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YÖNETIM KURULU ÖNSÖZÜ

Sevgili çalışma
arkadaşlarımız,

Hepimiz kişisel faaliyetlerimizle MAN Truck & Bus’ın başarısına
önemli bir katkı sağlıyoruz. Sadece hep birlikte ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak suretiyle hedeflerimize ulaşabilir, uluslararası
alanda başarılı olabiliriz. Buna kendimizi daima en iyi yönümüzle
göstermek de girmektedir.
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışma arkadaşlarımız ve kamu
için dünya çapında güvenilir, inanılır ve dürüst bir partner olmak
istiyoruz. Onların güvenini ancak davranışlarımızın sorumluluğunu
üstlenmemiz halinde kazanabiliriz. Bu sebeple yürürlükteki yasalara uymak ve etik değerlere saygı göstermek ve sürdürülebilir bir
davranış içerisinde olmak bizim için her zaman ve her yerde çok
doğal olmalıdır. Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm yönetici kadrolarımız ve her bir çalışanımız olmak üzere bu hepimizin
kurumsal sorumluluğudur.
Elinizdeki bu “Code of Conduct” bağlayıcı kurallar getirmek
suretiyle ve örnekler yardımıyla günlük çalışmalarımızda çatışma
durumlarıyla nasıl baş edebileceğimizi tarif ederek bizi bu çabamızda destekler. Şirket değerlerimiz müşteri odaklılık, bütünlük/
güven, saygı, ekip ruhu ve kararlılık ve bunlardan türetilen diğer
kurallar ile birlikte Code of Conduct her gün içerisinde hareket
ettiğimiz çerçeveyi oluşturur.
Lütfen bu Code of Conduct’ın içeriğini iyice öğrenin ve buna
günlük çalışmanızda istisnasız uyun. Örnekleri iş arkadaşlarınız
ile konuşun ve şüphe durumunda veya sorularınız olması halinde
bölüm 4’te belirtilen yetkili muhatap ile irtibata geçmekten çekinmeyin. Kendisi sizi destekleyerek yanınızda olacaktır.

CODE OF CONDUCT

YÖNETIM KURULU ÖNSÖZÜ
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Gelin hep birlikte doğru davranışlarımızla örnek olalım ve toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirelim.

Alexander Vlaskamp
İcra Kurulu Başkanı
MAN Truck & Bus SE

Michael Kobriger
Üretim ve Lojistik İcra Kurulu Üyesi
MAN Truck & Bus SE

Inka Koljonen
Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
MAN Truck & Bus SE

Friedrich Baumann
Satış ve Müşteri Çözümleri İcra Kurulu Üyesi
MAN Truck & Bus SE

Arne Puls
Personel Müdürü ve Çalışma Direktörü
MAN Truck & Bus SE

Dr. Frederik Zohm
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi
MAN Truck & Bus SE

MAN TRUCK & BUS
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MAN TRUCK & BUS ŞIRKET DEĞERLERI

Hedefimiz?
Birlikte en iyiler olmak!

MÜŞTERI ODAKLILIK

Müşterilerimizin sorunlarını çözeriz.

▪ Müşterilerimizin başarısında kendi katkımızı sağlarız.
▪ Müşterilerimizin kârlılığını arttırırız.
▪ Taşımacılık ve enerjiye dair gelecek çözümlerini şekillendiririz.

CODE OF CONDUCT

MAN TRUCK & BUS ŞIRKET DEĞERLERI

BÜTÜNLÜK/GÜVEN (INTEGRITY)
Doğru davranışımızla örnek oluştururuz.

▪ Verdiğimiz sözleri tutarız.
▪ Davranışımızın sorumluluğunu üstleniriz.
▪ Yasalara ve compliance standartlarına uyarız.

SAYGI

Davranışlarımızla toplumsal sorumluluk üstleniriz.

▪ Her bir bireye saygı duyarız ve çevremizde sorumluluk bilinciyle
hareket ederiz.
▪ Bize nasıl davranılmasını istiyorsak, biz de başkalarına öyle davranırız.
▪ Dinleriz ve karşımızdaki kişinin bakış açısından bakarız.

EKIP RUHU

Birinci olmak için güçlerimizi birleştiririz.

▪ Farklılıkları şans olarak kullanırız.
▪ Bir arada dururuz, birlikte kazanır ve kaybederiz.
▪ Çok daha iyi olmak için birbirimizi karşılıklı zorlarız.

KARARLILIK
Kendimizi aşarız.

▪ Zorluklardan çözümler şekillendiririz.
▪ Tutkulu ve motivasyonlu bir şekilde bir sonraki adıma geçeriz.
▪ Hatalarımızdan ders çıkartırız.

MAN TRUCK & BUS
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COMPLIANCE KURALLARINA UYUM SORUMLULUĞUMUZ

Compliance Kurallarına
Uyum Sorumluluğumuz

Şirketimizin başarısı belirleyici şekilde hepimizin, yani yönetim
kurulunun, yöneticilerin ve de her bir çalışanımızın doğru, dürüst
ve etik olarak kusursuz davranışına bağlıdır. Bu aynı zamanda
bizim şirket içinde ve dışında gerçeğe uygun, kapsamlı ve zamanında raporlamamız ve iletişim kurmamız anlamına da gelir.
Şirketimiz için sorumluluk almak ve markamızın nam ve itibarını
korumak hepimizin ortak hedefidir. Sürdürülebilirlik şartına uymak
adına davranışlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin
bilincindeyiz. Buna şirketimizde geçerli kurallara hepimiz tarafından her zaman ve her yerde dikkat edilmesi ve uyulması da
dahildir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve yöneticilerimiz burada özel
ve sorumluluk dolu bir role sahiptirler: Kendilerinin herkese örnek
olma fonksiyonları vardır ve şirket dahilinde kurallara aykırı davranışlardan kaçınmaları, çalışanlarını korumaları ve şirketi içeride ve
dışarıda kusursuz şekilde temsil etmeleri gerekir.
Elinizde bulunan bu Davranış Ilkeleri (Code of Conduct) olası risk
ve çatışma alanlarını ve bunların şirketimiz için ne anlama geldiğini
göstererek ve vaka örnekleri yardımıyla açıklayarak bize yardımcı
olurlar.
Bu Code of Conduct’ta içerikler üç temel ana başlık altında
toplanmıştır:

Toplum üyesi olarak sorumluluğumuz
İş ortağı olarak sorumluluğumuz
İş yerinde sorumluluğumuz.

