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Ön söz

Kitotec GmbH, kurumsal ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olup, bu sorumluluğunu geçer-
li yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirir.

Sorumluluk

Kitotec GmbH sorumlu davranma yükümlülüğüne sahiptir.
Kitotec GmbH sosyal sorumluluğunun bilincindedir ve aşağıdaki hususları yerine getirerek 
bulunduğu yerin ilgili sosyal standartlarına eksiksiz uymakla yükümlüdür:

 – güvenli, sağlıklı ve rahat bir çalışma ortamı sağlar
 – çalışma saatleri ve ücretleri ile ilgili sektöre uygun düzenlemeleri uygulamak.

Mevzuat

Kitotec GmbH, tüm geçerli ve ilgili yasalara her zaman eksiksiz uymakla yükümlüdür.

Çalışanların temel haklarına riayet ve dikkat etmek

Kitotec GmbH, her bir bireyin insan onuruna saygı duyar ve aynı hassasiyeti tedarikçilerinden 
ve müşterilerinden de bekler.

Kitotec GmbH aşağıdaki yükümlülüklere sahiptir:

 –  çalışanlarına ten rengi, uyruğu, sosyal kökeni, olası engel durumu, cinsel yönelimi, siyasi 
veya dini inançları ile cinsiyet veya yaşlarına bakılmaksızın eşit fırsatlar vermek ve eşit 
muamelede bulunmak,

 – her bireyin kişisel onuruna, özel hayatına ve kişisel haklarına saygı duymak,

 –  çalışanların psikolojik mobbing, cinsel veya kişisel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edile-
mez muamelelerine müsamaha göstermemek.
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Yolsuzlukla mücadele

Kitotec GmbH, her türlü yolsuzluk veya rüşvete tolerans göstermemek veya bu tür olaylara 
herhangi bir şekilde karışmamak ile yükümlüdür.

Kara para aklama

Kitotec GmbH, kara para aklamayı önlemek için geçerli tüm yasalara uymayı ve kara para 
aklama faaliyetlerine katılmamayı taahhüt eder.

Çatışma malzemeleri

Kitotec GmbH, mevcut bilgileri göz önünde bulundurarak, teslim edilen ürünlerde çatışma 
mineralleri (DR Kongo veya ulusal, Avrupa veya Dodd-Frank yasalarındaki diğer ülkelerden) 
bulunmadığını taahhüt eder.

İhracat / İthalat / Ambargo

Kitotec GmbH, dış ticaret ile ilgili yürürlükteki tüm ulusal ve Avrupa yasalarına ve hükümle-
rine uyacağını taahhüt eder.

Kitotec GmbH, AEO - Authorised Economic Operator - olarak dış ticaretteki özel dikkat yü-
kümlülüğünün bilincindedir.

Çocuk işçiliği / zorla çalıştırma

Kitotec GmbH çocuk işçiliğini ve çocuklardan yararlanmayı reddeder. Kitotec GmbH, sadece 
yerel asgari yaşa ulaşmış çalışanlar istihdam etmekle yükümlüdür. Kitotec GmbH, sadece ye-
rel asgari yaşa ulaşmış kaynaklardan mal tedarik etmekle yükümlüdür.

Kitotec GmbH, zorla çalıştırmayı desteklemediğini veya tolere etmediğini veya zorla çalıştıran 
tedarikçilerden mal veya hizmet almadığını garanti eder.
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Çıkar çatışmalarından kaçınma

Kitotec GmbH, tedarikçiler ve müşterilerle ilişkilerinde objektif kriterlere dayalı kararlar ver-
meyi taahhüt eder. Özel, ticari veya diğer çıkar çatışmaları nedeniyle kararları etkileyen veya 
etkileyebilecek tüm faktörler baştan engellenir.

Çevre koruması

Kitotec GmbH, çevrenin korunması için geçerli tüm ulusal ve Avrupa yasalarına, yönetmelik-
lerine ve standartlarına uymayı taahhüt eder. Bundan dolayı Kitotec GmbH, çevresel etkileri 
veya çevreye yönelik tehlikeleri en aza indirmek ve günlük işletimde çevre korumasını iyileş-
tirmek için sertifikalı bir çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001: 2015 kurmuştur.

Tedarik zinciri

Kitotec GmbH, tedarikçilerin bu davranış kurallarına en iyi şekilde uyacağını taahhüt eder. 
Bu nedenle Kitotec GmbH, “Social Accountability” standardı olan SA8000 ile sertifikalandı-
rılmıştır. Kitotec GmbH, mevcut bilgileri göz önünde bulundurarak, bu standardı ihlal eden 
şirketlerle hiçbir iş ilişkisi olmamasını sağlamayı taahhüt eder.

Meckenheim, 08.04.2021

Peter Müller (Genel Müdür)
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