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Tedarikçi Davranış Kuralları 
İşlerimizi doğru, güvenli ve etik olarak yapmak çalışma şeklimizin temelini oluşturmaktadır. Bu Morgan için en 
önde gelen önceliktir. Tedarikçilerle ilişkilerimizde etik davranışlar sergileriz, güveni merkezde tutarak uzun 
dönemli ilişkiler tesis etmeye çalışırız. Tedarikçilerimizin sorumlu bir şekilde faaliyet göstermelerini isteriz. 

 
Bu Morgan Tedarikçi Davranış Kuralları, tedarikçilerimiz, satıcılarımız yüklenicilerimiz ve sözleşmeli 
üreticilerimiz ("Tedarikçiler") tarafından uyulması gereken minimum standartları tanımlamaktadır. 

İnsanlara adil şekilde davranılması. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Mahkum işçi, köle işçi, borç veya alacak karşılığında ya da insan kaçakçılığı da dâhil olmak üzere 

zorla ve gönülsüz olarak işçi çalıştırılmayacaktır. 

• Her türlü çocuk işçi kullanımını yasaklamaktayız. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine uygun olarak, 
yerel yasalarla izin verilmiş olsa dahi 15 yaşından küçük çocukları işe almayacağız. Bunun tek istisnası, 
katılımcılara yarar sağlayan ve devlet tarafından yetki verilmiş, iş yerinde eğitim veya çıraklık programlarıdır. 

• Herhangi bir kişiye karşı ayrımcılık yapılmayacak, çalışanlar kişisel becerileri ve katkıları esas alınarak 
işe alınacak, terfi edecek ve ödeme alacaktır; 

• Her bireyin kişisel onuruna, gizliliğine ve haklarına saygı gösterilecek, kabul edilemez herhangi bir 
muamele, zorbalık veya tacize müsamaha gösterilmeyecektir; 

• Maksimum çalışma saatleri ve fazla mesai ile asgari ücret ve sağlanan yararlar da dâhil olmak 
üzere tüm geçerli çalışma yasalarına uyulacaktır; 

• Bu Kuralların veya kabul edilebilirse kendi kurallarının ve yasaların ihlal edilmesi durumunda, 
çalışanların misilleme korkusu olmaksızın iyi niyet çerçevesinde şikâyetlerini bildirebilecekleri makul bir 
süreç olmalıdır. 

 
Çalışan sağlığı ve güvenliği esastır. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Minimum standart olarak tüm ilgili iş sağlığı ve güvenlik mevzuatları ile geçerli yasal gereksinimlere 

uyulacaktır. 
• Tedarik zincirinin tamamı için geçerli olan düzenleyici mevzuata uyulması (ör. REACH (Kimyasalların 

Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) ve RoHs'nin (Elektrikli ve elektronik ürünlerde zararlı 
maddelerin kullanımının sınırlandırılması) geçerli olduğu ülkeler ve California Proposition 65 
mevzuatları ve benzer yasalar ile ürünlerin içinde endişeye neden olabilecek maddelerin üretiminin ve 
ithalatının kayıt altına alınması veya bu tür maddelerin kullanımının kısıtlanması gibi). 

• Tehlikeli durumları kontrol altına almak ve çalışanlarının kazaya ve yaralanmaya maruz kalmalarını 
önlemek üzere yeterli yönergeler, eğitim ve kişisel koruyucu ekipmanlar temin ederek güvenli ve 
sağlıklı bir iş ortamı sağlanacaktır; 
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Yaşadığımız çevrenin korunması. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Havaya yayılan emisyonlar, katı ve atık su atımı ile katı ve tehlikeli atık maddelerin uygun şekilde kullanımı 

ve elden çıkarılmasına yönelik olanlar gibi çevrenin korunması ile ilgili tüm geçerli yasalar ve uluslararası 
standartlara uyulacaktır; 

• Enerji tüketimini azaltarak, toprak ve sudan elde edilen doğal kaynakların korunması, kirliliğin 
azaltılması ve çevrenin korunmasına yönelik sürekli iyileştirmeler yaparak çevre ve iklim üzerindeki 
olumsuz etkileri en düşük seviyeye indirmek ve hepimizin yaşamı için gerekli olan doğal kaynakları 
korumak için çaba gösterilmelidir. 

