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“Etkileşimde bulunan herkes için iş, ürün ve ilişki 
kalitesinin öncelikli olduğu iyi bir yer olmak” 
yönündeki şirket vizyonumuz, hissedarlarımızın bizi, 
bizim için ve bizimle çalışmaya değer bulmaları ve 
topluluklarımız dahilinde iyi birer üye olarak kabul 
etmeleri için çabaladığımızı vurgulamaktadır.

L&L’in itibarı, her birimizin davranışları üzerine kuruludur.

Bu Etik Kurallarına, şirketimiz adına hareket 
eden her kişinin yanı sıra, dünya çapındaki 
tüm L&L kuruluşlarının Çalışanları, Yöneticileri 
ve Görevlileri tarafından da uyulmalıdır. 

Geçerli yasa ve düzenlemelere uymanın ötesinde, 
aşağıdaki davranışları da sergilemeniz beklenir: 

 Bu Etik Kurallarını okuyup anlamak ve sorularınız 
varsa Yöneticiniz, İK Departmanınız veya 
Hukuk ve Uygunluk Departmanınıza sormak; 

 Uygunluk sorunu veya bu Etik 
Kurallarının olası bir ihlalinden haberdar 
olduğunuzda açıkça konuşmak ve

 Bu Etik Kurallarını her gün hayata 
geçirmek ve uygulamak. 

Tüm Yöneticilerin ayrıca aşağıdakileri 
yapmaları da beklenir: 

 Davranışlarıyla örnek olmak; 

 Etik iş kurallarını desteklemek ve 

 Çalışanların, uygunluğa yönelik kaygılarını rahatça 
dile getirebilecekleri bir güven ortamını sürdürmek. 

Bu Etik Kurallarının şüphelenilen veya gerçek 
ihlallerinin yanında, ihlal algısı oluşturan durumlar da 
önlenmeli ve bildirilmelidir. Güven ortamını sürdürme 
ve çalışanların açıkça konuşmalarını cesaretlendirme 
amacımıza bağlıyız. Uygunluk sorununu veya bu Etik 
Kurallarının olası bir ihlalini iyi niyetle bildiren bir kişiye 
asla misilleme yapmayacağız. İhlaller, işe son verme de 
dahil olmak üzere disiplin cezaları ile sonuçlanabilir. 

Bu Etik Kurallarının, etik kararlar almada sizi 
yönlendireceğine inanıyoruz. Biz ve ekibimiz, bu Etik 
Kurallarına ilişkin her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırız. 

Dürüstlükle hareket ettiğiniz ve böylece L&L 
Products’ın dünya çapındaki başarısı ve saygın 
itibarına katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. 

Christophe Carré John Ligon 
İcra Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu  
 Başkanı

ÖNSÖZ

DEGERLERİMİZ

L&L Products’ın Değerli Çalışanları, 
Yöneticileri ve Görevlileri, 

L&L Products’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
ve İcra Kurulu Başkanı olarak, şirketimizin 
başarısı, güvenilirliği ve saygın itibarının, 
hepimizin iş kuralları doğrultusunda hareket 
etmesini gerektirdiğine yürekten inanıyoruz.  

Büyüme ve gelişme hedeflerimiz, mevzuatın 
karmaşıklığı ve uluslararası niteliği ve ayrıca, 
hükümetlerin uygunluk konularına gitgide 
daha çok önem vermesi, riske daha çok 
maruz kalmamızda etkili olmaktadır. 

Etik yönünden beklentilerimizi yazılı olarak 
netleştirmenin tam zamani olduğuna inanıyoruz. 

Bu Etik Kuralları, davranışlarımızı ve işlerimizi nasıl 
idare etmemiz gerektigiyle ile ilgili bir kılavuzdur.
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NASIL FARK YARATIRIZ

TUTARLILIK & ADALET
Politikalarımızı uygulamakta ve insanlarla adil 

olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

AİDİYETİN GURURU
Her bir kişinin benzersizliğini ve her birinin 

organizasyonumuza getirdiği değeri kabul ederiz. 
Sorunlarımıza cevap vermeye ve hedeflerimize 

ulaşmaya yönelik bireysel ve ekip çabalarını 
tanıyoruz. Başarılarımızı kutlamak için  

zaman ayırıyoruz.