CODE OF CONDUCT

COMPLIANCE KURALLARINA UYUM SORUMLULUĞUMUZ
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Code of Conduct günlük iş hayatımıza bağlayıcı kurallar olarak
hizmet etmektedir. Code of Conduct şirket içi yönergelerle ve
kurallarla ve de iş sözleşmesine bağlı mutabakatlarla tamamlanır.
Bunun yanında elbette ki ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere de uymaktayız. Bu aynı zamanda dolandırıcılık, görevi kötüye
kullanma, şantaj, hırsızlık, yolsuzluk/zimmet veya müşterilerimizin
veya üçüncü şahısların mal varlıklarına kasıtlı olarak zarar verecek
faaliyetlerde bulunmamamız anlamına da gelir.
Code of Conduct’a uyulmaması sadece şirketimiz için değil, aynı
zamanda çalışanlar olarak bizim için ve iş ortaklarımızla diğer paydaşlarımız için de oldukça ağır zararlara sebep olabilir. Bu sebeple
bu Code of Conduct şirkette ister çalışan ister yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olalım, hepimiz için geçerlidir. Code of Conduct
ihlallerine müsaade etmeyiz. Code of Conduct kurallarını ihlal eden
kim olursa olsun, bunun sonuçlarını da hesabına katmalıdır; bu
sonuçlar ihlalin ağırlık derecesine göre iş hukukuna dayalı önlemlerden ve medeni hukuka dayalı zarar tazminatı taleplerine ve ceza
hukukuna dayalı yaptırımlara kadar uzanabilir.
Bunun olmaması için Code of Conduct içeriklerini iyice öğrenmemiz, bunları kendi davranışlarımıza dahil etmemiz ve alacağımız
kararlarda bunlara dikkat etmemiz her birimizin kendi sorumluluğundadır. Şüphe durumlarında yetkin bir tavsiye ararız ve ilgili
işletmenin Chief Compliance Officer’ına veya Compliance Officer’ına ve de Compliance Helpdesk’e güvenle başvurabiliriz.

MAN TRUCK & BUS
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TOPLUM
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CODE OF CONDUCT

TOPLUM ÜYESI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ

Toplumsal sorumluluğumuzdan yasalara doğal olarak uyma yükümlülüğü
ortaya çıkar. Tüm ticari kararımızda
hareket ettiğimiz yasal sisteme
uymakla yükümlüyüz.
Her bir MAN Truck & Bus çalışanı,
özellikle de insanların ve çevrenin
refahı için kendi toplumsal sorumluluğunun bilincinde olmalı ve şirketimizin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlamalıdır.
MAN Truck & Bus’in toplumsal
sorumluluğundan aşağıdaki temel
ilkeler ortaya çıkmaktadır:

MAN TRUCK & BUS

11

12

TOPLUM ÜYESI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ

İNSAN HAKLARI

Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde insan haklarına saygı duyulması ve bunlara uyulmasına dair uluslararası toplumun gereklilikleri ve beklentileri belirlenmiştir.
CODE OF CONDUCT

İNSAN HAKLARI
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Biz temel ve evrensel gereklilikler olarak insan hakları ve çocuk haklarının
(aşağıda kısaca insan hakları olarak anılacaktır) korunmasına dair mevcut
kurallara saygı duyuyoruz, onları koruyoruz ve geliştiriyoruz. Her türlü çocuk
işçiliğini, zorunlu veya yükümlü işçiliğini ve de modern köleliği ve insan
ticaretinin her şeklini reddediyoruz. Bu sadece şirketimiz dahilindeki iş birliği için değil, iş ortaklarımızın davranışları ve onlara karşı davranışlar için
de geçerlidir.
B E NI M K AT K I M

 	Ben de bir çalışan olarak insan haklarına saygı gösterilmesine katkıda bulunabilirim. İnsan haklarına temel bir rehber olarak saygı duyuyorum ve çevremdeki insan hakları ihlallerine karşı dikkatli davranıyorum.
	İş ortamımda insan hakları ihlallerine dair işaretler görürsem, bu ihlallerin
önlenmesi veya ortadan kaldırılması için gereğini yaparım. Eğer gerekirse
bu hususta amirlerimi veya Bölüm 4’te anılan yetkili kişileri haberdar ederim.

ÖRNEK

Siz belirli malların satın alınmasından sorumlusunuz. Tedarikçi üretiminde çocuk çalıştırıldığına veya işçilerin insan onuruna aykırı şartlar altında
çalıştırıldıklarına (örneğin sağlık risklerine maruz kaldıklarına) dair bilgi
edindiniz.

Gerekli adımları başlatarak, amirlerinizi ve tedarikçi ilişkilerinin sürdürülebilirliği ile ilgilenen yetkili
birimleri bilgilendirin. Şirketimiz söz
konusu iş ortağı ile olan ilişkilerini
gözden geçirmek ve gerekirse sonra
erdirmek zorundadır.

MAN TRUCK & BUS
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TOPLUM ÜYESI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ

FIRSAT EŞITLIĞI
VE
EŞIT MUAMELE

Fırsat eşitliği ve eşit muamele adil, önyargısız ve açık bir
yaklaşımın temel taşlarıdır. MAN Truck & Bus saygılı ve
işbirliğine dayalı işbirliğini, çeşitliliği ve hoşgörüyü teşvik
eder. Çünkü en üst düzeyde verimliliğe, rekabet edebilirliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa ve verimliliğe ulaşmamız bu
sayede mümkün olabilecektir.
CODE OF CONDUCT

FIRSAT EŞITLIĞI VE EŞIT MUAMELE
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Herkese eşit fırsatlar sunuyoruz.
	Etnik veya milli aidiyeti, kökeni, cinsiyeti, dini, dünya görüşü, yaşı, engeli,
cinsel tercihi, cilt rengi, siyasi görüşü, sosyal kökeni veya yasal olarak
koruma altındaki diğer sair özellikleri yüzünden kimseye ayrımcılık yapmayız ve yapılmasına müsaade etmeyiz. Çeşitliliği yaşarız, katılım için aktif bir
şekilde çalışırız ve şirketin menfaatleri doğrultusunda her bir kişinin bireyselliğini teşvik eden bir ortam yaratırız.
	Çalışanlarımızın seçimi, işe alınması ve geliştirilmesi tamamıyla kendilerinin
yeterlilikleri ve kabiliyetleri doğrultusunda gerçekleşir.
B E NI M K AT K I M

 	Ben fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerine uyuyorum ve çevremdeki insanları da aynı davranışa teşvik ediyorum.
	Fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerinin (örneğin ayrımcılık, taciz ve mobing
suretiyle) ihlal edildiğini görmem halinde söz konusu kişileri hatalı davranışlarından dolayı ikaz ediyorum. Eğer olaya doğrudan etki ve müdahalem söz
konusu olamaz ise, durumu personel bölümüne bildiririm veya Bölüm 4’te
anılan yetkili kişilerle irtibata geçerim.

