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Amaç 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi uyarınca L & L Products 
işburada, Sürdürülebilir Satın Alma konusundaki görüşlerini ve taahhütlerini ifade eder ve 
çalışanlarına tedarikçilerle ilgili sahip olmaları gereken beklentiler konusunda rehberlik 
sağlar.   

 

Kapsam 
Bu politika, dünya çapındaki L&L Products kuruluşları için geçerlidir. Bütün kuruluşlar, bu 
politikada açıklanan hedeflere ulaşacak ve taahhütleri yerine getirecek amaç ve eylemleri 
tanımlamalıdır.   

  

Beyanat 
L & L Products, dürüstlük ilkesine en yüksek düzeyde bağlılık gösterir. Bu Politika, Tedarikçiler 
için Davranış Kuralları ile birlikte okunmalıdır. L & L Products dünyanın tüm kıtalarında 
faaliyet gösterir ve faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerdeki etkisinin bilincindedir. Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni onaylarken L & L Products insan hakları, işgücü, çevre 
ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili 10 İlkeyi desteklemeyi taahhüt etmiştir. L & L Products, 
Tedarikçilerine yönelik bütün sürdürülebilirlik gerekliliklerini içeren bir Tedarikçi Davranış 
Kuralları yayınlamıştır. İnsan hakları, işte sağlık ve güvenlik, etik iş uygulamaları, çevrenin 
korunması ile ilgili beklentiler bu Kurallarda açıklanmıştır.   

 

1. Çatışma Bölgesi Madenleri   

L & L Products, çoğu hükümet, STK ve dünyadaki birçok şirkete paralel olarak, çeşitli Afrika 
ülkelerinde (özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve komşu ülkelerde) meydana gelen 
insan hakları ve çevre ihlallerini kınamaktadır. Bu bölgelerde kalay, tantal, tungsten ve altın 
(Çatışma Bölgesi Madenleri) üretmek için madenler, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği gibi insan 
haklarının ciddi ihlallerine ve çevresel istismarlara yol açan koşullarda çıkarılır. Dahası elde 
edilen gelirler iç savaşa katılan silahlı grupları doğrudan veya dolaylı olarak finanse edebilir.   

2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri “Dodd-Franck Wall Street Reformu ve Tüketiciyi 
Koruma Yasasını” kabul etti; buradaki Bölüm 1502 borsada işlem gören şirketlerin ve 
tedarikçilerinin her yıl Çatışma Bölgesi Madenleri kullanımının gözetim zincirini ifşa etmesini 
zorunlu kılar. Avrupa'da, Çatışma Bölgesi Madenleri ticaretinin engellenmesine yardımcı 
olmayı amaçlayan “Çatışma Bölgesi Madenleri Yönetmeliği” 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecektir.   
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 L & L Products doğrudan çatışma bölgesi madenlerini satın almaz ve ürünlerinde kullanmaz. 

Ancak, bu uygulamalarla mücadele etmeyi amaçlayan yönetmeliği güçlü bir biçimde 
destekliyoruz.   

L & L Products Tedarikçilerinin, beyan açısından bütün geçerli yönetmeliklere tam olarak 
uymasını ve bu tür madenleri temin etmeleri gerekiyorsa, yalnızca bağımsız bir üçüncü 
tarafça “çatışmasız” olarak sertifikalandırılmış izabe tesislerinden almalarını gerektirir. 
Ayrıca, tedarikçilerin bu yükümlülükleri kendi tedarik zincirlerine yaymaları gerekmektedir. 
L & L Products, Tedarikçilerinin yönetmeliğin gerektirdiği şekilde Çatışma Bölgesi 
Madenlerine yönelik beyanlar vermelerini gerektirir.   

  

2. Tedarikçi Davranış Kurallarına Uyum   

L & L Products, değerlerine uyan ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza destek 
olmaya istekli tedarikçilerden ürün ve hizmet satın almayı taahhüt eder. Bu nedenle şunları 
amaçlıyoruz:   

 Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyan, ayrıca Avrupa tedarikçileri açısından da AB 
REACH (Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlanması) 
yönetmeliklerine uyan hammadde tedarikçilerinin seçilmesi;   

 Tedarikçilerden çevreyi gözetmelerinin, çevresel ayak izlerini en aza indirmek ve 
atıklarını düzgün bir şekilde yönetmek için önlem almalarının, atık gömmekten mümkün 
olduğunca kaçınıp toprağı, havayı veya suyu isteyerek kirletmemelerinin talep edilmesi;   

 Çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlayan tedarikçilerin seçilmesi, özellikle 
çalışanlarının sağlık koruması, çalışma saatleri ve ücretlendirilmesine ilişkin yürürlükteki 
tüm yönetmeliklere uymak zorunda olan fason imalatçılara ve yerinde hizmet 
sağlayıcılarına odaklanılması;   

 Tedarikçilerin insan haklarına saygı duymalarının, özellikle işyerinde zorla çalıştırma ve 
çocuk işçiliğini, ayrımcılığı ve tacizi yasaklamalarının, çalışanlarına yerel yasal 
gerekliliklere uygun olarak veya ötesinde ücret vermelerinin ve geçerli toplu sözleşme 
yönetmeliklerine uymalarının ve çalışanlarının sendika kurma ve sendikaya katılma 
haklarına saygı duymalarının talep edilmesi;   

 İş ahlakı yüksek, her türlü yolsuzluğu önleyen, adil rekabet eden, çıkar çatışmalarından 
kaçınan, kişisel verileri ve şirket verilerini koruyan, başkalarının fikri mülkiyet haklarına 
saygı gösteren ve ihracat kontrol yasalarına ve yönetmeliklerine uyan tedarikçilerin 
seçilmesi;   

 Tedarikçilerin, çalışanlarını misilleme korkusu olmadan endişelerini dile getirmeye teşvik 
eden bir ihbar prosedürü oluşturmaya teşvik edilmesi;   

 ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, EN/AS 9100, ISO 45001 gibi ISO Standartlarına, 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesine uyan tedarikçilerin tercih 
edilmesi.   
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 3. Tedarikçi Değerlendirmesi   

Tedarikçilerimizden L & L Products’ın Tedarikçi Davranış Kurallarına uymalarını istiyoruz ve 
özellikle küçük şirketlere sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına ve gelişmelerine yardımcı 
olmak için yardım etmeye hazırız.   

L & L Products Satın Alma departmanları, Tedarikçileri seçerken ve değerlendirirken 
sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alırlar.   

Puan kartıyla daha yakından izlenen tedarikçiler Sürdürülebilirlik kriterleri açısından 
değerlendirilir.   

Davranış Kurallarına uyulmaması, sözleşmelerin ve/veya Tedarikçilerle ilişkilerin 
feshedilmesine yol açabilir.   

 
 

 Sorular  
 
Bu Politikayla ilgili sorularınızı bölgesel satın alma ekibinize yöneltebilirsiniz  
 
İlk Yürürlük Tarihi:   1 Ocak 2020 
Sonraki İnceleme Tarihi:  1 Ocak 2022  
 

 

 
 

 
 
 
…………………………………………  
Christophe Carré  
CEO  