DÜRÜSTLÜK VE  
SAYGI

Kuruluşumuzdaki herkesle ve kuruluş 
dışından temas kurduğumuz tüm insanlarla 

dürüst oluruz. 
Biz başkalarına saygılıyız.

Biz güvene dayalı ilişkiler kurmak  
için çalışıyoruz. 

YETKİ, SORUMLULUK 
VE DİNLEME 

ZORUNLULUĞU 
Otoriteyi sorumlulukla hizalandırıyoruz. 

Karar yetkisinin nihai olarak bulunduğu yer, 
sonuçların elde edilmesinde sorumluluğun 
kimde olduğuna bağlıdır. Kararlarımızın ve 

eylemlerin genel stratejimizle tutarlı olmasını 
ve değerlerimizle uyumlu olmasını umuyoruz.

TOPLUMLARIMIZDA  
İYİ VATANDAŞ

Çevremize saygı duyuyoruz ve faaliyet 
gösterdiğimiz toplulukları, içinde yaşayan  

herkes için daha iyi yerler yapmaya çalışmak 
için teşvik ediyoruz.

YARATICILIK, 
YENİLİKÇİ VE 

GİRİŞİMCI RUH 
Bilgileri paylaşarak, bilgi arayarak ve birlikte 

çalışarak, insanların fikirlerini çalışmaya bıraktığı 
istisnai bir girişimci ortam oluşturuyoruz.

İŞ ORTAKLARIMIZLA 
İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, 
danışmanlarımız, ittifak ortaklarımız ve diğer 
paydaşlarımızı içeren dış ortak ilişkilerimizin 

yaşamsal önemini kabul ediyoruz. Şirketimizin 
güçlü olmaya devam etmesi kendi çıkarları 

doğrultusunda olduğu gibi ortaklarımızın da 
başarılı olması uzun vadeli en büyük ilgimizdir.

BAŞARI BİZİM KENDİ 
ŞARTLARIMIZDA 
TANIMLANMIŞTIR

Karşılık gelen kâr olmadan büyümenin sağlıklı 
olmadığı anlayışı iş kararlarımızda her zaman 

temelde yatan anlayış olmuştur.
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1. İNSAN HAKLARI VE İNSANLARA SAYGI 

İnsanlara adil davranırız ve politikalarımızı tutarlı 
bir şekilde uygularız.  Çalışanlarımıza, ayrımcılık ve 
tacizden uzak bir ortam sağlarız. Etnik kökeni, dini, 
politik veya sendikal yakınlığı, cinsiyeti veya cinsel 
yönelimi, yaşı veya engellilik durumuna bakılmaksızın, 
herkese eşit davranırız. Kuruluşumuz bünyesinde 
bulunan ve bizimle çalışan herkesin, adaleti, 
dürüstlüğü ve saygıyı teşvik etmesini bekleriz.

Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır. Onların sağlığı ve 
iş güvenliği bizim önceliğimizdir. Dünya çapındaki üretim 
ve ofis tesislerimizde sıfır yaralanmayı hedeflemekteyiz. 

Çalışanların çalışma saatleri ve maaşlarına ilişkin 
olarak tüm geçerli yerel yasalara uyarız.

Çalışanlarımıza saygı duyar ve onları destekleriz. 
Becerilerini geliştirmelerini cesaretlendirir 
ve onlara, mümkün olduğunda kuruluş 
bünyesinde büyüme fırsatları sunarız. 

İnsan haklarına saygılıyız ve çocuk işçiliği veya 
zorla çalıştırma faaliyetlerinde bulunmayız.

