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1

Giriş
Medicover grubu (Medicover AB (publ) ve iştirakleri) (“Medicover”) yürüttüğü tüm işlemlerde insan
hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konusundaki temel prensiplere uygun hareket
etmektedir.

2

Bu Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kurallarının Amacı
Medicover Tedarikçi Etik Davranış Kurallarının (“Tedarikçi Etik Kuralları”) amacı, tedarikçiler ile
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni, ILO’nun Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar
Bildirgesi’ni, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi’ni ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde açıklandığı
haliyle BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ni, OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’ni ve BM İş
Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri’ni kabul edip desteklemelerini sağlayacak bir diyalog ve
ortaklık yaratmaktır.

3

Medicover’in tedarikçileri ile ilişkileri
Medicover sistematik olarak ürün ve hizmet geliştirmek amacıyla işbirliğinde bulunduğumuz mal ve
hizmet tedarikçileri, yükleniciler, distribütörler ve acenteler, bundan böyle “tedarikçiler” olarak
anılacaktır, de dahil olmak üzere tüm tedarik ağı ile uzun süreli ve istikrarlı ilişkiler kurmak için
çalışır. İşbu Tedarikçi Etik Kuralları Medicover ile tedarikçileri arasındaki tüm ticari ilişkiler açısından
geçerlidir. Medicover tüm tedarikçilerin kendi faaliyetlerini sorumlu ve sürdürülebilir bir tarzda
yürütmesini bekler. Tedarikçiler faaliyetlerini düzenleyen tüm kanun ve yönetmeliklere uymak
zorundadır ve Medicover tedarikçilerin ve onların alt-tedarikçilerinin, kanunen öngörülenden daha
yüksek bir standart içerdiği hallerde dahi işbu Tedarikçi Etik Kurallarına uymasını beklemektedir.
Medicover, tedarikçilerinden şunları beklemektedir:

3.1

İşçi ve insan hakları
Sağlık ve güvenlik
Sağlık ve güvenlik risklerini saptayıp değerlendirerek, acil durum planlarını uygulamaya koymak
suretiyle bu risklerin etkisini en aza indirmek.
Tüm çalışanların olası sağlık ve güvenlik tehlikelerinden korunmasını sağlamak.
Tüm çalışanlara gerekli ve çalışır haldeki kişisel koruyucu donanımların teminini sağlamak.
Meslek kazalarını ve hastalıklarını yönetmek, izlemek ve bildirmek için yöntem ve sistemler
uygulamak.
Gerekli ilk yardım kitlerinin kolayca erişilebilir olmasını sağlamak.
Çalışanların uyuşturucu ve/veya alkol etkisi altında çalışmamasını sağlamak.
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı
Örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlamak ve çalışanlarının toplu sözleşme
hakkını tanımak.
Çocuk işçiliğine ve zorla çalıştırmaya sıfır tolerans
Hiçbir türden çocuk işçiliğinden yararlanmamak veya buna destek sağlamamak.
Tüm yeni çalışanlar açısından yaş doğrulayan belgelerin sistematik olarak kontrolü ve bunların birer
kopyasının saklanması da dahil olmak üzere hiçbir çocuk istihdam edilmemesini sağlayacak bir
sistem kurmak. Asgari işe kabul yaşı 15’tir (veya yerel hukuk izin veriyorsa 14’tür).
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Tüm genç çalışanların (18 yaşından küçük) zararlı olabilecek herhangi bir işte çalışmasına engel
olmak ve bu gençlerin gece vardiyasında çalışmasına müsaade etmemek.
Kaçakçılık, hapishanede çalışma veya borç karşılığı çalışma da dahil olmak üzere hiçbir zorla,
zorunlu veya yasadışı çalıştırma biçiminden yararlanmamak veya buna destek sağlamamak.
Tüm fazla mesailerin, yerel yasalarca gerekli ve zorunlu kılınmış olmadıkça gönüllü olmasını
sağlamak.
Çalışanların kişisel belgelerin veya kimlik belgelerinin orijinallerini vermelerini şart koşmamak.
Haksız veya yasadışı ücret kesintileri gibi mali cezalar içeren disiplin yaptırımlarına başvurmamak.
Taciz ve ayrımcılık
Herhangi bir fiziksel veya ruhsal taciz veya istimara göz yummamak.
İşe alırken veya terfi, yan fayda ve eğitime erişim gibi istihdam içi uygulamalarda ayrımcılık
yapmamak.
Çalışma saatleri
Çalışma saatlerinin işçiler açısından hangisi daha geniş bir koruma sağlıyorsa, yerel kanunlara, ILO
Sözleşmelerine veya toplu sözleşmeye uygun olmasını sağlamak.
Çalışma saatlerinin, yerel kanunlarca şart koşulması halinde, olağan çalışma saatleri ve mesai
saatleri olarak ayrılmasını ve yerel kanunlarca getirilen azami sınırı aşmamasını sağlamak.
Tazminat
Asgari düzeyde, asgari ücret, mesai saatleri ve ülkedeki teamüle göre zorunlu yan faydalar da dahil
olmak üzere ücretle bağlantılı tüm yerel kanun ve yönetmeliklere uymak.
3.2

Çevre
Sistematik çevresel sorumluluk
Üzerine düşen çevresel sorumluluğa yönelik sistematik bir yaklaşım benimsemek ve faaliyetlerinin
yol açtığı çevresel etkilere dair kapsamlı bilgiye sahip olmak.
Üretim süreçlerinde ve ürünlerinde tüm ilgili çevre standartlarını karşılamak.
Risk yönetimi
Faaliyetlerinin yol açtığı her türlü olumsuz çevresel etkiyi azaltmak veya en aza indirmek amacıyla
riske dayalı bir program oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek.
İhtiyati tedbirler
Bir işlemin çevreye zarar verebileceğini düşünmek için herhangi bir sebep ortaya çıkar çıkmaz
ihtiyati tedbirler almak.
Kirleten öder ilkesi
Kendisine bağlı kuruluşlardan ötürü çevreye gelen zararlardan doğan sosyal ve ekonomik
maliyetleri karşılamak.
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Yaşam döngüsü analizi
Ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkilerine dair yaşam döngüsü açısından bilgi sahibi olmak.
3.3

