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 YÖNETIM KURULUNUN ÖNSÖZÜ 

Değerli iş ortaklarımız,

Ticari faaliyetlerimiz toplum, çevre ve hem-
cinslerimize yönelik katma değer sunmalıdır. 
Dolayısıyla, özel bir kurumsal sorumluluğu 
üstlenmiş durumdayız. Sosyal, ekolojik ve ekono-
mik zorlukları dikkate alan bütünsel düşünme ve 
hareket etmenin katma değer yaratan büyümenin 
temelini oluşturduğuna inanıyoruz.   

İş uygulamalarımız, doğaya ve doğadaki kay-
naklara karşı sorumluluk sahibi bir yaklaşım 
geliştirmektedir. Çalışanlarımıza ve iş ortak-
larımızla saygılı, adil ve işbirlikçi bir ilişki kurmaya 
büyük önem veririz. 

İş ortaklarımıza yönelik Davranış Kurallarımız 
sosyal, çevresel ve etik zorlukların yanı sıra in-
san hakları yükümlülükleri için gerekli minimum 
şartları tanımlar. Bu davranış kuralları bizimle 
gireceğiniz bir iş ilişkisinin temelini oluşturur. 

Bu Davranış Kuralları aşağıdaki yönetmeliklere 
dayanmaktadır:

► Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
 Beyannamesi Prensipleri 
 (https://www.un.org  and 
 https://www.menschenrechtserklaerung.de) 

► Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi  
 (Küresel Ekonomi İçin Davranış Kuralları)
 (https://www.globalcompact.de and 
 https://sdgs.un.org)

 

► Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün (ILO) temel 
 çalışma standartları (https://www.ilo.org)

► BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
 (https://www.unicef.de)

► BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın  
 Önlenmesi Sözleşmesi
 (https://www.unwomen.de)

Dolayısıyla, iş ortaklarımızdan da faaliyet göster-
dikleri ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine, ayrıca 
bu Davranış Kurallarında belirtilen standartlara 
uymalarını bekleriz. Çalışanlarınızı bu kural ve 
prensipler doğrultusunda eğitmenizi, her zaman 
uyumu talep ve teşvik etmenizi de umuyoruz. 

Bu gereksinimleri halihazırda yürürlükte olan 
yasalara uygun şekilde uyarlama hakkımızı 
saklı tutarız. Değişiklikleri ana sayfamızdan 
bildireceğiz. Böyle bir durumda, uyarlanan veya 
değiştirilen prensiplere uyulmasını bekleriz. 
Ayrıca prensiplere uyum konusunda önceden 
haber vermeden ziyaret ve inceleme yapma hak-
kımız saklıdır.

Bu standartlara ulaşmanın devam eden bir süreç 
olduğunu ve sürekli bir iyileştirme gerektirdiğini 
anlıyoruz. Bununla birlikte, bu Davranış 
Kurallarının ihlali, iş ilişkisini sonlandırmamız için 
bir neden oluşturabilir.
 

Olumlu işbirliğiniz için çok teşekkür ederiz! 

Donald Pilz
CEO

Lothar Rosenkranz
COO

Dag Jessel
CFO
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 AŞAĞIDAKI PRENSIPLERE UYMAYI AÇIKÇA TAAHHÜT 
 ETMEKTESINIZ: 

 Temel insan haklarına saygı 

► Tüm çalışanların kişisel haysiyetine, özel hayatına ve diğer haklarına saygı duyarsınız ve insan  
 hakları ihlallerinde suç ortağı olmazsınız. Çalışanlarınız fiziksel olarak cezalandırılamaz, fiziksel,  
 cinsel, psikolojik veya sözlü olarak taciz edilemez veya istismar edilemez.

► Tüm çalışanlar için eşit fırsatları ve eşit muameleyi teşvik eder ve ayrımcılıkla mücadele konusuna  
 kendinizi adarsınız. İşle ilgili kararlarınızı çalışanlarınızın ten rengi, ırkı, uyruğu, sosyal kökeni, en 
 gelli olup olmaması, cinsel yönelimi, siyasi veya dini inançları, cinsiyeti veya yaşına bakmaksızın  
 verirsiniz.

► Erkekler ve kadınlar için eşit ücret prensibini kabul eder ve özellikle işe alımlar, terfi, tazminat, özel  
 yardımlar, eğitim programları, açığa alma ve işten çıkarmalar ile ilgili olarak iş kararlarınızda her za 
 man sadece çalışanların beceri ve niteliklerini dikkate alırsınız.