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki 
davranışları sergilemesi beklenir:

a) Tüm kurum içi güvenlik kurallarına uymak 
ve kurum içi kurallar tarafından tanımlandığı 
şekilde kişisel koruyucu ekipman kullanmak;

b) Arızalı ekipman veya tehlikeli çalışma 
koşullarından şüphe edilmesi halinde derhal 
herhangi bir amire bildirimde bulunmak; 

c) Çeşitliliği destekleyen adil bir çalışma ortamı 
sağlamak, oluşturmak ve teşvik etmek;

d) Taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemek;

e) Hiçbir çalışanın, yasal yaş sınırı altında 
olmadığından veya kendi isteği dışında 
çalıştırılmadığından emin olmak ve 

f) Bir uygunluk sorunundan şüphelenildiğinde 
veya haberdar olunduğunda Yönetici, İK 
Departmanı, Hukuk ve Uygunluk Departmanı 
veya Bildirim Hattı ile iletişime geçmek.

Her bir kişinin benzersizliğini ve her bireyin 
şirketimize kattığı değeri kabul etmekteyiz. 

Güvenli, sağlıklı, saygılı, güvenilir ve çalışanlarımızı 
elimizde tutmak ve yeni yetenekleri çekmek 
adına fırsatlar sağlayan girişimci bir ortam 
oluşturmak için devamlı çalışmaktayiz. 

ÇALIŞANIMIZA 
SAYGI VE 
DESTEK 
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2. İŞ BÜTÜNLÜĞÜ 

2.1. ADİL REKABET
Rekabet yasalarına uyarız ve iş 
yaptığımız her yerde adil bir şekilde 
rekabet etme ilkesine bağlıyız. 

Antitröst düzenlemeleri, makul olmayan bir 
şekilde ticaret serbestisini kısıtlayan anlaşmaları 
yasaklayarak rekabeti teşvik eder. Ticaret 
serbestisini kısıtlayan veya kısıtlamayı hedefleyen 
gayriresmî konuşmalar sonucu ortaya çıkan 
eş güdümlü davranışların yanı sıra, yazılı ve 
sözlü anlaşmalar da kesinlikle yasaktır.  

Antitröst yönetmelikleri genellikle sınır 
ötesi geçerliliğe sahiptir. Bunların ihlali, 
iş sözleşmelerinin iptaline, şirketin olası 
para cezaları almasına ve Çalışanlarımızın, 
Yöneticilerimizin ve Görevlilerimizin para cezaları 
veya hapis cezaları almalarına yol açabilir. 

Rakiplerimizle rekabet bakımından hassas 
bilgiler hakkında konuşmadığımızdan 
emin olmalıyız. Rakiplerimizle şu konulara 
ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmayacak veya 
alınmayacaktır: fiyatlandırma, maliyetler, marjlar, 
üretim kapasiteleri veya satış şartları.

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki 
davranışları sergilemesi beklenir: 

a) Rakiplerimizle, fiyat, sözleşme şartları veya 
pazarlama planları gibi rekabet bakımından 
hassas bilgiler hakkında asla konuşmamak;

b) Rakiplerimizle hiçbir zaman, rekabeti 
yasa dışı şekilde kısıtlama; pazarları, 
müşterileri veya bölgeleri paylaşma 
veya bölme; bir müşteri veya tedarikçiyi 
boykot etme; üretimi veya üretim 
kapasitesini sınırlama veya bir rakibin 
pazara girmesini engellemeyi hedefleyen 
veya bu sonuçlara yol açabilecek 
herhangi bir sözleşme imzalamamak; 

c) Rakipler arasında rekabet bakımından 
hassas bilgiler hakkında konuşulmasını 
kolaylaştırmaları nedeniyle, fuarlara 
ve mesleki kuruluş toplantılarına 
katılırken özellikle dikkatli olmak ve

d) Şu durumlarda Hukuk ve Uygunluk 
Departmanından önceden tavsiye istemek: 
bir rakip ile ortak kalkınma, münhasırlık 
taahhütleri veya rekabet bakımından 
hassas bilgilerin paylaşılması. 