 
Yasalara uyulması. Tedarikçiler tüm yasa ve mevzuat ile geçerli yasal sistemleri bilmeli ve bunlara uymalıdır. 

 
Yolsuzluk ve rüşvetin yasaklanması. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Tedarikçiler, doğrudan veya dolaylı hiçbir yolsuzluk ve rüşvet olayına karışmamalıdır. 
• Tedarikçiler, kamu görevlilerine veya özel sektörde beraber çalıştıkları kişilere resmi bir işlem veya 

uygun olmayan bir avantaj elde etmek için değere sahip herhangi bir şey vermemeli, teklif veya 
taahhüt etmemelidir. 

 
Serbest ve adil rekabet. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Tedarikçiler tüm ulusal ve uluslararası rekabet ve tekel oluşturma yasalarına uygun hareket etmelidir. 

• Fiyat ayarlaması, pazar veya müşteri tahsisi, pazar paylaşımı veya rakiplerle birlikte ihaleye fesat 
karıştırma da dâhil olmak üzere serbest ticaret ve adil rekabeti sınırlayan girişimlerde 
bulunulmayacaktır. 

 
Mülkiyete tabi bilgiler. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Morgan ve diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilecektir. 

• Tedarikçiler, Morgan veya diğerleri tarafından kendilerine verilen gizli bilgileri koruyacaklardır. 

 
Çatışma bölgesinden çıkarılan ham maddeler. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Silahlı veya insan haklarını ihlal eden grupları doğrudan veya dolaylı olarak finanse eden ham 

maddelerin kullanımından kaçınılacaktır. 
• Çatışma bölgesinden çıkarılan ham maddelerin kullanımı ile ilgili geçerli yasalar kapsamında zorunlu olarak 

yapılması gereken açıklamalara uyulacaktır. 

 
Vergi Uyumu. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Vergi mükellefinin suç teşkil edecek vergi kaçakçılığını veya kasıtlı ya da dürüst olmayan yöntemlerle 

mükellefin vergi dilimini değiştiren eylemleri önlemek için yeterli önlemlerin alınması; 

 
Kişisel Veri Koruması. Tedarikçiler aşağıdaki hususları yerine getirmelidir: 

 
• Verilerin korunması ve bilgi güvenliği konusundaki tüm geçerli yasalara uyarak gizliliğin ve kişisel 

verilerin korunduğundan ve tüm işletme bilgilerinin güvenliğinin sağlandığından emin olunacaktır. 
• Veri gizliliği ve bilgi güvenliği ile ilgili bu ilkelerin tüm yüklenicilere de aktarıldığından emin olun. 
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Tedarik Zinciri. Tedarikçiler, kendi tedarik zincirleri dâhilindeki tüm kuruluşların Morgan Tedarikçi Davranış 
Kurallarına uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak üzere makul seviyede çaba göstereceklerdir. 

 
Bir Tedarikçinin veya Tedarikçi tedarik zinciri içindeki bir kuruluşun Morgan Tedarikçi Davranış Kurallarına 
uymaması, Tedarikçinin Morgan ile ilişkisinin derhal kesilmesine neden olabilir. Herhangi bir uygunsuz davranış 
veya bu Kurallarla ilgili genel sorularınız için Supplier.Compliance@morganplc.com adresinden Morgan Etik ve 
Uyum Birimi ile iletişime geçebilirsiniz. Morgan'ın Sesini Duyur Programı kapsamında çevrim içi ortamda da 
https://morgan.integrityline.org/ adresinden bildirimde bulunabilirsiniz. 
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