ÖRNEK

Arkadaşınız olan bir meslektaşınızdan
sizin bölümünüzde bir başvuru sahibinin açılan kadro için en uygun aday
olmasına rağmen cilt rengi yüzünden
reddedilmiş olduğunu öğreniyorsunuz.

Makul adımların atılabilmesi amacıyla vakayı personel bölümüne bildirmek suretiyle olayın aydınlatılmasına yardımcı olun.

MAN TRUCK & BUS
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TOPLUM ÜYESI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ

ÜRÜN UYGUNLUĞU
VE GÜVENLIĞI
Her gün sayısız insan bizim ürünlerimizle ve hizmetlerimizle temas etmektedir. MAN Truck & Bus müşterilerinin veya üçüncü şahısların bu ürünlerle ve hizmetlerle
temaslarından kaynaklanan sağlık, güvenlik, çevre ve de
malvarlıklarıyla ilgili risklerin, dezavantajların ve de tehlikelerin mümkün olduğunca devre dışı bırakılmasından
sorumludur.
Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Bu sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda, ürünlerimize dair
yürürlükteki yasal ve resmi yönetmelik ve hükümlere ve de iç standartlara
uyulmasına dair amacımızdır. Ürünlerimiz o andaki en son teknolojiye uygun
ve yasal şartlarla uyumlu olarak geliştirilmiştir. Prosesler ve yapısal düzenlemeler sayesinde, araçların ve sahadaki ürünlerin izlenmesi sürekli ve sistematik bir şekilde sağlanmaktadır. Burada hiçbir taviz vermiyoruz. Herhangi
bir sapma olması halinde uygun önlemlerin zamanında devreye sokulmasını
sağlarız.
B E NI M K AT K I M

 	Ürünlerimizin birinden tehlike kaynaklandığına veya yönetmeliklere uyulmayacağına dair tespitim veya endişem olması durumunda bunu engellerim.
Durumu amirlerime ve örneğin bölümümün ürün güvenliği sorumlusu gibi
şirketteki ilgili birimlere bildiririm.

CODE OF CONDUCT

ÜRÜN UYGUNLUĞU VE GÜVENLIĞI
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ÖRNEK

Müşterilerden birisi size bir araçla ilgili
teknik bir sorun bildiriyor. Siz bu sorunun müşterinin bir kullanım hatasından
mı yoksa araçtaki bir üretim veya tasarım hatasından mı kaynaklandığından
emin değilsiniz.

Konuyu dile getirin. Sorumluluğu
MAN Truck & Bus’a ait bir problemin çözülmesi güvenceye alınmalıdır. Bir müşterinin kullanım hataları
da şirketin müdahalesini gerektirebilir (Örneğin kullanım kılavuzlarına
uyarlama veya kullanım eğitimleri).

MAN TRUCK & BUS
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TOPLUM ÜYESI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ

ÇEVRE
KORUMA

MAN Truck & Bus ticari araçların, ve bunlara ait hizmetlerin dünya çapında üreticisidir. Bu faaliyetlerinde şirketimiz
çevreye dair özel sorumluluğunun bilincindedir.
CODE OF CONDUCT

ÇEVRE KORUMA
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Ticari bir kuruluş olarak ürünlerimizin, işletmelerimizin ve hizmetlerimizin
çevre uyumluluğu ve sürdürülebilirliğinden sorumluyuz. Biz çevreye uyumlu,
modern ve verimli teknolojilere yatırım yapıyoruz. Daha ürünlerimizin geliştirme ve üretimi aşamasında, doğal kaynakların dikkatli bir şekilde ele alınmasına, çevresel etkilerin sürekli olarak azaltılmasına ve çevre koruma
yasaları ile yönetmeliklerin uygulanmasına dikkat ediyoruz.
	Bunun yanında ürünlerin ve imalat yöntemlerinin çevre uyumluluğunu daima
yeniden değerlendirir ve gerekirse bunları optimize ederiz.
	Biz toplumun sorumlu bir üyesi ve siyasetin ortağıyız. Bunların her ikisi ile
birlikte geleceğin mobilite ve enerji konseptleri ve de ekolojik sürdürülebilir
gelişmenin şekillendirilmesi konusunda diyalog arayışı içerisindeyiz.
B E NI M K AT K I M

 	İşim kapsamında çevre korumaya dair hususları dikkate alır. Kaynaklar ve
enerjiyi amaca uygun ve tasarruflu kullanırım. Faaliyetlerimin çevreye etkisinin mümkün olduğunca cüzi olmasını ve çevre mevzuatına ve kurallara
uygun olmasını sağlarım.

ÖRNEK

Bir tanktan büyük miktarlarda kimyasal madde sızdığını ve zemine geçtiğini
fark ettiniz.

Hemen bu hususta yetkili personele
haber verin ve kendisine sorun hakkında bilgi verin. Bunu başka birinin
haber vereceğine güvenmeyin.

MAN TRUCK & BUS
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TOPLUM ÜYESI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ

BAĞIŞLAR,
SPONSORLUK VE
HAYIR İŞLERI
MAN Truck & Bus kamuoyundaki saygınlığımızın ve algılanışımızın olumlu yönde etkilenmesi amacıyla bağışlar (yani
gönüllü temele dayanan karşılıksız mali değerli yardımlar)
ve sponsorluklar (yani sözleşme ile mutabakata bağlanan
bir hizmet karşılığında yapılan tahsisatlar) yapmaktadır.
Çıkar çatışmalarından kaçınılması ve Şirket dahilinde
tekdüze bir davranışın sağlanması amacıyla bağışlar ve
sponsorluk faaliyetlerine sadece ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ve MAN Truck & Bus’in güncel dahili düzenlemelerine uygun olarak izin verilir.