İŞ YAPTIĞIMIZ HER 
YERDE ADİL BİR 
ŞEKİLDE REKABET 
ETME İLKESİNE 
BAĞLIYIZ. 
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2. İŞ BÜTÜNLÜĞÜ 

2.2. ÇIKAR ÇATIŞMASI
Çıkar çatışmalarının önlenmesi, bir 
çalışanın kişisel çıkarlarından ziyade 
şirketimizin çıkarına en iyi şekilde hizmet 
edecek şekilde kararların alınmasını 
sağlamada temel bir öneme sahiptir. 

Bir çalışanın işi veya şirket adına tarafsız 
kararlar alma yeteneği ile kişisel çıkarları 
çakıştığında, çıkar çatışması ortaya çıkar.

Çıkar çatışmalarını önlemeliyiz.  Bir çalışanın dahil 
olduğu, çıkar çatışması teşkil eden veya çıkar çatışması 
algısı yaratabilecek her türlü durum, çalışanın 
Yöneticisine veya İK Departmanına bildirilmelidir. 

Çıkar çatışmaları çeşitli koşullarda ortaya çıkabilir. 
Örneğin, bir çalışan, belli bir noktada ikincil ek faaliyeti 
ile şirketimiz arasında seçim yapmasını gerektirecek bir 
ek faaliyette bulunduğunda bir çatışma meydana gelir. 
Çıkar çatışması benzer şekilde, bir çalışanın, akraba 
veya arkadaşlarından birinin önemli miktarda hisse 
sahibi olduğu veya işe dair kararlar alma yetkisine sahip 
olduğu bir şirket ile iş ilişkisi olduğunda da ortaya çıkar. 

Bu durumlar önlenemediğinde, Yönetici 
veya İK Departmanına bildirilmelidir.

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki 
davranışları sergilemesi beklenir: 

a) Şirketimiz ile rekabet teşkil eden her türlü 
faaliyete dahil olmaktan kaçınmak ve 
herhangi bir ek iş faaliyeti ile ilgilenilmesi 
durumunda Yöneticisinden izin istemek

b) Kişisel çıkarlarının, şirketimizin çıkarları 
ile çatışma veya çatışma algısına neden 
olabileceği her türlü durumu Yöneticisi veya 
İK Departmanına açıklamak. Örneğin: 

 bir çalışanın, şirketimizin müşterisi, tedarikçisi 
veya rakibi için çalışan akrabaları veya 
arkadaşlarından biriyle iş ilişkisi içinde olması;

 bir çalışanın, amiri konumunda 
olduğu veya amiri konumunda olan 
biriyle kişisel bir ilişkisi olması; 

 bir çalışanın, rakip, müşteri veya 
tedarikçi şirketinde, doğrudan veya 
dolaylı olarak öz sermaye mülkiyeti 
sahibi olması veya elde etmesi;

 bir çalışanın, şirketimizde yaptığı iş 
sayesinde haberdar olduğu bir iş fırsatını 
çıkarı doğrultusunda kullanması ve

c) Başka bir şirketin yönetim kurulu, 
teftiş kurulu veya danışma kurulunda 
üyelik yapmadan önce Yöneticisi ve İK 
Departmanının yazılı ön iznini almak.

ÇIKAR 
ÇATIŞMALARININ 

ÖNLENMESİ, 
ŞİRKETİMİZİN 

ÇIKARINA EN İYİ 
ŞEKİLDE HİZMET 

EDECEK ŞEKİLDE 
KARARLARIN 

ALINMASINI 
SAĞLAMADA 

TEMEL BİR 
ÖNEME 

SAHİPTİR. 
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2.3. YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE, RÜŞVETLE 
MÜCADELE
Ne pahasına olursa olsun büyüme için değil 
karlı büyüme için çabalarız. Yolsuzluk veya 
rüşveti hiçbir şekilde tolere etmeyiz. 

