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Hapag-Lloyd AG (bundan böyle "Hapag-Lloyd" olarak anılacaktır), 170 yılı aşkın süredir dünyanın başlıca layner taşımacılığı 

şirketlerinden biridir. Küresel odağımız, tüm nakliye zinciri süresince sahip olunan ortak değerler ve ilkeler bütünü gerektirir. 

Hapag-Lloyd Tedarikçi Davranış Kuralları (“Tedarikçi CoC”), tüm tedarikçiler için zorunlu standartları (aşağıda tanımlandığı gibi) 

belirleyip Hapag-Lloyd'un tedarikçilerinin Hapag-Lloyd ile iş yaparken uymalarını istediği minimum beklentileri ortaya koyar. Hapag-

Lloyd, tüm tedarikçilerini bu şartlardan daha iyisini yapmaya ve kapsadığı tüm alanlarda sürekli gelişme için gayret etmeye teşvik eder. 

Tedarikçinin tanımı: Hapag-Lloyd'a veya bağlı kuruluşlarına hizmet veya ürün sağlayan herhangi bir kişi veya tüzel kişi. 

Hapag-Lloyd ve tedarikçileri arasındaki ilişkiler, Hapag-Lloyd Global Etik Kuralları uyarınca her bir tarafın sözleşmeyle açıkça 

tanımlanmış olan ve uygun çıkarlarının kabulüne dayanmaktadır. Bu Tedarikçi CoC'si, Hapag-Lloyd Global Etik Kurallarının şartlarını ve 

aşağıdaki ilkelere bağlılığını yansıtır. Hapag-Lloyd tedarikçilerinden de aynı bağlılığı bekler. 

Hapag-Lloyd'un, tedarikçilerinin uymasını şart koştuğu asgari standartlar: 
 

İnsan ve İşçi Hakları 

Tedarikçi, aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt edip, bunların tüm iş faaliyetlerinin ve çalışanlar ve iş ortakları ile etkileşimin temelini 

oluşturduğunu onaylar: 

• İnsan haklarının korunması ve insan haklarını koruyan küresel/yerel yönetmeliklere uyma 

• Bireyin kişiliğinin ve itibarının korunması 

• Adil ve müşterek işbirliğine saygı 

• Profesyonellik, dürüstlük, sadakat, kişisel sorumluluk ve doğruluk 

• Etnik köken, din, yaş, cinsiyet, engellilik durumu, cinsel kimlik, ideoloji ve siyasi, dini veya sendikal örgüt üyeliğine dayanan 

her türlü ayrımcılığın yasaklanması 

• Yerel yasalara göre uygun olmayan çalışma koşullarının ve çocuk işçiliğinin, cebri veya zorunlu çalıştırmanın yasaklanması 

• İlgili yerel yasalarda belirtilen azami çalışma saatlerine uyma 

• Tüm çalışanlara ilgili ulusal yasaya uygun asgari ücret dikkate alınarak adil ücret sağlanması  

Çevresel Sürdürülebilirlik 

Tedarikçi, iş faaliyetleri, doğal çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularına ilişkin sürdürülebilir etki yaratma yolculuğunda 

Hapag-Lloyd'a katılır. 

• Çevreye saygı 

• Sera gazı emisyonlarının azaltılması 

• Hammadde kaynaklarının daha az kullanımına yönelik azaltma çabaları 

• Zehirli maddelerin azaltılması ve güvenli atık yönetimi ile ekosistemlerin korunması 

Yasa ve Yönetmeliklere Uyma 

Tedarikçi, tüm iş faaliyetleri konusunda geçerli olan ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı olduğunu onaylar. Tedarikçi, aşağıdakilerle 

sınırlı olmamak kaydıyla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yönetmeliklere uyar: 

• Rekabet 

• Ambargolar ve Yaptırımlar 

• Yolsuzluk 

• Rüşvet 

• Kara Para Aklama 

• Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik 

Yolsuzluğun Önlenmesi 

Hapag-Lloyd, tüm ticari işlemlerinde en yüksek etik standartları sağlama konusunda kararlı olup tedarikçilerinden de bunu beklemektedir. 
Hapag-Lloyd, kamu veya özel, aktif veya pasif yolsuzluğun hiçbir şekline müsamaha göstermez. Tedarikçi, çalışanları veya iş ortakları 
tarafından gerçekleştirilen ahlaksız veya yozlaşmış uygulamaların ve gasp ya da rüşvetin kabul edilmediğini onaylar. 
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Tedarikçi, Hapag-Lloyd Yolsuzlukla Mücadele politikasının temel standartlarını oluşturan ve tüm Hapag-Lloyd çalışanları için geçerli olan 
aşağıdaki ilkeler konusunda bilinçli olmalıdır. Hapag-Lloyd temsilcilerine olası ticari işlemlerle ilgili olarak makul olmayan veya uygunsuz 
olarak değerlendirilebilecek herhangi bir hediye, ağırlama veya harcama teklif edilmeyecektir. 