CODE OF CONDUCT

BAĞIŞLAR, SPONSORLUK VE HAYIR İŞLERI
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Tarafımızdan aşağıdaki alanlar için maddi ve ayni bağışlarda bulunulmaktadır: bilim, eğitim, sosyal işler ve kültür. Sponsorluk faaliyetlerine ayrıca ekonomi ve spor alanlarında müsaade edilir.
	Bağışlar ve sponsorluklara şirketimizde sadece şeffaf bir onay süreci kapsamında izin verilir.
B E NI M K AT K I M

 	Eğer bir sponsorluğu desteklemeye değer bulursam, öncelikle şirkette bulunan yetkili Sponsoring Manager’a başvururum.
	Bağışların verilmesi de şeffaf bir şekilde gerçekleşir: amaç, bağışın alıcısı ve
bağış alıcısının bağışı aldığına dair teyidi dokümante edilir ve daima denetlenebilir. Şirket iç proseslerine uyarım ve şirketimizin namına leke sürebilecek bağışlar yapılmasını sağlamam.

ÖRNEK

İşletmenin bulunduğu yerdeki bir
yerel siyasetçi MAN Truck & Bus çalışanı olarak sizden kendisinin seçim
kampanyası için bir bağış talebinde
bulunur.

Lütfen bunu reddedin. Bağışlar
sadece öngörülen onay sürecinin
uygulanmasının ardından sağlanabilirler. İlgili somut durumda böyle
bir bağışın onaylanması söz konusu
değildir, çünkü Bağışlar ve Sponsorluk faaliyetlerine dair MAN Truck
& Bus Grup Yönergesi siyasi partilere, partilere yakın duran kurum ve
kuruluşlara veya siyasetçilere yapılan bağışlar gibi siyasi motivasyonlu
tahsisatları yasaklar.

MAN TRUCK & BUS
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İLETIŞIM VE
PAZARLAMA
MAN Truck & Bus, çalışanları, iş ortakları ve hissedarları, yatırımcıları, basın ve diğer paydaşları ile dürüst ve
yasal bir biçimde açık ve net bir iletişime çok önem verir.
Çalışanlarımızdan her biri şirketimizin birlik içerisinde
ve tutarlı bir görünüm sağlaması için iletişimde şirket
içi kurallara uyma sorumluluğundadır. Bu arada her bir
çalışanımız görüştüğü kişilerin yaptığı işe saygı duyar ve
onların mesleki ve kişisel itibarına dikkate eder.

Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Müşterilerimizin, sermayedarlarımızın ve diğer paydaşlarımızın güvenini
kazanabilmemiz için daima açık ve net bir iletişime dikkat ederiz. Planlanan
iletişim ve pazarlama önlemlerini kabul etmeden ve gerçekleştirmeden önce
bunu yetkili iletişim ve pazarlama bölümü ile mutabakata bağlarız.
B E NI M K AT K I M

	Kamu önünde şirketime dair herhangi bir görüş ya da beyanda bulunmam
ve gelen soru taleplerini daima iletişim bölümümüze yönlendiririm. Kamuya
açık uzmanlık veya kültürel organizasyonlarda veya internette görüş beyanında bulunmam halinde bunun sadece benim kişisel görüşüm olduğunu
açıkça belirtirim. Sosyal ağlarda doğru davranış hakkında MAN Truck & Bus
Sosyal Medya Kılavuzu’ndan (Social Media Guide) bilgi edinirim.

CODE OF CONDUCT
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ÖRNEK

İnternet’te birisinin Asya’daki üretim
yöntemlerini eleştirdiği bir yorum okuyorsunuz ve biliyorsunuz ki bu yorumda
söylenenlerin hiçbiri doğru değil.

Her ne kadar bu hatalı tanıtımı
hemen kendiniz düzeltme isteğine
kapılsanız da önce iletişim bölümüyle irtibata geçin. Çünkü iletişim
bölümü bu yoruma daha kapsamlı
ve makul şekilde müdahale edebilir.

MAN TRUCK & BUS
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TOPLUM ÜYESI OLARAK SORUMLULUĞUMUZ

SIYASI ÇIKAR
TEMSILCILIĞI
Siyaset ve mevzuat ticari faaliyetler için ekonomik çerçeve şartlarına etkide bulunurlar. MAN Truck & Bus aynı
zamanda ticari işlemlere katılım yoluyla toplumu etkiler ve
siyasi çıkar temsilciliği (lobi faaliyetleri) bağlamında karar
verme süreçlerinde (örneğin yasa tasarılarında) şirket
konularını dahil edebilir.
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Lobi faaliyetlerimiz merkezi olarak ve açıklık, şeffaflık ve sorumluluk temel
ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Siyasi partilerle ve çıkar gruplarıyla ilişkilerde tarafsızlık bizim için aşikardır. Siyasete ve yasamaya haksız
etkide bulunulması yasaktır.
B E NI M K AT K I M

	Bu hususta yetkilendirilmemiş olmam durumunda şirketim namına siyasi
kararlara etki etmeye çalışmam. Böyle bir yetkiye sahip olduğumda görevlerimin ifasında tamamıyla şirket içi yönergelere uyarım.

ÖRNEK

Sizin bir tanıdığınız milletvekilidir.
Güncel olarak mecliste MAN Truck
& Bus için önemli bir yasa tasarısının görüşüldüğünü biliyorsunuz. Söz
konusu yasa tasarısı planı ile bağlantılı
şirket çıkarlarını kendisine izah etmek
amacıyla bu tanıdığınız ile irtibata geçmeyi düşünüyorsunuz.

Tanıdığınız bu kişi ile bu konuda
konuşmayın. Lobi faaliyeti MAN
Truck & Bus şirketinde sadece merkezi olarak koordine edilerek, açık
ve şeffaf bir şekilde yürütülür. Bu tür
lobicilik faaliyetlerinde doğru muhatap iletişim bölümüdür.

