
 
 
 
 
 
 
 

SICK TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 
 
 
 

SICK AG ve bağlı şirketleri, Alman Anonim Şirketler Yasasının (Aktiengesetz) §§ 15’ten sonraki kısmının 
anlamı dahilinde (bundan böyle “SICK” olarak ifade edilecektir), uluslararası düzeydeki sosyal ve girişimci 
sorumluluklarının bilincindedirler. SICK, yasal gerekliliklerin yanı sıra etik ve ahlaki standartlara da 
uymaktadır. SICK ayrıca sürdürülebilir şekilde birlikte var olmayı teşvik etmeyi amaçlayan sosyal ve kültürel 
projelere de dahil olmaktadır. Bu amaçla, SICK tüm çalışanların sorumlu davranışlarına yönelik prensip 
ilkeleri içeren bir İş Ahlakı uygulamaktadır (www.sick.com/gb/en/code-of-conduct).   

 
SICK, iş ahlakı prensiplerini değer zincirinin tüm adımlarında teşvik etmek istemektedir. Dolayısıyla, SICK, 
tedarikçilerinin aşağıdaki asgari standartları karşılamalarını ve bunların tüm tedarik zincirinde yürütülmesine 
yönelik olarak çalışmalarını beklemektedir.    

 
Bu prensipler münhasıran olmamak üzere, özellikle şunları 
kapsamaktadır:   

 
1. İnsan haklarına saygı   

Uluslararası insan haklarına saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.   
 

2. Çocuk işgücünün yasaklanması   
Çocuk işgücünün yasaklanmasında geçerli yönetmeliklere ve genç işçilerin korunmasına ilişkin    
ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.   

 
3. Cebri çalıştırmanın yasaklanması   

Cebri çalıştırmanın ve köleliğin her şekilde teşviki ya da uygulanması yasaktır.   
 

4. Çalışan ihtiyaçlarına saygı    
Her seviyede, temel çalışan ihtiyaçlarına saygı gösterilmelidir ve bu ihtiyaçları karşılamak için   
uygun ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu; bunlarla sınırlı olmamak üzere mesleki sağlığı ve  
güvenliği teşvik etmek üzere tasarlanmış tedbirleri, asgari ücret yönetmeliklerine uyumu, dernek  
kurma özgürlüğünü ve ayrımcı olmayan çalışma ortamını kapsamaktadır.   

 
5. Veri koruma yönetmeliklerine uyum   

Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların kişisel ve gizli verileri yüksek derecede  
hassastır. Bu nedenle, bu veriler geçerli veri koruma yönetmeliklerine ve mevcut ifşa etmeme  
sözleşmelerine uygun bir şekilde korunmalıdır.    

 
6. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi   

Yolsuzluk, rüşvet ve irtikaba tolerans gösterilmemelidir. Her tür yolsuzluk Birleşmiş Milletlerin   
Yolsuzluğa Karşı Sözleşmesine ve geçerli ulusal mevzuata uyumlu bir şekilde önlenmeli ve imtina  
edilmelidir. Davetler ve hediyeler makul sınırlar dahilinde kalmalıdır ve iş ilişkilerini etkilememelidir.  
Her tür çıkar çatışmasından kaçınılmalıdır.   

 
7. Rekabet yanlısı davranış   

Geçerli ulusal ve uluslararası rekabet kanunlarına bağlı kalınmalıdır. Özellikle de, adil rekabet ve  
rekabeti saptıran sözleşmelerin yasaklanması prensiplerine uyulmalıdır.   
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8. Çevresel koruma   
Çevre yönetmeliklerine ve tehlikeli madde kısıtlamalarına uyulmalıdır. Ayrıca, küresel ve sosyal  
sorumluluk kapsamında gerekli olan ve genel olarak çevresel korumayı teşvik eden tedbirler  
alınmalıdır.   

 
9. Tartışılan minerallerin kullanımından kaçınma   

Tartışılan minerallerin kullanımından kaçınılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Tartışılan  
mineraller, insan haklarının doğrudan ihlal ederek ya da insan haklarının ihlal edilmesini kabul  
ederek temin edilen minerallerdir.   

 
SICK’in bu prensiplere uyumu, teamüli ya da sözleşme dolayısıyla mutabık kalınmış tedarikçi denetimleri 
kapsamında denetleme hakkı saklıdır; denetimler gizliliğe uymakla yükümlü uygun kişiler (örneğin, 
dışarıdan denetçiler) tarafından gerçekleştirilecektir. Bu prensiplere yönelik bir ihlalden şüphelenilmesi için 
özel gerekçeler olması halinde, SICK, uygun bildirimde bulunarak, olağan çalışma saatleri esnasında 
plansız bir denetim gerçekleştirebilir.   

 
Tedarikçinin işbu belgede ortaya konmuş olan prensiplerden herhangi birini suçlu bir şekilde ihlal etmesi 
halinde, bu ihlallerin ihmal edilebilir olmaması koşuluyla, SICK tedarikçiden bu ihlallere son vermesini talep 
edebilir. Tedarikçinin, makul bir sürenin sona ermesinden sonra bu ihlalleri düzeltememesi ve ihlallerin 
devam etmesi halinde, SICK ilgili sözleşmeyi hemen geçerli olmak üzere feshedebilir.   

 
Tedarikçi; grup kuruluşlarını bu prensipleri kabul etmek ve uygulamak ve yaymak üzere teşvik edecektir.    

 
SICK; işbu Tedarikçi Tüzüğünü ve temelindeki prensipleri, tüm taraflarının bugün ve gelecekte makul çaba 
sarf etmesini gerektiren sürekli bir iyileştirme süreci olarak görmektedir.    
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