
Tedarikçi Davranış Yönetmeliği
LeasePlan'de işimizi etik kurallara uygun bir şekilde yürütürüz. Bu, LeasePlan'in başarısı için çok büyük önem taşıyan 
paydaşlarımız tarafından bize duyulan güven ve inancı kazanmak ve sürdürmek için hayati bir önem taşımaktadır. 
Paydaşlarımızın da işlerini etik bir şekilde yürütmesini beklemekteyiz. Örneğin, LeasePlan Davranış Yönetmeliği, tüm 
dünyadaki LeasePlan çalışanları için günlük sağduyulu iş kararları vermek için bir çerçeve sağlamaktadır. LeasePlan, 
aynı zamanda, tedarikçilerimizin uymasını beklediğimiz asgari standartları belirleyen ayrı bir Tedarikçi Davranış 
Yönetmeliği de oluşturmuştur. Tedarikçi Davranış Yönetmeliğimizin, tedarikçilerimizin karşılaşabilecekleri her 
duruma yanıt vermediğinin farkındayız. Ancak, bunlar, tedarikçilerimizin LeasePlan ile, LeasePlan için ya da
LeasePlan adına çalışırken akıllarında bulundurmalarını beklediğimiz önemli etik çalışma kurallarını ortaya
koymaktadır.

1. Standartlarımız
Aşağıdaki bölüm, LeasePlan Tedarikçi Davranış
Yönetmeliğini oluşturan 10 ana kuralı açıklamaktadır. 
Bunlar, LeasePlan'in tedarikçilerinden uymalarını 
beklediği minimum etik standartlardır.

1. 1 Dürüstlük ve Güven
Tedarikçiler, çalışanları, yüklenicileri ve tedarik zinciri
("Tedarikçi"), işlerini yürütürken, tam bir doğruluk, 
dürüstlük, açıklık ve hakkaniyet ile davranacak ve 
LeasePlan'in bütünlük ve/veya itibarına zarar
verebilecek ya da zarar vermesine katkıda
bulunabilecek herhangi bir davranıştan uzak
duracaklardır.

1.2 Yasalara Saygı
Tedarikçi, geçerli tüm yerel ve uluslararası yasalara, 
kural ve yönetmeliklere uyacak ve bunlara bağlı
kalacaktır.

1.3 İnsan Hakları
Tedarikçi, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesinde, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan 
Hakları Rehber İlkelerinde, Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesinin On Kuralına ve
Uluslararası Çalışma Örgütü İlkelerine uyacaktır ve her 
türlü insan hakları suiistimaline karışmaktan 
kaçınacaktır.

1.4 Çalışanlara karşı Sorumluluk
• Tedarikçi, işçileri zorla ya da zorunlu çalıştırmayacak        
   ve çocuk işçi çalıştırmayacaktır.
• Tedarikçi, güvenli, sağlıklı ve ayrımcı olmayan bir iş   
   ortamı sürdürecektir.
• Tedarikçi, bireylerin yetenek ve deneyimlerine dayalı   
   olarak ve ırk, renk, cinsiyet, yaş, milli kökeni, engellilik     
   ya da cinsel tercihlerine bakmaksızın eşit iş imkanları  
   sağlayacaktır.
• Tedarikçi, çalışmalarını yürüttüğü iş piyasasında,
   çalışanlarına adil ve adaletli ücret sağlayacak ve
   çalışma saatlerinin aşırı olmamasını sağlayacak ve  
   asgari olarak bu konudaki geçerli yerel yasalara   
   uyacaktır.

1.5 Çevresel Sürdürülebilirlik
Tedarikçi, geçerli tüm yerel ve uluslararası çevre
yasalarına bağlı kalacak ve her zaman gerekli çevre 
izinleri ve tescillerinin alınmasını sağlayacaktır.

Tedarikçi, çevre sorumluluğunun önemli olduğunun 
bilincindedir ve mümkün olan durumlarda, daha fazla 
çevresel sorumluluğu geliştirecek girişimleri üstlenecek, 
çevresel konularla ilgili olarak ihtiyatlı yaklaşımı 
destekleyecek, önemli yaşam döngüsü uygulamalarını 
uygulayan çevre dostu teknolojilerin yayılmasını teşvik 
edecek ve bunların toplum üzerindeki olumsuz
etkilerinden kaçınacaktır.