Rüşvet

Rüşvet, herhangi bir kişiye, görevi süresince, söz konusu 
kişinin bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak veya 
önlemek adına doğrudan veya dolaylı olarak herhangi 
bir avantaj sağlama, sunma veya sağlama vaadinde 
bulunmaktır (bu tür eylemler rüşvet yasaları kapsamında 
yasaklanmıştır). Hem devlet görevlilerine hem de özel 
kişi veya şirketlere rüşvet vermek yasaktır. Rüşvet 
almak da yasaktır. Rüşvet, nakit para, hediye kartları, 
pahalı hediyeler, kişisel hizmetler, iltimas veya davetler 
şeklinde görülebilir.  Amaç, alan kişinin kararını usulsüz 
bir avantaj elde etmek adına etkilemek olduğu sürece bu 
tür eylemler kesinlikle yasaktır. Bir üçüncü tarafın bizim 
adımıza rüşvet vermesini sağlamak da yasalara aykırıdır.

Kolaylaştırma Ödemeleri

Kolaylaştırma ödemeleri, alt kademe devlet çalışanlarına, 
bir şirketin yasal hakkı olan, yapılması zorunlu, rutin kamu 
işlemlerinin yapılması için düşük değerli ödemelerdir. 
Bazı ülkelerde tolere edilse de, L&L Products’ın 
politikası, bu ödemeleri kesinlikle yasaklamaktır. 

İşimizi dürüstlükle yürütmeye yürekten bağlıyız. İş 
sağlamak, lisans almak, düzenleyici makam onayı almak, 
gümrük vergileri veya ücretlerini ödememek, sınırda 
ticari mal engelini kaldırmak veya başka herhangi bir 
usulsüz avantaj sağlamak adına rüşvet verilmemelidir. 

Usulsüz fayda sağlamak veya kabul etmek, 
şirketimizi hukuki bakımdan riske atabilir; müşteri 
ilişkilerimize ve itibarımıza zarar verebilir. Yolsuzluk 
sonuç olarak, kaynakların yanlış tahsisine yol açtığı, 
rekabeti çarpıttığı ve bir ülkenin ekonomik gelişimini 
yavaşlattığı için toplumun geneline zarar verir. 

Hiçbir çalışan, kanunsuz faaliyetlere katılmayı 
reddettiği gerekçesiyle, bu tür bir ret iş kaybına 
neden olsa dahi cezalandırılmayacaktır. 

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki 
davranışları sergilemesi beklenir: 

a) Bir üçüncü taraf ile, usulsüz avantaj sağlamak 
adına sunulduğu algısı oluşturabilecek herhangi 
bir alışverişte veya teklifte bulunmayın ve

b) Bir üçüncü taraftan, usulsüz avantaj sağlamak 
adına alındığı algısı oluşturabilecek herhangi 
bir şey almayın veya kabul etmeyin. 

YOLSUZLUK 
VEYA RÜŞVETİ 
HİÇBİR ŞEKİLDE 
TOLERE 
ETMEYİZ.
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2.4 HEDİYELER VE 
DAVETLER 
Hediye ve davetleri kabul etmek veya sunmak, 
iş ilişkilerimizi güçlendirebilse de çıkar 
çatışmaları oluşturmaktan kaçınmalıyız.  

Saygı veya nezaketi basit bir şekilde ifade etmenin 
ötesine geçen ve aşırıya kaçan hediye ve davetler 
yasaktır.  Bu yasaktan kaçınmak adına temsilciler 
veya danışmanlar gibi aracılar kullanılamaz. Devlet 
görevlileri ile iş yaparken özellikle dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki kurallar, bir L&L Products çalışanı 
tarafından gerek sunulan gerekse alınan 
tüm hediye ve davetler için geçerlidir.

Hediye ve davetler aşağıdaki şartları karşılamalıdır:   

1) geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olma; 

2) usulsüz avantaj sağlama veya resmi bir işlemi 
etkileme amacıyla sunulmama veya alınmama; 

3) makul bir değerde olma, duruma ve hem alıcının 
hem de hediyeyi verenin konumuna uygun olma ve

4) kararların etkilenemeyeceği veya uygunsuz 
bir şekilde etkilendiği algısının oluşmayacağı 
durumlarda, nadiren ve açıkça sunulma.