MAN TRUCK & BUS
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Dürüstlük, şeffaflık ve adillik toplumsal
ilişkilerimizde inandırıcılık ve güvenilirlik kazanmada bizim için esastır.
MAN Truck & Bus bu sebeple yasal
şartların, şirket içi yönergelerin ve
şirket değerlerinin tutarlı olarak ve
gereği şekilde hayata geçirilmesine
ve açık ve net olarak ilan edilmesine
özel bir önem verir.
Buna aynı zamanda ürünlerimizin
ve hizmetlerimizin sadece ve sadece
yetkili satış kanallarımız üzerinden
satışı da dahildir.
Ayrıntısıyla MAN Truck & Bus ticari
ortak olarak sorumluluğundan aşağıdaki temel ilkeler ortaya çıkmaktadır:

MAN TRUCK & BUS
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İŞ ORTAĞI OLARAK SOR UMLULUĞUMUZ

ÇIKAR
ÇATIŞMALARI

Bir MAN Truck & Bus çalışanının özel bir çıkarının MAN
Truck & Bus çıkarları ile çakışması veya çakışma ihtimalinin olması durumunda potansiyel bir çıkar çatışması
mevcuttur. Bu tür bir çıkar çatışması özellikle de yan faaliyetlerden ortaya çıkabilir. Bir çalışanın kişisel çıkarlarını
şirketin çıkarları üzerinde tutması durumunda bu şirkete
zarar verebilir.
CODE OF CONDUCT
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Biz iş arkadaşlarımızın kişisel çıkarlarına ve özel yaşamlarına saygı duyarız. Biz özel ve ticari çıkarlar arasındaki çatışmalardan veya sadece bu tür
bir görüntü ortaya çıkmasından dahi kaçınırız. Biz kararlarımızı sadece ve
sadece nesnel kriterlere dayanarak alırız ve kişisel çıkarlardan ve ilişkilerden etkilenmeyiz.
B E NI M K AT K I M

 	Ben herhangi bir çıkar çatışması izleniminden dahi kaçınırım ve her türlü
görünüşte veya fiili olarak ortaya çıkan çıkar çatışmasını amirlerime veya
gerekmesi halinde yetkili personel bölümüne açıklarım. Hep birlikte şirketin
çıkarlarına zarar getirmeyecek bir çözüm ararız.

ÖRNEK

Şefiniz sizden birden fazla sayıda plastik
parça tedarikçisinin tekliflerini kontrol
etmenizi istedi. En uygun tekliflerden
birinin iyi bir arkadaşınızdan geldiğini
tespit ettiniz.

Bu durumda amirinizi durum hakkında bilgilendiriniz ve olası çıkar
çatışmasını ortaya koyun. Amiriniz
ile hareket tarzını mutabakata bağlayın ve gerekmesi halinde Bölüm
4’te anılan Compliance sorumlusu
ile irtibata geçin.

MAN TRUCK & BUS
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HEDIYELER,
AĞIRLAMA VE
ETKINLIKLERE DAVET

Hediyeler, ağırlamalar/ikramlar ve etkinliklere davetler
şeklinde sağlanan menfaatler ticari ilişkilerde çok yaygındır. Bu tür menfaatler makul bir çerçevede kaldığı sürece
ve hem şirket içi hem de yasal düzenlemelere aykırı olmadıkları sürece bunlara itiraz edilmez. Fakat bu tür menfaatlerin söz konusu çerçeveyi aşmaları ve üçüncü kişileri
etkilemek amacıyla kullanılmaları durumunda cezaya tabi
olabilirler.
CODE OF CONDUCT
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Hediyeler, ağırlamalar ve etkinliklere davetlere ilişkin uygulama esaslarına
dair grup yönergesinde hangi tür menfaatlerin makul olduğu ve bunların
kabulünde veya sağlanmasında hangi kontrol adımlarına dikkat edileceği
düzenlenmiştir.
B E NI M K AT K I M

 	Hediyeler, ağırlamalar ve etkinliklere davetlere ilişkin uygulama esaslarına
dair grup yönergesini iyice öğrenirim ve buna istisnasız ve tam olarak uyarım.
	Bu bağlamdaki davranışlarımı çıkar çatışmalarının mevcut veya çıkma ihtimali olup olmadığı açısından kontrol ederim.

ÖRNEK

Bir yan sanayicinin çalışanı size değerli
bir doğum günü hediyesi veriyor. Fakat
iç yönergeler uyarınca bu hediyeyi
muhtemelen kabul etmemeniz gerekli.

Siz her ne kadar ticari ilişkilerin bu
hediyeyi kabul etmenizden etkilenmeyeceğini düşünseniz de Hediyeler,
ağırlamalar ve etkinliklere davetlere
ilişkin uygulama esaslarına dair grup
yönergesini devre dışı bırakamazsınız. Eğer şüpheniz var ise, bu hediyeyi
kabul etmeyin. Fakat söz konusu
hediyenin reddedilmesinin yanlış
anlaşılacağına dair endişeniz var ise,
bu durumda amirinizle irtibata geçin
ve kendisi ile bir mutabakat sağlayın.
Sorularınız olması durumunda
ise Bölüm 4’te anılan Compliance
sorumlusu ile irtibata geçin.

MAN TRUCK & BUS
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İŞ ORTAĞI OLARAK SOR UMLULUĞUMUZ

YOLSUZLUK
YASAĞI
Yolsuzluk ticari ilişkilerde büyük bir sorundur. Uygunsuz
nedenlerle dayanan kararlara sebep olur, gelişmeye ve
inovasyona engel olur, rekabeti bozar ve topluma zarar
verir. Yolsuzluk yasaktır. Yolsuzluk etkilenen çalışanlar için
cezai, medeni ve iş hukuku yaptırımları ve MAN Truck &
Bus için para cezası ile sonuçlanabilir.

Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Şirketimizin ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesi başarımızın anahtarıdır.
Hiçbir yolsuzluğu hoş görmeyiz. İş ortaklarımıza, müşterilerimize veya diğer
üçüncü şahıslara sadece yasal olarak müsaade edilen şartlar dahilinde ve iç
yönergeler ile belirlenen sınırlar içerisinde menfaatler sağlarız.
B E NI M K AT K I M

 	İster doğrudan ister dolaylı olsun, hiçbir zaman başkalarına rüşvet vermem
ve almam. Herhangi bir hediye vermeden veya almadan önce, davetleri veya
ağırlamaları teklif etmeden veya kabul etmeden önce iç düzenlemeler hakkında kendi sorumluluğumda bilgi edinirim.
	Eğer yolsuzluğa dair bir bilgi edinir isem, bunu hemen Bölüm 4’te belirtilen
Compliance sorumlusuna bildiririm.
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ÖRNEK

Siz MAN Truck & Bus şirketlerinden
birinde satıştan sorumlusunuz ve bu
yılki ciro hedefinizi aşmak istiyorsunuz. Potansiyel bir müşterinin ihaleye çıkardığı büyük bir sipariş için bir
teklif hazırlıyorsunuz. Müşteri tarafındaki yetkili karar verici size makul bir
masraf karşılığı ihaleyi MAN Truck &
Bus lehine etkilemeyi teklif ediyor.