Yolsuzlukla mücadele
İrtikap, rüşvet almak ve vermek, gayriresmi komisyon, menfaat çatışması, zimmetine geçirme veya
iltimas/yandaşçılık da dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk biçimine karşı sıfır tolerans politikası
uygulamak.
Örneğin bir yolsuzlukla mücadele politikası uygulayarak veya personeline konuyla ilgili eğitim
vererek yolsuzluğun önlenmesine yönelik süreçler tesis etmek.
Medicover’in, tedarikçinin Medicover ile faaliyet yürütmesini kolaylaştırmak amacıyla bir Medicover
çalışanına yönelik herhangi bir fayda sağlanmasını kabul etmeyeceğini unutmayınız.
Bir satın alım işlemiyle bağlantı olarak, Medicover’de satın alımdan sorumlu kişi ile tedarikçinin
satın alım sürecine dahil olan temsilcileri arasında herhangi bir kişisel ilişki (aile ilişkisi, şahsi
arkadaşlık, vs.) bulunuyorsa Medicover’i bu durumdan haberdar etmek.

3.4

Rekabet hukuku
Geçerli rekabet kanunları ve yönetmeliklerine saygılı davranmak ve uymak ve rekabet hukuku
ihlallerinin önlenmesi amacıyla sistemler oluşturmak.

3.5

Kara para aklanmasının ve terör finansmanının önlenmesi
Müşterilerine, ortaklarına ve tedarikçilerine dair gereken bilgilerin edinilmesi ve belirli bir ticari
ilişkinin amacına dair bilgi ve anlayış elde edilmesi amacıyla yerleşik yöntemler oluşturarak, ticari
faaliyetinin kara para aklanması veya terör finansmanı amacıyla kullanılmasına engel olmak.

3.6

Kalite koşulları
Genel kabul gören veya sözleşme ile kararlaştırılan kalite koşullarını karşılamak.
Kalite koşullarının Medicover’in gereksinimlerini sürekli olarak karşılayan mal ve hizmetler temin
edilmesi amacıyla tedarikçi iş süreçlerine de dahil edilerek uygulanmasını sağlamak.

3.7

Bilgi güvenliği
Medicover tarafından elde edilen tüm bilgileri güvenli bir şekilde ve piyasanın kötüye kullanılması
konusunda geçerli mevzuatın yanı sıra akdedilmiş olan her türlü gizlilik sözleşmesine uygun şekilde
yönetmek.
Bu bilginin hiçbir zaman yetkisiz kişilere ifşa edilmemesini sağlamak. Teklif içerikleri, fiyat teklifleri
ve anlaşmalar gizli addedilecektir.

3.8

Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel verileri işleme konusunda geçerli veri koruma mevzuatına uygun bir şekilde işlemek.
Kişisel verilerin işlenme sürecinin tamamında kaydı yapılan kişinin mahremiyet hakkına saygı
göstermek. İşlem kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasını içeriyorsa veya işlem özel kişisel
veri kategorileri içeriyorsa daima titiz ve özenli davranılmalıdır.
İşlemin güvenlik seviyesinin konuyla ilgili hukuki şartları karşılamasını sağlamak amacıyla teknik ve
teşkilata ilişkin uygun tedbirleri almak.
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Medicover’in tedarikçi ile paylaştığı kişisel verileri içeren bir hadise meydana gelirse, derhal
Medicover’i durum hakkında bilgilendirmek.

4

Denetimler
Tüm tedarikçilerin, Medicover’in veya Medicover tarafından tayin edilen bir üçüncü şahsın, işbu
Tedarikçi Etik Kurallarına uygun davranıldığının tasdiki amacıyla, yerinde denetimler de dahil olmak
üzere, tedarikçinin tesislerine ve faaliyetlerine yönelik denetimler gerçekleştirebileceğini kabul
etmesi beklenmektedir.

5

Uygulama
Tüm tedarikçilerin işbu Tedarikçi Etik Kurallarını kabul etmesi ve kendi alt-tedarikçilerinin de bunu
yapmasını sağlaması beklenmektedir.
Daha ayrıntılı bilgiye, www.medicover.com/sustainability adresinde yer alan Medicover Etik
Kurallarında ve Medicover Rüşvetle Mücadele Politikasında yer almaktadır.

6

Bildirim
Tedarikçilerin işbu Tedarikçi Etik Kurallarına yönelik her türlü riayetsizliği Medicover’e haksız bir
gecikme olmaksızın bildirmesi gerekmektedir. Tedarikçiler ve herhangi bir çalışanı endişelerini gizli
bir şekilde şu adrese bildirebilir: supplier@medicover.com

_______________________
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Versiyon geçmişi
Versiyon

Onay tarihi

Yazar(lar)

1.0

28.11.2018

Temin ve Tedarik Zinciri
Departman Müdürü

Belge hakkında
ayrıntılı bilgi
Yazar(lar)

Görev

Tarih

Temin ve Tedarik Zinciri
Departman Müdürü
(Angelina Wijnen)

19.11.2018

İmza

Yetkilendirme
Görev

Tarih

Yetkilendiren

İcra Kurulu Başkanı
(Fredrik Rågmark)

19.11.2018

İmzalayan

Yok

İmza
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