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UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları 
Grup İcra Kurulu tarafından onaylanmıştır 

UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları 
 
Giriş 
 
Güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefleyen UPM, sorumlu ve etik uygulamaların UPM ve paydaşları 
için uzun vadeli değer yarattığına inanıyor. UPM, dürüstlük taahhüdünü Davranış Kuralları'nda 
beyan etmiştir. Öncelikli ilkemiz, dürüstlük standartlarımızdan hiçbir koşulda ödün vermemektir 
ve tedarikçilerimiz ile üçüncü taraf aracılardan da aynısını bekleriz.  
 
Tüm UPM tedarikçileri ve üçüncü taraf aracılar (ör. temsilciler, danışmanlar, ortak girişim iş 
ortakları, yerel ortaklar veya UPM adına hareket eden distribütörlerin) bu UPM Tedarikçi ve 
Üçüncü Taraf Kuralları'nda belirtilen standartlara uyması veya kendi davranış kurallarında ya da 
şirket politikalarında tanımlanan benzer standartlara uyduklarını göstermesi gerekir.  
 
UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları, UPM'nin tüm tedarikçilerinden ve üçüncü taraflardan 
talep ettiği minimum performans seviyesini belirler. Belirli malzemeler ve hizmetler için ek 
gereksinimler vardır.  
 
UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
inisiyatifinin on ilkesi, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi'ne 
dayanmaktadır. 
 
Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın en yeni sürümüne UPM web sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 
 

1. Dürüstlük taahhüdü 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Tüm geçerli kanunlara ve düzenlemelere uyar. 

• Tedarikçi veya üçüncü taraf, Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kurallarına uyamıyorsa 

durumu derhal UPM irtibat kişisine bildirir. 

 
2. Çalışanlara ve insan haklarına saygı gösterir 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Düşünce, fikir, ifade, din özgürlüğünün yanı sıra ırk, yaş, milliyet, cinsiyet veya cinsel 

eğilime dayalı her türlü ayrımcılıktan ya da her tür tacizden kaçınma gibi evrensel 

insan haklarını gözetir. 

• Çalışma süresi ve tazminat, dernek kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili 

yerel kanunlara saygı gösterir.  

• Çocukların haklarına saygı gösterir, çocuk işçi çalıştırmaz veya çalıştırılmasına 

müsamaha göstermez. Yerel kanunlar veya Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) en 

az 15 yaş tanımı (hangisi daha büyükse) ile belirlenen asgari çalışma yaşına riayet 

eder. 
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• Herhangi bir operasyonunda veya faaliyetinde kimsenin hiçbir şekilde zorla 

çalıştırılmadığından veya buna müsamaha gösterilmediğinden emin olur.  

• Çalışanlarının, ziyaretçilerin ve operasyonlarından etkilenen diğer kişilerin sağlığını, 

güvenliğini ve emniyetini gözetir. 

• UPM sahalarında çalışırken veya UPM sahalarını ziyaret ederken UPM'nin güvenlik 

gereksinimlerine uyar ve gereken güvenlik eğitimini yürütür. 

 
3. Çevresel etkiye ve ürün güvenliğine dikkat etme 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Toprak, su, biyolojik çeşitlilik, iklim ve hava üzerindeki olumsuz çevresel etkisini en 

aza indirir. 

• Atıkları yürürlükteki kanunlara ve üreticinin talimatlarına göre yönetir. 

• Ürünlerinin amaçlanan kullanım için güvenli olduğundan emin olur. 

 
4. Yolsuzluk ve rüşvete karşı sıfır tolerans 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Hiçbir koşulda doğrudan veya dolaylı olarak devlet görevlilerine veya özel şahıslara 

rüşvet vermez, rüşvet niteliğinde ödeme yapmaz, teklif etmez veya onaylamaz. 

• Hiçbir koşulda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir taraftan rüşvet almaz, talep etmez 

veya kabul etmez. 

• Hiçbir koşulda, irtikap, zimmete para geçirme veya dolandırıcılık gibi herhangi bir 

yolsuzluk faaliyetinde veya diğer uygunsuz ya da yasa dışı iş davranışlarında 

bulunmaz. 

• Operasyonlarında rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için gereken prosedürleri uygular. 

 
5. Ticari şeffaflık 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Geçerli kanunlar uyarınca usulünce kurulmuş ve meşru bir tüzel kişi olur. 

• Ticari faaliyette bulunma, UPM ile anlaşma yapma ve yükümlülüklerini buna göre 

yerine getirme hakkına sahiptir. 

