletmelerle ve farklı kategorilerle 
çalışarak Corteva Agriscience'ın faaliyet gösterdiği işletmeleri ve toplulukları desteklemeleri konusunda teşvik edilir. 
Yönetim ve denetim yapısı nasıl olursa olsun tüm işletmelerle kapsayıcı satın alma uygulamalarına değer veririz. Küresel 
kapsama alanımızda bulunan her ülkede etnik azınlıklar, yerliler, kadınlar, engelliler, gaziler, LGBT+ bireyler ve küçük 
işletmeler tarafından işletilen ve yönetilen iş ortaklarımız için üçüncü taraf çeşitlilik belgelendirmesini teşvik ederiz. Küresel 
bir şirket olarak sürdürülebilirliğe değer veririz ve tedarikçilerimizin kendi sürdürülebilir uygulamalarının ve politikalarının 
üçüncü taraflarca değerlendirilmesini teşvik ederiz. 

Dik Dur 

Corteva Agriscience, herkese haysiyetle ve saygınlıkla, taciz ve saldırgan davranış olmadan muamele gösterilmesi ve 
destekleyici ve açık bir topluluğun teşvik edilmesi gerektiğine inanır. 

İnsan Hakları 

İnsan haklarının korunmasına ve ilerletilmesine büyük önem veriyoruz ve zorla çalıştırma, kölelik, insan kaçakçılığı, çocuk 
sömürüsünün kullanımı veya tehlikeli işlerin yapılmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Corteva Agriscience bu tür 
uygulamalardan haberdar olması durumunda iş ilişkisini sonlandırılır 

 

Toplu Sözleşme 
Tedarikçilerimizden, kendi çalışanlarının dernek kurma özgürlüğüne izin vermelerini, sorunları çözmek amacıyla toplu 
sözleşme hakkını tanımalarını ve bu haklarla ilgili tüm yasalara uymalarını bekleriz. 
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Tacize Karşı Sıfır Tolerans 
Tedarikçilerimizden çalışanlarını psikolojik tacize, sözlü tacize, cinsel tacize, fiziksel tacize, zorbalığa, şiddete, tehditlere 
veya göz korkutmaya ya da iş yerinde diğer istismar türlerine maruz bırakmamalarını bekleriz. Tedarikçilerimizden çalışan 
tacizi ve istismarı ile ilgili tüm geçerli yasalara uymasını bekleriz. 
 

Adil Ücretlendirme 
Tedarikçilerimizden, ücretlendirme ve yan haklarla ilgili tüm geçerli yasalar dahil olmak üzere çalışma saatleri ve mesai 
ile ilgili tüm geçerli yasalara uymalarını bekleriz. 
 

Ayrımcılık Yapılmayan İş Yeri 
Tedarikçilerimizden, yaş, ırk, din, ten rengi, cinsiyet, engellilik, ulusal veya etnik köken, soy, medeni durum, aile durumu, 
cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade ya da gazilik durumu nedeniyle hiçbir çalışana veya başvuru sahibine ayrımcılık 
yapmamalarını ve tüm geçerli iş ayrımcılığı yasalarına uymalarını bekleriz. 
 

Meraklı Ol 

Corteva Agriscience™ sürekli yenilik yapmanın gücüne inanır. 
 

Yenilik yapın ve inisiyatif alın 
Bugün ve gelecekte, çözümler üretmek için yenilik yapma hızımızı artırmayı sürekli olarak hedefleriz. Hep birlikte 
geleceğin yolunu açarken, tedarikçilerimizi meraklı olmaya, soru sormaya, çözüm üretmeye ve yenilik yapmaya teşvik 
ederiz. Tedarikçilerimizi rekabet avantajını sürdürmek için sürekli gelişim fırsatlarını sunmaya davet ederiz ve bunu 
bekleriz. 
 

Birlikte İnşa Et 

Corteva Agriscience dürüstlüğün ve zamana uygun iletişimin, iş birliğinin ve gizliliğe saygı göstermenin güçlü iş ortaklıkları inşa 
etmenin temeli olduğuna inanır. 
 

Etik Satın Alım Uygulamaları 
Tedarikçilerimizden uygun şekilde belgelendirilmiş, yapısı ve amacı açıkça tanımlanmış ve standart ve yazılı ticari 
koşullara uygun etik satın alım uygulamalarını ortaya koymalarını bekleriz. 
 

