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1. Yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyumluluk
Tedarikçiler, iş yaptıkları ülkelerin uygulanabilir tüm yasalarına ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdürler. 
Tedarikçiler, hukuki ihlalleri önleyecek ve soruşturmayı sağlayacak uygun işletme kontrollerini kendi ticari 
faaliyetlerinde sürdürmelidir.

2. İnsan haklarına saygı ve korunma
Tedarikçiler, insan haklarını korumak ve her çalışana adil, haysiyet ve saygı ile davranmakla yükümlüdür. 
Çalışanların kişilik, haysiyet ve mahremiyet haklarına saygı gösterilecektir. Her Tedarikçi, insan haklarını ihlal 
eden silahlı grupları doğrudan veya dolaylı olarak finanse eden hammaddelerinin ürünlerinde kullanılmasını 
önlemek için uygun önlemleri almalıdır. 

3. Çalışma haklarına uyumluluk
Tedarikçiler, dernek özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı, işe alım ve istihdam politikalarında eşit fırsat ilkelerine 
saygı göstermeli, çalışanlarına karşı cinsiyetleri, yaşları, etnik kökenleri, renk, engellilik, cinsel yönelim, din, 
siyasi inanç veya benzeri nedenlerden ötürü ayrımcılığa maruz kalmamaları için çaba göstermeli. Çalışanlara 
karşı fiziksel veya psikolojik şiddetin hiçbir biçimi ve herhangi bir cinsel taciz biçimi tolere edilemez.

Tedarikçiler, herhangi bir çocuk işçiliğinden veya zorla çalıştırmadan faydalanmadığından veya kâr sağlama-
dıklarından emin olmalıdır. Çalışanlar için asgari bir yaş belirten tüm ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme-
lere uyulmalıdır. Tedarikçilerin çalışanlarının ücretleri ve çalışma süreleri adil ve dengeli olmalı ve ilgili yasal 
çerçevede olmalıdır.

Tedarikçiler, işyerindeki çalışanların emniyetini sağlamalı ve sağlığını korumalıdır. Kazaların önlenmesini teşvik 
eden ve çalışanlar için sağlık risklerini en aza indiren çalışma ortamı sağlanmalıdır. Tedarikçiler ilgili ülkenin 

Knorr-Bremse AG ve kontrolündeki tüm iştirakçiler (bundan böyle müştereken 
„Knorr-Bremse“ olarak anılacaktır), müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, rakipleri ve diğer 
menfaat sahipleri ile iş hayatının her alanında BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin bütünlü-
ğüne ve ilkelerine bağlı kalmalıdır. Bu Kurallar, Knorr-Bremse ile olan tüm kooperatif 
faaliyetleri için zorunlu gereklilikler içerir. Knorr-Bremse bu Davranış Kurallarını değiştirme 
hakkını saklı tutar ve iş ortakları tarafından uygulanacak uygun değişiklikleri bekler.

HİTAP ETME
Bu Kurallar tarafından hitap edilen „Tedarikçiler“ arasında Knorr-Bremse‘ye tedarik ve danışmanlık 
hizmeti veren gerçek kişiler ve tüzel kişiler (ve bağlı şirketleri), örneğin tedarikçiler, danışmanlar, 
komisyoncular, ticaret acenteleri, distribütörler, yükleniciler, diğer tedarikçiler ve mal ve hizmetlerin 
aracıları bulunmaktadır.

KODA UYUMLULUK
Tüm Tedarikçiler, bu Kodun standartlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu Kod, Knorr-Bremse ile 
Tedarikçi arasındaki herhangi bir ticari ilişkinin temel bir parçasını oluşturur. Kodun ihlal edilmesi, iş 
ilişkisinin sona erdirilmesine veya diğer taleplerin ileri sürülmesine neden olabilir. Tedarikçi, sözleş-
meli ortaklarının da bu Kod hükümlerine uymalarını sağlamaya gayret gösterecektir.
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sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uymak zorundadır ve çalışanlara da bunu yapmalarını zorunlu kılar. Ulusal 
yasaların izin verdiği ölçüde Tedarikçilerinin çalışanlarına, ortak çıkarlarını temsil etmek için dernek ve paydaş 
grupları oluşturmalarına izin verilmelidir. 

4. Adil rekabet ve antitröst uygulama
Tedarikçilerden rekabetteki adalet ilkesine bağlı kalmaları ve uygulanabilir antitröst düzenlemelerine uyması 
beklenmektedir. Tedarikçiler, Knorr-Bremse veya rakipleriyle herhangi bir yasadışı sözleşme yapmamalıdır ve 
rekabeti haksız yere çarpıtmamalı veya etkilememelidir. Haksız fiyat veya ihalede danışıklı hareket, pazar 
paylaşım anlaşmaları veya hakim durumun suistimali yasaktır.

5. Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili olarak, Knorr-Bremse sıfır tolerans politikası izlemektedir. Yolsuzluk, ulusal kanunlar 
ve uluslararası sözleşmeler tarafından hemen hemen tüm dünyada yasaklanmıştır. İlgili kanunların ihlal edilip 
edilmediğine bakılmaksızın aşağıdaki hususlar geçerlidir.

Knorr-Bremse, Tedarikçilerinden, ticari avantaj elde etmek amacıyla Knorr-Bremse çalışanlarına herhangi bir 
fayda sağlanamayacağından emin olmasını bekler. Özellikle danışmanlar ve aracılar için sağlanan hizmet ve 
karşılığında alınan maddi bedel her zaman dengelenmelidir.

Diğer taraftan, Tedarikçi, Knorr-Bremse ile iş fırsatlarının gerçekleştirilmesi için herhangi bir koşulda rüşvet, 
komisyon veya diğer yasadışı ödemeler, ilişkili taraflara istihdam, teşvik, hediye, eğlence, iyilik veya diğer 
faydalar sağlamayacaktır. Knorr-Bremse tedarikçilerinden yetkili makam ve merciler ile ilişkilerinde hiç bir 
yasadışı katkıya müsamaha göstermemelerini bekliyor. İhale durumunda, adil rekabet yasaları ve yönetmelik-
lerine uyulmalıdır. 

6. Para aklama
Tedarikçiler kara para aklamayı önlemeye yönelik tüm yasal gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür ve 
herhangi bir para aklama faaliyetine katılmamalıdır.

7. Çıkar çatışmalarını önlemek
Tedarikçiler, ticari faaliyetleri ile ilgili olarak şeffaf ve dürüstçe davranmalıdır. Tedarikçiler ile Knorr-Bremse’nin 
çalışanları arasındaki ticari ilişkileri veya benzeri durumları etkileyen doğrudan veya dolaylı yakın ilişki 
Knorr-Bremse’ye açıklanmalıdır. Çıkar çatışması, müzakerelerin başlamasından önce veya çıkar çatışması 
ortaya çıktığı anda açıklanacaktır.

8. Bağışlar ve sponsorluk
Bağışlar ve sponsorluk yalnızca gönüllü olarak ve ilgili kanunlara uygun olarak yapılır. Yasadışı ticari avantajları 
elde etmek için kullanılamazlar.

9. Veri koruması
Tedarikçiler, geçerli veri düzenlemelerine uymak zorundadırlar. Knorr-Bremse ile ilgili gizli ticari veriler güvenli 
bir şekilde saklanmalıdır ve önceden izin alınmaksızın üçüncü şahıslara açıklanamaz veya ifşa edilemez. 
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10. İthalat ve ihracat düzenlemeleri
Tedarikçiler, malların sevkiyatı, ithalatı, ihracatı, taşıması, nakli veya göndermesi ve teknolojilerin transferi ile 
ilgili tüm geçerli ithalat ve ihracat kontrol yönetmeliklerine, yaptırımlara, ambargolara, yasalara, fermanlara, 
hükümet kararnamelerine ve direktiflerine uymakla yükümlüdür. 

11. Çevre koruması ve ürün güvenliği
Tedarikçiler, yürürlükteki tüm kanunlara ve uluslararası çevre standartlarına uymak ve çevresel etkileri en aza 
indirmekle yükümlüdür. Tedarikçiler çevresel risklerden kaçınmak ve mevcut çevre standartlarını iyileştirmek 
için uygun yönetim sistemlerini uygularlar.

Knorr-Bremse’e yalnızca güvenli, son model ürünler üretilmekte ve teslim edilmektedir. Özellikle, bu ürünlerin 
yasal veya düzenleyici gerekliliklerini ortadan kaldırmasını amaçlayan herhangi bir program rutini veya teknik 
cihaz içermesine izin verilmez.

Tedarikçiler, çevre dostu teknolojilerin gelişimini ve yayılmasını teşvik etmelidir. 

12. Gizli veri ve fikri mülkiyet
Tedarikçiler, Knorr-Bremse ile gerçekleştirilen iş faaliyetleri sırasında elde edilen gizli bilgilerin ve sırların son 
derece gizli bir şekilde tutulmasını ve kabul edilemez şekilde kullanılmamasını veya üçüncü şahıslara açıklan-
mamasını sağlamalıdır. 

Tedarikçiler, Knorr-Bremse’nin tüm fikri mülkiyet haklarını gerektiği gibi korumakla ve bunları yasadışı amaçlar 
için kullanmamakla yükümlüdürler. Knorr-Bremse’nin fikri mülkiyeti yalnızca Knorr-Bremse ile işbirliği içinde 
ticari faaliyetlerde kullanılabilir.

TEDARIKÇI DAVRANIŞ KURALLARI

A-
SN

-0
00

1-
TR

    
08

.20
17

Knorr-Bremse AG 

Moosacher Str. 80
80809 Munich 
Germany 
Tel: +49 89 3547-0 
Fax: +49 89 3547-2767

W W W . K N O R R - B R E M S E . C O M