Diğer kılavuz bilgiler Hediye ve Davet 
Politikasında sağlanmıştır. 

Kuruluşumuzdaki herkesin, her durumda, daha 
katı yerel kurallar geçerli olmadıkça (bu tür 
durumlarda yerel yasalara uyulmalıdır) Hediye 
ve Davet Politikasına uyması beklenir.

İŞ

2. İŞ BÜTÜNLÜĞÜ 

2.5. BAĞIŞLAR VE 
SPONSORLUK 
Kurumsal sosyal sorumluluk temel değerlerimizden 
biridir. Faaliyet gösterdiğimiz toplulukları, 
içinde yaşayan herkes için daha iyi yerler haline 
getirme yönündeki çabaları teşvik ederiz. 

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklar ile yakın ilişkiler kurmak ve 
onlara fayda sağlamak isteriz. Bağışlarda bulunarak veya yerel 
etkinlik ve amaçlara sponsor olarak toplulukları desteklemeye 
açığız. Ayrıca, çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz toplulukları 
yaşamak için iyi yerler haline getirme çabalarını da teşvik ederiz. 

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki 
davranışları sergilemesi beklenir: 

a) Bağışta bulunma ve etkinliklere sponsor olmaya ilişkin 
tüm küresel ve yerel kılavuz ilkelere uymak ve özellikle 
Bağış ve Sponsorluk Politikasına başvurmak ve

b) Herhangi bir bağış veya sponsorluğu kabul etmeden önce 
yerel İK Departmanının yazılı ön iznini talep etmek.
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2.6. İHRACAT KONTROLÜ 
İhracat kontrol yasaları, yasaklı ülkeler, bölgeler, 
yönetim şekilleri, kurumlar ve bireyler ile 
ticaret veya iş faaliyetlerini sınırlamayı amaçlar. 
Bu yasalara uyarak ticaret yaparız. 

İhracat kontrolleri ve ekonomik yaptırımlar, belirli ülkeler, bölgeler, 
yönetim şekilleri, kurumlar ve bireyler ile ticaret yapma özgürlüğümüzü 
kısıtlar. Bu yasa ve politikalara uyduğumuzdan emin olmalıyız. 

İhracat, uluslararası sınırların ötesine her türden öğenin aktarımını 
içerir.  Bu öğelere şunlar dahildir: ticari mallar, veri, yazılım ve e-posta 
üzerinden gönderilen teknolojik bilgiler. Bazı ülkeler, yabancı uyruklu 
bir kimse ile bilgi paylaşılmasını bile, bilgi ülke sınırları dışına çıkmasa 
dahi ihracat olarak kabul eder.  İş sorumluluklarınız için geçerli 
olan yasalar, hangi öğelerin ihracatının yasalar ile düzenlendiği 
veya yaptırımların önerilen bir işlem için geçerli olup olmadığı 
konusunda sorularınız olması durumunda lütfen Yöneticiniz, Hukuk 
ve Uygunluk Departmanınız veya Genel CFO’nuz ile iletişime geçin.

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki davranışları sergilemesi beklenir: 

a) Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin ihracat 
kontrol yasalarına uymak;

b) İşlemlerin kısıtlı veya yasaklı ülkeler, kurumlar veya 
bireyleri içermediğinden emin olmak ve

c) İhracat kontrol yasalarının ihlali veya gelecekteki olası 
ihlalinden şüphe duyulması halinde Yöneticisine, İK 
Departmanına, Hukuk ve Uygunluk Departmanına 
veya Bildirim Hattına bildirimde bulunmak.

2.7. FİKRİ VE SİNAİ 
HAKLAR DA DAHİL 
OLMAK ÜZERE 
VARLIKLARIN 
KORUNMASI
Şirketin maddi ve maddi olmayan varlıkları, 
yasal iş amaçları doğrultusunda kullanılacak 
ve bu varlıklar, hırsızlık, dolandırıcılık 
ve kötüye kullanımdan korunacaktır.  