Doğru Kayıt, Hesap ve Beyan Oluşturma, Sürdürme ve Yönetme 
Tedarikçilerimizden tüm Corteva Agriscience işleriyle ilgili doğru kayıtları sürdürmelerini ve talep edilmesi halinde 
sunmalarını bekleriz. Tedarikçiler hizmetlerini veya ürünleri doğru şekilde temsil edecek, zaman çizelgelerini doğru tahmin 
edecek, tüm sözleşmelerin geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlayacak, anlaşmaları sonlandırılması 
veya sözleşme imzalanması için uygun yetkiyi alacak ve rakipleri yanlış tanıtmayacaktır. 

 
Fikri Mülkiyeti ve Gizli Bilgileri Koruyun 
Tedarikçilerimizden kişisel bilgiler dahil tüm gizli bilgileri korumalarını, bu bilgilerin kötüye kullanılmasını, hırsızlığı, 
dolandırıcılığı veya hatalı şekilde ifşa edilmesini önlemelerini ve Corteva Agriscience ile imzalanan gizlilik sözleşmelerine 
uymalarını bekleriz. Tedarikçiler, şirketin fikri mülkiyetinin, markalarının, ticari markalarının, telif haklarının, tescilli 
teknolojilerinin ve süreçlerinin uygun şekilde korunması için bu bilgileri işleme alırken ve tartışırken dikkatli olmalıdır. 
Tedarikçilerimizden topladıkları, depoladıkları veya ilettikleri gizli ve kişisel bilgilerin güvenliğini korumak için uygun idari, 
fiziksel ve teknolojik kontrolleri uygulamaya koymalarını ve gizli bilgileri içeren güvenlik sıkıntısı olması durumunda 
Corteva'yı derhal bilgilendirmelerini bekliyoruz. 

 
Bilgi Sızdırmayın 
Tedarikçilerimizden Corteva Agriscience'tan türetilen gizli bilgileri kullanarak bilgi sızdırmamalarını veya bilgi sızdırmayı 
desteklememelerini bekleriz. 

 
Doğru ve Dürüst Ol 

Corteva Agriscience etik bir şekilde çalışır, güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir bir işi destekler. 

Rüşvetle Mücadele 

Tedarikçilerimizden iş ilişkilerini en üst düzeyde etik standartlara ve tüm geçerli yasalara uygun şekilde sürdürmelerini 
bekleriz. Tedarikçilerden, tüm yasalara ve yönetmeliklere uymaları ve ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Davranışları Kanunu, 
Birleşik Krallık Yolsuzluk Kanunu ve diğer tüm geçerli yerel yasalar dahil olmak üzere tüm rüşvet yasalarına uygun 
şekilde davranmaları beklenir. Tedarikçilerimizin, Corteva Agriscience veya başka herhangi bir şirket adına, işleri güvence 
altına almak veya hızlandırmak için resmi olmayan ücretler veya kolaylaştırıcı ödemeler de dahil olmak üzere hiçbir 
şekilde rüşvet teklif etmemelerini bekliyoruz 

 

Antitröst Yasaları 
Tüm tedarikçilerimizden adil rekabet ve antitröst ile ilgili tüm geçerli yasalara uymalarını bekleriz. 
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Etik ve Sorumluluk Bilinciyle Rekabet Edin 
Rekabet bilgilerini etik ve hukuki bir şekilde alırız ve tedarikçilerimizden de aynı şekilde davranmalarını bekleriz. 
Tedarikçilerimizden adil iş yapmalarını, yanlış veya hileli uygulamalardan kaçınmalarını ve müzakereler sırasında 
profesyonel ve saygılı bir şekilde davranmalarını bekleriz. 

Çıkar Çatışması 
Tedarikçilerimizden tüm gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamalarını ve her türlü gerçek veya algılanan 
çıkar çatışmalarını önlemek, yönetmek veya çözmek için Corteva Agriscience™ ile iş birliği yapmalarını bekleriz. 
Tedarikçilerimizden, şirketin en iyi çıkarları doğrultusunda hareket eden çalışanla çatışabilecek veya çatıştığı görülen 
bir Corteva Agriscience çalışanıyla her türlü etkileşimden kaçınmalarını bekleriz. 