Müşterinin bu talebi yolsuzluk davranışını oluşturur. Hemen amirinize
ve de yetkili Compliance sorumlunuza bildirin (Bkz. Bölüm 4).

MAN TRUCK & BUS
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İŞ ORTAĞI OLARAK SOR UMLULUĞUMUZ

MAKAM
SAHIPLERI VE
SEÇILMIŞLER
ILE İLIŞKILER
Makam sahipleri ve seçilmişler, hükumetler, resmi daireler
ve sair kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerde genellikle
özel yasal şartlar geçerli olup, bu ilişkilerde en küçük ihlaller
dahi büyük sonuçlar doğurabilir ve MAN Truck & Bus’ın
süresiz olarak kamu ihalelerinden men edilmesine sebep
olabilirler.
Ş I R K E T POLI TI K AS I

 	Makam sahipleri ve seçilmişler ile irtibatlarımızı çıkar çatışmalarından ve
yolsuzluktan kaçınmak için istisnasız surette hukuka ve yasaya ve de ilgili iç
düzenlemelere uygun şekilde yürütürüz. Ayrıca makam sahiplerine “Facilitation Payments” adı verilen rutin resmi işlemleri hızlandırmak amaçlı ödemelerde de bulunmayız.
B E NI M K AT K I M

 	Kamu makamları ile ilişkilerde özellikle kesin kuralların geçerli olduğunun
bilincindeyim ve bu kurallar hakkında bilgi edinirim. Sorularım olması durumunda Bölüm 4’te anılan Compliance sorumlusu ile irtibata geçerim.
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ÖRNEK

Bir resmi dairenin büyük bir ihaleye
çıkmayı planladığını biliyorsunuz. Söz
konusu resmi dairede daha önceki bir
projeden tanımakta olduğunuz ihaleden
sorumlu personele ihaleyi MAN Truck &
Bus şirketinin kazacağı şekilde düzenlemesini rica etmeyi düşünüyorsunuz.

Bu niyetinizden mutlak surette vazgeçin. Bu tür bir etkide bulunma
kanunlara aykırılık teşkil eder.

MAN TRUCK & BUS
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İŞ ORTAĞI OLARAK SOR UMLULUĞUMUZ

DANIŞMANLAR
VE ARACILAR
MAN Truck & Bus birkaç faaliyet alanında satış temelli
ticari ilişkilerin başlatılmasında ve/veya geliştirilmesinde
MAN Truck & Bus adına ve çıkarına çeşitli şekillerde satışı
destekleyici faaliyette bulunan harici danışmanlar kullanır.
Şirketimize dahil olmamaları sebebiyle bu danışmanların
MAN Truck & Bus’ın yüksek etik temel ilkelerine uymaları garanti altında değildir. MAN Truck & Bus tarafından
ödenen ücretin yolsuzluk aracı olarak kullanılması riskini
mümkün olduğu kadar olanak dışı bırakmak için danışmanların kullanımında dikkatli olunmalıdır. Bu tür danışmanlar
tarafından yapılacak yasa ihlalleri de MAN Truck & Bus’ın
itibarına zarar verebilir ve şirketin üçüncü şahıslara karşı
mesuliyetine ve de çok yüksek tutarlarda para cezalarına
sebebiyet verebilir.
Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Biz danışmanları sadece yasal düzenlemeler ve Aracı ve/veya Temsilci Fonksiyonu olan İş Ortaklarının Hizmete Alınmasına dair grup yönergesi şartlarına
uygun olarak kullanırız.
	Bu sayede yapılan ödemelerin sadece fiili olarak verilen danışmanlık ve
aracılık hizmetleri için yapılmasını ve bu ödemelerin verilen hizmete göre
makul oranda olmasını sağlarız.
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B E NI M K AT K I M

	Bir işi vermeden ve ödemeleri yapmadan önce potansiyel danışman ve aracıların dürüstlüğünü itinayla ve de Aracı ve/veya Temsilci Fonksiyonu olan İş
Ortaklarının Hizmete Alınmasına dair grup yönergesinde öngörülen yönteme
uygun olarak kontrol ederim.
	Sorumluluğumdaki sözleşmelerin başka aracılarla yapılan benzeri sözleşmeler açısından da yasal ve ekonomik olarak karşılaştırılabilecek şekilde
olmasını sağlarım.

ÖRNEK

MAN Truck & Bus bir kamu ihalesine
katılıyor. Bir aracı size yaklaşıyor ve
size ekstra bir aracılık ücreti karşılığında ihalenin MAN Truck & Bus’a
verilmesini sağlayabileceğini söylüyor.

Eğer bu ekstra ücreti onaylarsanız ve aracı bu ücreti ihalenin MAN
Truck & Bus’ın uhdesine bırakılması
amacıyla rüşvet parası olarak kullanır ise, cezayı gerektiren suç işlemiş
olursunuz.