Şirketimizin varlıklarını işimiz çerçevesinde kullanmalı 
ve onları, kendimize veya başkalarına ait uygunsuz veya 
izinsiz amaçlar doğrultusunda zimmetimize geçirmemeli 
veya kullanmamalıyız.  Ticari markalar, patentler, teknik 
uzmanlık, ticari sırlar, tasarım ve şirketimiz için önemli 
diğer bilgiler gibi Fikri Mülkiyet hakları, maddi olmayan 

şirket varlıkları olarak kabul edilir ve korunmalıdır. 
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve rakiplerimiz de benzer 
şekilde fikri Mülkiyet haklarını sahiptir ve bu haklara saygı 
göstermeliyiz. Üçüncü tarafların fikri Mülkiyet haklarını 
bilerek ihlal etmeyeceğiz. Şirketimiz uygun durumlarda, 
teknoloji, teknik uzmanlık ve fikri Mülkiyet haklarının 
lisanslandırılması, paylaşılması veya aktarılması 
adına üçüncü taraflar ile sözleşmeler imzalayabilir. 

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki 
davranışları sergilemesi beklenir: 

a) Şirketimizin maddi ve maddi olmayan varlıklarına 
saygı göstermek ve bu hakları korumak;

b) Şirketin varlıklarını yalnızca işe ilişkin ve izin 
verilmiş amaçlar doğrultusunda kullanmak ve

c) Başkalarının fikri Mülkiyet haklarına saygı 
göstermek ve bu hakları bilerek ihlal etmemek. 

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN 
FİKRİ MÜLKİYET 
HAKLARINI BİLEREK 
İHLAL ETMEYECEĞİZ
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DİKKATLİ İLETİŞİM ÜZERİNE 
KILAVUZ İLKELER 
Saygın itibarımız sizin ellerinizdedir. Her ne kadar ifade 
özgürlüğüne sahip olsak da her birimiz aynı zamanda, 
şirketimizin imajını korumaktan sorumluyuz. 

Şirketimizi karalayan, tedarikçilerimizi veya müşterilerimizi 
küçük düşüren, ticari sırları açığa çıkaran veya telif hakkı ya da 
fikri ve sınai haklarımızı ihlal eden her türlü yayından, sosyal 
medya üzerinden olanlar da dahil olmak üzere kaçınmalıyız. 

Ek olarak, basına veya diğer medya muhabirlerine yalnızca yetkilendirilmiş 
sözcüler (çoğunlukla bölgesel yönetim ekibi) bilgi sağlayabilir. 

2.8. GİZLİLİK VE VERİ 
KORUMA 
Verileri ve bilgileri korumak, çalışanlarımızı 
ve işimizi korur. Gizlilik her gün, her 
yerde gereklidir ve herkesi ilgilendirir. 

L&L Products’ın gizli bilgileri, şirketimizin önemli birer 
varlığıdır. Gizli bilgileri açıklamamalıyız. L&L’nin gizli 
bilgileri şunları içerir: teknik uzmanlık, fikirler, buluşlar, 
sözleşmeler, teknik ve işe ilişkin uygulamalar, 
finansal bilgiler, potansiyel müşteriler, satış ve 
pazarlama stratejileri, iş geliştirme hedefleri ve üretim 
kapasiteleri. Bu gizliliği koruma görevi, bir çalışan 
şirketimizden ayrıldıktan sonra da devam eder. 
Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin 
ve diğer iş ortaklarımızın gizli bilgilerini korumalıyız.

Veri depolarken veya aktarırken, en yüksek veri 
koruma seviyesini kullandığımızdan emin olmalıyız. 
Her ülke veya bölgenin, kişisel verilerin toplanması 
ve kullanımına ilişkin kendi düzenlemeleri olabilir 
ve bu düzenlemelere her zaman uyulmalıdır.