1.6 Gizlilik ve Fikri Mülkiyet
Tedarikçi, erişimlerinin olduğu LeasePlan hakkındaki 
gizli ve hassas iş bilgileri ile ilgili gizliliği sürdürecektir. 
Tedarikçi, bu bilgileri kendi yararına kullanmayacak, 
LeasePlan'e ait tüm fikri mülkiyeti, Müşterilerinden, 
diğer üçüncü şahıslardan ve bireylerden koruyacaktır.

1.7 Özel Hayatın Mahremiyeti ve Verilerin Korunması
LeasePlan'in müşterilerinin, şoförlerinin ve çalışanlarının 
kişisel verileri işlenirken, Tedarikçi, bireylerin mahremiyet 
hakkına saygı gösterecek ve LeasePlan tarafından 
sağlanan talimatlar ile geçerli yasalara bağlı kalacaktır. 
Tedarikçi, kişisel verileri çok gizli tutacak ve bu bilgilerin 
kaybolması ya da yasa dışı kullanımını korumak için tüm 
uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini alacaktır.

1.8 Adil Rekabet
Tedarikçi, bu konudaki tüm geçerli rekabet yasalarına 
bağlı kalacak ve özellikle, rakipleri ile fiyatları
sabitlemeyecek,ihalelere hile karıştırmayacak, müşteri 
veya piyasaları tahsis etmeyecek ya da şimdiki ya da 
gelecekteki fiyat bilgisi alışverişi yapmayacaktır.

1.9 Çıkar Çatışması
Tedarikçi, LeasePlan’in çıkarına uygun olarak hareket
edecektir. Tedarikçi, kendisi ve LeasePlan arasında 
çatışma yaratacak veya yarattığı algısını oluşturacak 
ya da LeasePlan'in itibarına bir şekilde zarar
verebilecek ilişki ve işlerden kaçınacaktır.

1.10 Rüşvetin Önlenmesi
Her türlü rüşvet kesinlikle yasaktır. Tedarikçi, bir iş 
avantajı kazanmak veya kazanmış olduğu bir avantajı 
sürdürmek için LeasePlan'in ve çalışanlarının 
davranışlarını ya da kararlarını etkilemek çabası ile 
değerli hiç bir şey için söz vermeyecek ya da teklif 
etmeyecektir. Tedarikçi, geçerli rüşvet yasalarına bağlı
kalmayı sağlamak amacıyla uygun iç prosedürler 
oluşturacaktır.

2. Soru Sorma ve Endişelerin Dile Getirilmesi
LeasePlan'de, Paydaşların bu Tedarikçi Davranış
Yönetmeliğince kapsanan konular hakkında sorular 
sormalarını sağlayan birçok kanal bulunmaktadır.
Paydaşlarımızı, şüpheli konular hakkında endişelerini 
dile getirmeleri için teşvik ediyoruz. Bir LeasePlan 
çalışanının ya da LeasePlan adına hareket eden 
herhangi birinin yasal ya da etik olmayan bir davranışta 
bulunduğuna inanan Tedarikçiler, bunu derhal
LeasePlan'e rapor etmelidirler.

Aşağıda belirtilen kanalları, sorular sormak ve 
endişelerinizi dile getirmek için kullanabilirsiniz:
• Yerel LeasePlan uyum departmanı ile iletişime geçiniz.
• Müşteriler, tedarikçiler ve diğer üçüncü şahıslar (isim
vermeksizin) olası yasa, yönetmelik ve/veya LeasePlan
Tedarikçi Davranış Yönetmeliği ihlallerini rapor edebilirler.
LeasePlan'i herhangi bir şekilde ilgilendirdiğini ya da 
etkilediğini fark ettiğiniz her türlü uygunsuzluğu ya da
endişelerinizi lütfen www.LeasePlan.com web
sitesindeki formu kullanarak rapor ediniz. Bu rapor,
LeasePlan Grup Uyum Görevlisine gönderilecek ve gizli 
olarak işlem görecektir.
• Genel sorular için ise, yerel LeasePlan Tedarik
Departmanına başvurabilirsiniz.

3. Uyum
LeasePlan, herhangi bir zamanda, Tedarikçiden
LeasePlan Tedarikçi Davranış Yönetmeliğine uyduğunu 
kanıtlamasını isteyebilir.
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