MAN TRUCK & BUS
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İŞ ORTAĞI OLARAK SOR UMLULUĞUMUZ

PARA AKLAMA
VE TERÖRIZM
FINANSMANI
YASAĞI
Dünyanın neredeyse tüm devletlerinde para aklamaya ve
terörizm finansmanına karşı yasalar bulunmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak suç fiillerinden elde edilen paraların veya diğer mal varlıklarının yasal ekonomik döngüye
sokulması ve bunlarının kaynağının gizlenmesi durumunda
para aklama söz konusudur. Para veya sair kaynakların
terörist suçlarda veya terörist oluşumların desteklenmesinde kullanılması durumunda terörizmin finansmanı söz
konusudur. Para aklama sebebiyle sorumluluk oluşması
için bu fiile katılan kişilerin söz konusu hukuki işlem veya
para havalesi suretiyle kara para aklandığını biliyor olmaları şartı aranmaz. Bir kara para aklama fiiline istemeden
katılmış olmak dahi bu fiildeki tüm katılımcıların hassas
cezalara çarptırılmasıyla sonuçlanabilir.
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve ticari ilişki kurduğumuz diğer üçüncü
kişi ve tarafların kimliklerini dikkatlice kontrol ederiz. Ticari faaliyetleri
sadece yasal mevzuata uygun ve işletme kaynakları yasal kökene sahip
ciddi ortaklarla yürütmek bizim beyan edilmiş hedefimizdir.
	Gelen ödemeleri hemen ilgili hizmete atarız ve kaydederiz. Ödeme akışlarımızın şeffaf ve açık olmasını sağlarız.
B E NI M K AT K I M

	Hiçbir şekilde ulusal ve uluslararası para aklama mevzuatlarını ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunmam. Dikkatli davranırım ve müşterilerin, iş ortaklarının ve diğer üçüncü şahısların şüpheli davranışlarının ardına düşerim. Eğer
bu tür bir şüpheyi haklı kılacak bilgi ve belirtiler var ise, hemen para aklama
sorumlusuna veya Bölüm 4’te anılan Compliance sorumlularından birine
başvururum.
	Kendi sorumluluk alanımda işlemlerde ve sözleşmelerde kayıt ve muhasebeye dair geçerli tüm yönetmeliklere uyarım.

ÖRNEK

Fazla tutarda bir ödeme yapan bir MAN
Truck & Bus müşterisi fazla tutarın
iadesini paranın geldiği ticari hesabına
banka havalesiyle değil de İsviçre’de
bulunan bir hesaba veya nakit olarak
elden yapılmasını rica eder.

Bu tür bir talep açıklama gerektirir.
Bu tür bir öneriyi hiç sorup soruşturmadan kabul etmeyin. Aksine, müşteriye öncelikle neden bu paranın
geldiği şekilde aynı yoldan menşei
hesaba geri ödenemeyeceğini sorun.
Bölüm 4’te anılan Compliance
sorumlusuna danışın.

MAN TRUCK & BUS
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İŞ ORTAĞI OLARAK SOR UMLULUĞUMUZ

MUHASEBE
VE MALI RAPOR
DÜZENLEME
Sadece nizami muhasebe ve kusursuz mali raporlama ile
MAN Truck & Bus kamunun, hissedarlarının ve sözleşme
ortaklarının güvenini kazanabilir ve koruyabilir. Usulsüzlük
söz konusu olması halinde bunun Şirket ve de sorumlu
kişiler için muhtemelen ağır sonuçları olabilecektir.

Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Usulüne uygun muhasebe ve mali raporlama için yasal çerçeve şartlarına
tam ve kati şekilde uyarız. Şeffaflık ve doğruluk bizim için en üst şarttır. Bu
bağlamda sermaye piyasası katılımcılarını şirketin güncel mali durumu ve
de ticari faaliyetlerin akışı hakkında düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Ulusal
ve uluslararası muhasebe yönetmelik ve kurallarına uygun şekilde hazırlanan dönem bilançolarımızı zamanında açıklarız.
B E NI M K AT K I M

	Benim sorumluluk alanımda prosesleri tüm ticari mali veriler doğru olarak
ve muhasebe bölümü tarafından zamanında toplanıp, kayda geçirilebilecek
şekilde organize ederim. Verilerin doğru toplanıp kaydedilmesi ile ilgili sorularda amirlerime veya mali işler bölümüne danışırım.
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ÖRNEK

Acilen yeni bir iş aracına ihtiyacınız
var. Fakat bölümünüzün cari hesap
dönemi bütçesi halihazırda tükenmiştir.
Fakat söz konusu cihazı buna rağmen
satın almayı ve maliyetini de bütçeniz tekrar müsait olduğunda gelecek
hesap döneminde muhasebeleştirmeyi
düşünüyorsunuz.

Lütfen bu tür bir hareketten vazgeçin. Muhasebe kayıtları daima gerçeğe uygun gerçekleşmelidir. Gerçeğe uygun olmayan kayıtlar şirket
ve ilgili çalışanlarımız için ağır
sonuçlar doğurabilir.
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İŞ ORTAĞI OLARAK SOR UMLULUĞUMUZ

VERGILER VE GÜMRÜK
VERGI VE HARÇLARI
Dünya çapındaki faaliyetlerimiz dolayısıyla ve yeni pazarlara açılmamızda dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatları olmak üzere buna dair çok çeşitli yasal düzenlemeye
uymamız gerekmektedir. Vergi ve gümrük mevzuatı
hükümlerine uyulması müşterilerde ve maliye dairelerinde
ve kamuoyunda güven yaratır. Usulsüzlük söz konusu
olursa bunun MAN Truck & Bus’a oldukça ağır mali
zararları olmasının yanı sıra şirket için ağır bir itibar
kaybına sebep olabilir ve aynı zamanda sorumlu personel de bunun olumsuz sonuçlarıyla karşılaşabilir.
Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Biz şirketimizin vergi ve gümrük yükümlülüklerinin bilincindeyiz, ulusal ve
uluslararası yasal mevzuata uymayı kabul ve teyit ediyoruz.
B E NI M K AT K I M

	Sorumluluk alanımda, tüm ticari finansal verilerin muhasebe bölümü tarafından doğru ve zamanında kaydedilebilmesi için süreçleri organize ediyorum. İlgili şirketlerce ödenecek gümrük vergisi ve harçları tam, kusursuz ve
zamanında tespit edilebilecek, raporlamaya alınabilecek ve yetkili vergi dairelerine ödenebilecek şekilde düzenlerim.
	Eğer mesleki çevremde vergi ve gümrük mevzuatı hükümlerine aykırılığa
dair belirtiler görürsem, söz konusu bu aykırılıkların önlenmesi veya bertaraf
edilmesi için elimden gelen her imkânı denerim. Eğer bu mümkün olmaz ise
vergi ve gümrük bölümündeki ilgili yetkili kişilere başvururum.
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ÖRNEK

Siz, örneğin genel giderler (bakımonarım giderleri) ve üretim giderleri
gibi ticaret hukukuna tabi bilançolarda
belirli ticari işlemlerin kayıt ve takibinden sorumlusunuz. Bir projede zamanından çok önce belirli denetim oranlarının üzerine çıkılıyor. Bu sebepten
dolayı şüphe götürmeyecek bir yatırım
ve böylece de zorunlu olarak aktifleştirilecek üretim maliyetleri söz konusu
olmasına rağmen bakım onarım maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine dair
bir talimat alıyorsunuz.