Kuruluşumuzdaki herkesin aşağıdaki 
davranışları sergilemesi beklenir: 

a) Şirketimize, müşterilerimize ve diğer iş 
ortaklarımıza ilişkin gizli bilgilere saygı 
duymak ve bu bilgileri korumak; 

b) Gerek L&L Products gerekse üçüncü 
taraflarla olsun, yalnızca bilinmesi 
gereken gizli bilgileri paylaşmak;

c) Uygun bir gizlilik sözleşmesinin 
imzalandığından ve şirketimiz dışında 
herhangi bir gizli bilgiyi paylaşmadan 
önce geçerli olduğundan emin olmak;

d) Veri koruma yasaları ve 
yönetmeliklerine uymak ve

e) f) Şirket tarafından sağlanan ekipmanların 
(diz üstü bilgisayar ve cep telefonu 
dahil olmak üzere) kullanımına 
ilişkin BT politikalarına uymak.
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Dünya ile ilgilenmek, gerek bireysel gerekse kurumsal 
anlamda olsun, herkesten, her gün beklenir. 

Hepimiz, faaliyet gösterdiğimiz alanları çalışmak ve yaşamak 
için iyi birer yer haline getirmede etkin bir rol oynarız.

İşimizin sürdürülebilirliği, dünyamızın kaynaklarının korunmasına bağlıdır. 

Hem kurumsal hem de bireysel seviyede, dünyamızı korumak ve dünyamız 
kaynaklarının uzun vadeli bulunurluğunu sağlamak adına atabileceğimiz 
adımlar her zaman mevcuttur. Şirket olarak, çevre kirliliğini önleme 
çabaları yoluyla, operasyonlarımızın çevresel ayak izini en aza indirmeyi 
hedeflemekteyiz. Özellikle, çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek 
için enerji ve su tüketimimizi azaltma ve atık yönetimimizi, geri dönüşüm 
çabalarımızı ve ürün sorumluluğumuzu iyileştirme amacımıza bağlıyız.  

Bireyler olarak hepimiz, özellikle yalnızca gerekli olduğunda 
yazdırma yaparak ve geri dönüşümü kolaylaştırmak adına 
atıkları ayırarak bu çabaya katkıda bulunabiliriz. 

FAALİYETLERİMİZİN 
ÇEVREYE OLAN 
ETKİSİNİ EN 
AZA İNDİRMEYE 
ÇALIŞIYORUZ

ÇEVRE 

3. ÇEVRE 
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Yasal ve etik kaygıların açıkça dile getirilebildiği bir kurumsal 
ortamı destekleriz. İyi niyet çerçevesinde açıkça konuşan hiç 
kimseye misilleme yapılması tolere edilmeyecektir.  Uygunluk 
sorunları, uygun bir şekilde ilgilenebilmemiz ve kaygıları 
azaltabilmemiz için mümkün olduğunca erken tanımlanmalıdır. 

Bir uygunluk sorunundan veya bu Etik Kurallarının ya 
da ilgili bir politikanın ihlalinden haberdarsanız bunu 
Yöneticinize, İK Departmanınıza, Hukuk ve Uygunluk 
Departmanınıza bildirmeniz teşvik edilir. Bu dahili kanallar 
aracılığıyla raporlama dan rahatsız iseniz, Speak Up 
Line veya e-posta yoluyla bir rapor yapabilirsiniz: 

speakup@llproducts.com

Gizliliğinize saygı gösterilecek ve kişisel verileriniz gizli kalacaktır. 

Bildirim Hattı üzerinden bir bildirim yapılırsa Kuralların ihlal edilip edilmediğini 
belirlemek adına bir soruşturma yapılacaktır. Böyle bir durumda, uygun 
düzeltici ve disipline yönelik işlemler yapılır. Bazı ihlaller, cezai kovuşturma ile 
de sonuçlanabilir. Gizlilik, yasal ayrıcalık ve diğer geçerli mevzuat tarafından 
izin verildiği ölçüde, soruşturmanın sonucu hakkında bilgilendirilirsiniz. 

Ayrıntılar için lütfen Bildirim Hattı Prosedürüne başvurun.  

SUİSTİMALDEN 
ŞÜPHELENİYORSANIZ 
BİLDİRİN

4. BİLDİRİM HATTI