❖ Hediyeler: Hapag-Lloyd çalışanlarının, olağan iş seyrindeyken temas kurdukları kişilerden yerel olarak kabul edilebilecek küçük 
eşantiyonlar haricinde iyilik istemeleri, herhangi bir hediye kabul etmeleri, almaları veya vermeleri yasaktır. Hapag-Lloyd çalışanları 
tarafından nakit veya nakit eşdeğeri hediyelerin kabul edilmesi kesinlikle yasaktır. 

❖ Ağırlama: Hapag-Lloyd çalışanlarının iş ortaklarından davet talep etmesi yasaktır. Hapag-Lloyd çalışanlarının etkinlik veya iş yemeği 
davetlerini sadece iş ortaklarının konuğu olarak, davet gönüllüyse, meşru bir iş amacını destekliyorsa ve olağan iş seyrine hizmet 
ediyorsa kabul etmelerine izin verilir. 

❖ Seyahat Masrafları: İş ortaklarının Hapag-Lloyd çalışanlarının konaklama masraflarını karşılamalarına izin verilmez. 

❖ Finansal Faydalar: Hapag-Lloyd çalışanlarının tedarikçilerden, tüccarlardan veya müşterilerden kişisel çıkarları için ödeme, kredi 
veya başka herhangi bir finansal fayda talep etmesi veya kabul etmesi yasaktır. 

Tedarikçi, Tedarikçinin çalışanları için geçerli olan benzer prensiplerin olduğunu onaylar. 

Çıkar Çatışmaları 

Tedarikçi, Tedarikçi ile Hapag-Lloyd arasında çıkar çatışması olan ve Hapag-Lloyd'un zarar görmesine yol açabilecek durumların önüne 
geçtiğini onaylar. 

Uyum Yönetim Sistemi 

Tedarikçi, yasal uyumluluğu sağlamak için uygun prosedürlere sahip olduğunu ve bu CoC'ye veya tedarikçinin kendi eşdeğer bir CoC'sine 
uyumu sağlamak için uygun bir uyum yönetim sistemine sahip olduğunu onaylar. Hapag-Lloyd'un Global Etik Kuralları, Hapag-Lloyd 
Web Sitesinde (Hapag-Lloyd Global Etik Kuralları) bulunabilir. Uyum olaylarının isimsiz olarak ihbar edilmesine imkan veren  Hapag-
Lloyd İhbar Hattının ayrıntılı iletişim bilgileri de bulunmaktadır. 

Sözleşmeye bağlı yükümlülük uyarınca daha sıkı davranış şartları olabilir. Tedarikçi her zaman daha sıkı şartlara uyacaktır. Hapag-Lloyd, 
bu Tedarikçi CoC'sinde belirtilen ilkelerin ciddi şekilde ihlal edilmesi halinde Tedarikçi ile olan iş ilişkisini derhal feshetme hakkını saklı 
tutar, fakat hakları bununla sınırlı değildir. Bu Tedarikçi CoC'sinin ağır şekilde ihlali, sözleşmenin/anlaşmanın Tedarikçi tarafından ihlali 
olarak kabul edilebilir. 

Tedarikçi Beyanı 

Lütfen aşağıdaki a) veya b) seçeneklerinden birini imzalayın: 
a) Aşağıda imzası bulunan Tedarikçi olarak ben, işbu Hapag-Lloyd Tedarikçi Davranış Kuralları'na uyduğumu onaylıyorum. 

Yer, Tarih  Şirket adı ve imzası 
(Yetkili kişi tarafından imzalanacak) 

veya: 

b) Aşağıda imzası bulunan Tedarikçi olarak ben, Tedarikçinin kendi Davranış Kurallarının işbu Hapag-Lloyd Tedarikçi Davranış 
Kurallarına uyumlu olduğunu işbu vesileyle onaylıyorum. 

Yer, Tarih  Şirket adı ve imzası 
(Yetkili kişi tarafından imzalanacak) 

 

https://www.hapag-lloyd.com/en/about-us/compliance/global-code-of-ethics.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/about-us/compliance/whistleblower-hotline.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/about-us/compliance/whistleblower-hotline.html