• Maruz kaldığı risklerin farkındadır, gereken risk azaltma tedbirlerine sahiptir ve 

risklerin UPM'nin faaliyetlerini etkileme olasılığı ortaya çıkarsa bunu derhal UPM'ye 

bildirir. 

• Geçerli vergi kanunlarına tamamen uyar ve yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş tüm 

vergileri öder ve diğer resmi ödemeleri yapar. 

• Kara para aklanmasının önlenmesine yönelik tüm geçerli kanunlara ve ticari yaptırım 

sistemlerine tamamen uyar. 

• UPM tedarikçisi veya üçüncü taraf aracı olarak faaliyetleriyle ilgili mevcut veya olası 

çıkar çatışmalarını UPM'ye açıklar. Bunlar arasında tedarikçi/üçüncü taraf aracı ile 

UPM çalışanları arasındaki kişisel bağlantılar ve ayrıca UPM çalışanlarının 

tedarikçinin/üçüncü taraf aracının işletmesiyle ilgili olarak sahip olabilecekleri maddi 

mali çıkarlar yer alır. 
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6. Rekabet kanunlarına uygunluk 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Tüm geçerli rekabet kanunlarına uyar ve rekabete zarar verdiği düşünülebilecek 

sözleşmeleri imzalamaz, bu tür ticari uygulamalara veya müşteriler, distribütörler, 

tedarikçiler veya diğer iş ortakları ile yapılan toplantılara katılmaz ya da başka bir 

şekilde rekabeti engelleyecek uygulamalarda bulunmaz. 

 
7. Varlıkları ve bilgileri koruma 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• UPM'nin varlıklarını dikkatli bir şekilde yönetir. 

• UPM'nin gizli bilgilerini izinsiz kullanıma veya ifşaya karşı korur. 

• Kişisel verileri geçerli kanunlara uygun şekilde işler.  

• UPM'yi ilgilendiren duyurular, basın bültenleri veya diğer kamu açıklamalarını hiçbir 

zaman UPM'nin onayı olmadan yayınlamaz. 

• UPM'nin ve diğer tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. 

 
8. Kiminle iş yaptığınızı bilme 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Yasa dışı ticari faaliyetlere dahil olma veya bu Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın 

gerekliliklerini ihlal etme risklerini tespit etmek ve azaltmak için iş ortaklarını tanır ve 

dikkatli bir şekilde seçer. 

• Bu Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nda açıklanan gereklilikleri veya benzer 

standartları tedarikçi zincirinin diğer basamaklarına taşır. 

• Tüm ticari işlemlerinin kayıtlarını eksiksiz ve doğru şekilde tutar. 

 
9. Paydaşlarla ve toplumla ilişki kurma 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• Paydaşlarıyla açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurar ve onlarla diyaloğu destekler. 

 
10. Uygunluk herkes için geçerlidir 

UPM Tedarikçisinin/Üçüncü Tarafın şunları yapması gerekir: 

• UPM'ye, diyalog yoluyla ve UPM tarafından gerekli görülüyorsa yerinde denetimler 

aracılığıyla bu Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'na uyulduğunu doğrulama izni 

verir. UPM'nin iç veya dış kaynakları tarafından yürütülecek denetimlerden önce 

makul bir bildirimde bulunulur. 

• UPM'nin anketlerine doğru ve zamanında yanıt verir. 

• UPM'nin Kanunların veya bu Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın ihlal edilmesini 

veya düzeltici eylemde bulunulmamasını sözleşme ihlali olarak yorumlayacağını ve 

UPM'ye ilgili tedarikçi veya üçüncü tarafla iş ilişkisini sonlandırma hakkını 

verebileceğini anlar. 

• Çalışanların, uygunsuz davranışlar hakkında endişelerini isim vermeden 

bildirmelerine, iyileştirme önerilerinde bulunmalarına ya da genel geri bildirim 

vermelerine olanak tanır.  
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• Bu Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın iş ilişkisini veya UPM'yi 

etkileyebileceğinden şüphelenilen veya gözlemlenen ihlallerini derhal UPM irtibat 

kişisine bildirir. UPM çalışanlarıyla ilgili raporlar da dahil olmak üzere, isimsiz bir hatalı 

davranış bildirimi şu yolla yapılabilir: 

 

Web sitesi: www.upm.com/reportmisconduct 

E-posta: reportmisconduct@upm.com 

Posta: UPM-Kymmene Corporation 

Head of Internal Audit/Complaint 

P.O. Box 380 

FI-00101 Helsinki 

Finlandiya 

 

UPM, hatalı davranış bildirimlerini dikkatli bir şekilde inceler ve bunları mümkün olan 

en geniş kapsamda gizli tutar. 

 

http://www.upm.com/reportmisconduct
mailto:reportmisconduct@upm.com

