
Sürdürülebilir Taahhüt Kuralları
Bu Kurallar, Teck’in sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtır. Faaliyetlerimiz aracılığıyla sorumlu bir şekilde hareket 
ediyoruz ve çalıştığımız çevre ile topluluklara olumlu katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kurallar, sorumlu sosyal, 
ekonomik ve çevresel performans yoluyla faaliyetlerimiz için nasıl destek almaya çalıştığımızı sergilemektedir. 

Kurallar, çalışanların ve yüklenicilerin yürürlükteki yasa ve düzenlemelerle birlikte tüm Teck politika ve standartlarına 
uymalarını gerektirir. Teck’in Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Toplum (SGÇT) Yönetim Standartları ile beraber kurumsal 
politikalar ve referans belgeleri, Kuralların uygulanmasına yardımcı olacak özel gereksinimleri ve diğer rehberliği 
sağlayacaktır.

Teck’in işini yürütürken şunları yapacağız:

Bir Bağlılık Taahhüdü
1. Her zaman yasalara uyacağız, tüm olayları bildireceğiz ve 

Etik Kurallarımıza uygun şekilde iş yürütüp Yolsuzlukla 
Mücadele Politikamıza uygun şekilde her türlü 
yolsuzluktan kaçınacağız.

2. İş yerinde ayrımcı davranış, cinsel taciz dahil olmak 
üzere taciz, zorla çalıştırma veya çocuk işçiliğinin 
gerçekleşmediğinden emin olacağız.

3. İş gücümüz için örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık 
hakkını koruyarak geçinmeye yetecek adil maaş ve 
çalışma saatleri sunacağız.

4. İş gücümüze katılma ve çeşitliliği Katılım ve Çeşitlilik 
Politikamıza uygun biçimde teşvik edeceğiz.

Etki, Risk ve Fırsat Yönetimi
5. Olumsuz çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerden 

kaçınacağız, bunları en aza indirecek veya azaltacağız, 
olumlu etkileri en yüksek seviyeye çıkaracağız ve 
performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışacağız.

6. Şirketimizin karşısına çıkan risk ve fırsatları tanımlayıp 
analiz edeceğiz; sağlık, güvenlik, çevresel ve toplum 
politikalarını, yönetim sistemlerini ve kontrolleri sürekli 
iyileştirip bunların faaliyetlerimize tamamen dahil 
olduğundan emin olacağız.

7. Uzun vadeli sosyal, ekonomik ve çevresel 
performansımızı, Sürdürülebilir Stratejimizi uygulayarak 
iyileştirmeye çalışacağız. 

Sağlık ve Güvenlik
8. Sağlık ve güvenlik kültürünün teşvik edeceğiz ve Sağlık 

ve Güvenlik Politikamıza uygun olarak şirket genelinde 
sıfır güvenlik ve sağlık kazasına ulaşma çabalarını 
tanıyarak sürekli güçlendireceğiz.

9. Tüm çalışanların ve yüklenicilerin görevlerini güvenle 
yerine getirebilmek için bilgi ve birikime sahip 
olduğundan emin olacağız.

10. Uzun süreli sağlık koruması için iş sağlığı ve hijyen 
risklerini tanımlayıp yöneteceğiz.

Çevresel İdare
11. Faaliyetlerimizin tüm aşamalarına biyoçeşitlilik 

etmenlerini dahil edeceğiz; kapanış için tasarlayıp 
işleteceğiz, yasal olarak belirlenmiş koruma alanlarına 
saygı göstereceğiz ve UNESCO Dünya Mirası alanlarını 
keşfedip buralarda madencilik yapmaktan uzak duracağız.

12. Su Politikamıza ve İklim Eylem Stratejimize uygun olarak 
işimiz genelinde enerji, su ve diğer kaynakların verimli ve 
sorumlu kullanımını destekleyeceğiz.

13. Atık depolama tesislerinin güvenli çalışma 
ve kapanmasını sağlamak için uygulamalar 
gerçekleştireceğiz.

Toplum Katılımı 
14. İnsan Hakları Politikamıza ve Yerli Halklar Politikamıza 

uygun olarak faaliyetlerimizden etkilenen insanların hak 
ve isteklerini tanıyarak onlara saygı duyacağız. 

15. Madencilik yaşam döngüsü boyunca ilgili topluluklarla 
açık ve saygılı diyaloğu teşvik edeceğiz ve Yerli Halkların 
özgür, önceden ve bilgilendirilmiş rızasını kazanmak için 
çalışacağız.

Tedarik Yönetimi ve Ekonomik Kalkınma
16. Kalkınma programları, yerel tedarik malları ile hizmetleri 

ve yerel halkın istihdamı gibi önlemlerle yerel toplulukları 
destekleyeceğiz.

17. Tedarikçilerimiz ve Yüklenicilerimize Yönelik 
Beklentilerimize uygun olarak malzeme ve metallerin 
sorumlu kullanım ve tedariğini teşvik etmek için 
tedarikçilerimizi Kuralları uygulamaya teşvik edeceğiz.

18. Kullandığımız malzemelerin ve ürettiğimiz ürünlerin 
çelişkili mineraller kullanmadığından emin olacağız.

Denetim ve Raporlama
19. Çalışanların, yüklenicilerin ve diğer paydaşların Etik 

Kurallarımızın ve diğer endişelerimizin ihlallerini 
bildirmelerine olanak sağlayan gizli bir geri bildirim 
mekanizmasını idame ettireceğiz.

20. Bu Kurallara uyulmasını sağlamak için düzenli denetimler 
gerçekleştireceğiz. 
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