► Asgari Ücret Mevzuatı‘nın (MiLoG) yasal gereksinimlerine ve iş sözleşmesinin diğer tüm unsurlarına  
 bağlı kalırsınız. 

► Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın yanı sıra zorla hapishaneden çalıştırma, serflik ve benzerini  
 hariç tutarsınız.

► Ulusal yasalar çerçevesinde çalışanlarınızın örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme/pazarlık  
 haklarına saygı gösterirsiniz. 

 Çocuk işçiliğinin yasaklanması 

► İşe alma uygulamalarınızın her türlü çocuk işçiliğinden uzak olmasını  
 sağlarsınız. Yerel yasalar daha yüksek bir yaş sınırı öngörmedikçe,  
 okul çağındaki veya 15 yaşından küçük kişileri (bkz. 138 sayılı  
 ILO Sözleşmesine göre istisnalar) çalıştırmazsınız. 18 yaşından  
 küçük çalışanların, eğitim durumları da dikkate alınarak tehlikeli  
 işlerde çalışmamalarını ve geceleri sınırlı saatlerde  
 çalışmalarını sağlarsınız. 



 Yolsuzluk ve rüşvet yasağı 

►  Her türlü yolsuzluk veya rüşvetten kaçınır ve pazar- 
 da adil rekabeti teşvik edersiniz. Kendinizi ve  
 başkalarını her türlü rekabeti engelleyici uygulama- 
 dan, rüşvet ve yolsuzluktan korursunuz. 

 Çalışanların sağlığı ve güvenliği 

► Çalışanlarınızın sağlığı ve iş güvenliği için sorumluluk alır, güvenli, sağlıklı ve sağlığı artırıcı bir  
 çalışma ortamı sağlarsınız.

► Kazaları ve meslek hastalıklarını aktif olarak önlemek için her türlü riski kontrol eder, mümkün  
 olan en iyi önlemleri alır ve gerekli adımları atarsınız.

► Uygun eğitim ve kurslar vererek çalışanlarınızın yürürlükteki sağlık ve kaza önleme konularında  
 bilgilendi-rilmesini sağlarsınız.

 Çevre korumasına katkıda bulunma 

► BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerine ve ilgili yasalara uyar, uygun olmayan ve yasa dışı  
 davranışlarla mücadele edersiniz. 

► Çevrenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunur, ham madde ve enerji tüketimini düşürmeye,  
 doğal kaynakları korumaya ve atıkların imhasını azaltmaya yardımcı olursunuz.

► Sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığınızı sürekli iyileştirme konusunda sorumlu, kararlı ve şeffaf  
 olmayı taahhüt edersiniz.

► Çevre koruması için her zaman tüm yasal ve uluslararası standartlara uygun hareket edersiniz.

 Veri güvenliği ve gizlilik 

► Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği için, yürürlükteki yasal gereksinimler çerçevesinde birey- 
 lere saygı duyarsınız.  

► Kişisel verileri sadece veri koruma düzenlemelerine uygun şekilde kullanırsınız ve Innight Express  
 Germany GmbH‘den aldığınız veya onun adına işlediğiniz kişisel veriler de dahil olmak üzere gizli  
 bilgileri korur ve kayıpları veya yetkisiz erişimleri aktif bir şekilde önlersiniz.



 KURAL IHLALLERI IÇIN RAPORLAMA PROSEDÜRÜ 

► Çalışanlarınız, Innight Express Germany GmbH çalışanlarının veya Innight Express Germany GmbH  
 için veya bu şirket adına hareket eden bir kişinin yasa dışı veya başka bir şekilde yasaklanmış faali 
 yetlerde bulunduğundan şüpheleniyorsa, bunu derhal Innight Express Germany GmbH şirketine  
 bildirin.

► Bildirimde bulunan kişilerin ve konuların gizliliğini ve talep edilmesi halinde anonimliğini garanti 
 etmekteyiz. Bu konuda lütfen Innight Express Germany GmbH ile iletişime geçin ve olası ihlaller  
 hakkında bize mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi verin.

Herhangi bir sorunuz, öneriniz mi var 
veya bir olayı bildirmek mi istiyorsunuz?

O halde isteğinizi şu adrese gönderin:
compliance@nox-nachtexpress.de 
veya yandaki QR kodunu kullanın.

Aşağıdaki adres üzerinden posta 
ile de ulaşabilirsiniz:

Innight Express Germany GmbH
Compliance
Katzbergstraße 3
40764 Langenfeld
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