Masco Corporation'a Ait Tedarikçi İş Uygulamaları Politikası
Masco, dürüstlüğü, doğruluğu ve yaptığımız her işteki mükemmellik ile kazandığı itibardan
gurur duymaktadır. Bu nedenle, adımıza veya Masco ailesindeki tüm markalar adına üretilen
bütün malların; insan hakları, çalışma koşulları ve çevrenin korunması ile ilgili belirli kriterleri
karşılayan tesislerde imal edilmesini bekliyor ve talep ediyoruz. Aldığımız tüm mallarla ilgili
olarak, tedarikçilerimizi aşağıdaki standartlara göre seçiyor ve onlarla çalışmaya devam
ediyoruz:
1. İlgili yasalara ve yönetmeliklere uyulması.
2. Yasanın gerektirdiği şekilde asgari yaştan daha küçük işçilerin istihdam edilmesinin
önlenmesi.
3. Cebri istihdam uygulamasının önlenmesi. (Kölelik ve İnsan Kaçakçılığı Buna Dâhildir)
4. Yasanın gerektirdiği şekilde uygun ücretlerin ve menfaatlerin sağlanması.
5. Yerel yasaların veya genel çalışma şeklinin üzerine çıkan aşırı çalışma sürelerinin
önlenmesi.
6. İşçilerin fiziksel ve ruhsal açıdan cezalandırılmalarının önlenmesi.
7.

İşçilere yönelik hukuk dışı ayrımcılığın önlenmesi ve beceriye dayalı istihdamın
teşvik edilmesi.

8. İşçilerin serbest bir biçimde arkadaşlık etmelerine saygı gösterilmesi.
9.

Konut tesisleri de dâhil olmak üzere, yasaya uygun bir biçimde güvenli ve temiz iş
yerlerinin muhafaza edilmesi.

10. Gizli ve özel bilgilerimizin korunması.
11. Aşağıda belirtilen Çatışma Mineralleri ile ilgili talep edilen tüm bilgilerin tarafımıza temin
edilmesi.
A.B.D Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Çatışma Minerallerine İlişkin Kuralı
uyarınca, ürünlerimizin kalay, tantal, tungsten ve altın ("Çatışma Mineralleri") ihtiva edip
etmediğini belirlemek ve ürünlerimizin bunları ihtiva etmesi durumunda ise, Çatışma
Minerallerinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren silahlı
gruplara doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir finansman veya menfaat sağlayan
kaynaklardan gelip gelmediğini tespit etmek için bazı işlemler uygulamaktayız. SEC'nin
Çatışma Minerallerine İlişkin Kuralına uygun hareket edebilmemiz için tedarikçilerimizin,
Tedarikçi İş Uygulamaları Politikamıza ilişkin şartları yerine getiren tedarikçilerden Çatışma
Minerallerini temin etmelerini, Çatışma Minerallerine ilişkin izlenebilirlik önlemlerini
uygulamalarını ve tedarik zincirlerinde bulunan diğer tüm tedarikçiler hakkındaki bilgiler de
dâhil olmak üzere talep edilen tüm bilgileri tarafımıza iletmesini beklemekteyiz.

Tedarikçilerimizin, Çatışma Mineralleri Kapsamda Yer Alan Ülkelerden tedarik etmesini
caydırmaya çalışmıyoruz. Bunun yerine tedarikçilerimizi, bu mineralleri, Çatışma Konusu
Olmayan Kaynak Programı (CFSP) veya Kapsamda Yer Alan Ülkede yer alsın veya almasın
benzer bir program ile uyumlu olduğu onaylanmış izabe ve rafine ocaklarından temin etmesi için
teşvik ediyoruz. DRC ve komşu ülkelerden sağduyulu bir şekilde bölge içi mineral kaynak
kullanımı yapılmasını desteklemeye devam ediyoruz.
Bu standartlara ve müşterilerimizin standartlarına riayet etmeyen tedarikçileri tespit etmemiz
halinde bu tedarikçilerle çalışmayacağız. Tedarikçilerimizin bu standartlara ve müşterilerimizin
standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendireceğiz. Rapor edilen herhangi bir
uygunsuzluk durumu incelenecek ve gereken işlem yapılacaktır. Bu standartlar, tedarikçinin
Masco şirketi, iştiraki veya üçüncü bir taraf olmasına bakılmaksızın geçerlidir.