Özen Yükümlülüğü 
Tedarikçilerimiz, rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele uyum programımızı desteklemek için kamuya açık bilgiler 
doğrultusunda özen yükümlülüğü kontrollerine tabi tutulabilir. 

Hediye ve Eğlence Politikası 
Bazı durumlarda iş ilişkilerini güçlendirmek için hediye vermek veya almak uygun olmasına rağmen, hediye vermeyi veya 
almayı teşvik etmeyiz. Tedarikçiler, hediyeler ve/veya eğlence olanakları sunulduğu takdirde bunların geleneksel bölgesel 
iş uygulamalarıyla tutarlı olmaları, açık bir iş amacının olduğunu ve rüşvet ya da uygunsuz ödeme olarak algılanmamaları 
gerektiğine dikkat etmelidir. Corteva Agriscience Davranış Kuralları buradan bulunabilir. 

Uluslararası Ticaret Yasalarına Uymak 
Tedarikçilerimizden uluslararası ticaret ile ilgili tüm geçerli yasalara uymalarını bekleriz. Tedarikçiler, ithalat/ihracat 
yasalarına uygun hareket edebilmemiz için gerekli belgeleri sağlamalıdır. Tedarikçiler, geçerli yönetmelikler kapsamında 
kendi tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlayacak uygulamaları ve prosedürleri hayata geçirmelidir. Tedarikçiler, uygun 
olduğunda bir Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde ürünlerinin uygunluğunu destekleyecek belgeleri sağlayacaktır. 

Yaptırımlar ve Ambargolar 
Tedarikçilerimizden ambargo veya yaptırım listelerinde bulunan hizmetleri hiçbir zaman pazarlamamalarını, 
satmamalarını veya sunmamalarını bekleriz. 

Güvenli Yaşayın 

Corteva Agriscience çalışanlarının güvenliğine ve sağlığına önem verir. 

Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri 
Tedarikçilerimizden tüm geçerli iş yeri sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun hareket etmelerini bekleriz. Tedarikçilerden, 
kendi çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sunmaları beklenir. Bu, uygun eğitimi, kontrolleri ve koruyucu 
ekipmanları sağlayarak iş kaynaklı yaralanmaların, hastalıkların ve kazaların proaktif olarak önlenmesini içerir. Uygun ve 
makul olan durumlarda tedarikçiler, kalite ve/veya güvenlik denetimlerine uygun hareket edecek ve Corteva Agriscience 
tarafından istenen tüm müteakip adımları atacaktır. 

 

Çalışanları Barındırma 
Geçerli durumlarda çalışanların barındırılması, uluslararası hijyen, sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 

 

Gıda Güvenliği 
Tedarikçilerimizden, sağlam gıda güvenliği sistemlerine sahip olmalarını ve ürün güvenliğiyle ilgili tüm endişelerini derhal 
bildirmelerini bekleriz. 

 

Etik bir iş yerinin temelini, şüpheli davranışları bildirmeye ve birbirlerini sorumlu tutmaya niyetli olan etik çalışanlar oluşturur. 
Doğru ve dürüst davranış bir ekip çalışmasının sonucudur. 

Her Zaman Sesinizi Yükseltin 
Bir Corteva Agriscience çalışanının veya Cortiva Agriscience adına hareket eden başka bir kişinin, tedarikçiyle olan işiyle 
ilgili yasa dışı veya uygunsuz bir davranış tutum içine girdiğini düşünen tedarikçiler, bu durumu ihbar etmelidir. 
Tedarikçiler, bu kuralların potansiyel ihlalleri hakkında derhal ihbarda bulunmalıdır. Tedarikçilerin Corteva Agriscience ile 
ilişkisi, potansiyel bir görevi kötüye kullanma durumunun dürüst bir şekilde ihbar edilmesinden etkilenmez. 

Soru Sorma ve Yardım Alma 
Etik konular ile ilgili bir endişeniz veya sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

Corteva Agriscience Davranış Kuralları: https://www.corteva.com/code-of-conduct.html 
 Corteva Agriscience Küresel Yardım Hattı: +1-833-400-1141 

Corteva Agriscience İhbar Formu: https://reportanissue.com/corteva 
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