Her muhasebe girişini mutlak
surette yasal kurallara uygun
olarak yapın. Tüm ticari işlemler
ticaret hukukuna ve vergi mevzuatı hükümlerine uygun olarak kayıt
ve takip edilmelidir, çünkü muhasebe vergi beyanının temelini oluştururlar. Muhasebe hataları, hatalı
vergi beyannamelerine ve şirket
ve sorumlu personel için vergisel
açıdan ve gümrük vergi ve harçları açısından ağır sonuçlara neden
olabilirler.
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ADIL VE
SERBEST REKABET
Adil ve serbest rekabet yürürlükteki rekabet ve anti tröst
yasalarının koruması altındadır. Bu yasalara uyulması,
tüm katılımcıların iyiliğine olmak üzere, piyasada rekabetin bozulmamasını güvenceye almaktadır. Bu yasalarla
özellikle de rakipler arasında serbest rekabetin önlenmesini veya kısıtlanmasını amaçlayan veya buna sebep
olan anlaşmalar ya da anlaşmaya dayalı hareket tarzları
yasaklanmıştır. Pazara hakim konumun kötüye kullanılmasına müsaade edilmez. Bu tür bir kötüye kullanım; örneğin
müşterilere hiçbir nesnel gerekçesi olmadan farklı farklı
muamele edilmesi (ayrımcılık), satıştan/teslimattan imtina

edilmesi, makul olmayan (fahiş) satınalma ve satış fiyatlarının uygulanması veya istenen ekstra iş veya hizmetler
için nesnel gerekçelere dayanmayan bağlantılı işlerde söz
konusu olabilir. Rekabete aykırı davranış sadece MAN
Truck & Bus’ın nam ve itibarına ağır zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda ağır para cezalarını ve hapis cezalarını
da beraberinde getirebilir.
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Biz sadece kar odaklı (performansa dayalı) ve pazar ekonomisi temelinde
ve de serbest ve engelsiz rekabet bazında ticari faaliyetler yürütürüz. Rakiplerimizle memnuniyetle rekabet ederiz ve bunu yaparken daima hukuka ve
yasalara ve de etik temel ilkelere bağlı kalırız.
	Rakiplerimizle, tedarikçilerle ve de müşterilerle hiçbir zaman rekabete aykırı
uzlaşmalar yapmayız. MAN Truck & Bus’ın pazara hakim bir konuma sahip
olması halinde bunu kötüye kullanmayız.
	Yetkili satış ortaklarımızla ilişkilerimizde satış sistemlerine dair spesifik
kartel hukuku çerçeve şartlarına uyarız.
B E NI M K AT K I M

	Rakiplerimizle her türlü irtibatta, bilgi verenin mevcut veya g elecekteki
ticari davranışına dair ipuçları verebilecek herhangi bir bilginin alınıp
verilmemesine dikkat ederim.
	Rakiplerle görüşmelerde veya sair irtibatlarda rekabetin kendi içerisinde
önem arz eden konulara girmem. Bu konulara arasında özellikle de f iyatlar,
fiyatlandırma, iş planlamaları, geliştirme konuları veya teslimat süreleri
dahildir.
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ÖRNEK

Bir fuarda bir rakibin çalışanları ile
muhabbet ediyorsunuz. Kısa bir süre
sonra muhabbet ettiğiniz kişinin sizin
ağzınızdan MAN Truck & Bus’ın diğer
ticari planlamalarına dair laf almaya
çalıştığını fark ediyorsunuz. Buna karşılık olarak da karşınızdaki kişi size
kendi çalıştığı şirkete ait benzer bilgileri vermeyi teklif ediyor.

Karşınızdaki bu kişiye kendisiyle
bu hususlar hakkında konuşmayacağınızı hemen hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde açık
ve net olarak ifade edin. Bu tür bir
konuşma, ticari sırların izinsiz ifşa
edilmesinin yanında, yürürlükteki
rekabet ve kartel yasalarına karşı
bir ihlal oluşturur ve hem sizin için
şahsen hem de MAN Truck & Bus
için ve hem de konuştuğunuz kişi ve
onun şirketi için çok ağır sonuçları
beraberinde getirir. En kısa sürede
Bölüm 4’te belirtilen yetkili Compliance sorumlunuzu bilgilendirin ve
kendisiyle müteakip hareket tarzını
görüşün.
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SATIN ALMA

MAN Truck & Bus ticari faaliyetlerinde çok sayıda tedarikçi ve de h
 izmet sağlayıcısı ile sözleşme bağlantısı
içerisindedir.
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımızı nesnel kriterlere göre itinayla seçeriz.
	Ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasında yürürlükteki satınalma ilkelerine
uygun olarak yetkili satınalma bölümlerini devreye sokarız.
B E NI M K AT K I M

	Bir tedarikçiyi veya hizmet sağlayıcıyı herhangi bir nesnel sebep olmadan
öncelikli tercih etmem ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınırım.
	Herhangi bir malı veya hizmeti önceden piyasa ve alternatif tedarikçiler
veya hizmet sağlayıcılar hakkında bilgi edinmeden satın almam. Bu esnada
yürürlükteki satınalma ilkelerine uyarım ve yetkili satınalma bölümünü
zamanında devreye sokarım.

ÖRNEK

Bir MAN Truck & Bus çalışanının geçerli
satın alma ilkelerinin aksine yetkili
satın alma bölümünü devreye sokmadan bir tedarikçiye öncelik vererek
sipariş vermek istediğini öğrendiniz.

Şirket için ekonomik bir teklifin
alınmasının sağlanması amacıyla
yetkili satın alma bölümüne veya
Bölüm 4’te anılan yetkili muhataba
başvurun.
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İHRACAT KONTROLÜ
Sınır aşırı ticaretler ihracat kontrolü kapsamında yasaklara, kısıtlamalara, izin şartlarına veya sair denetleme
önlemlerine tabidir. İhracatı kontrol mevzuatı hükümleri
kapsamına malların yanında teknoloji ve yazılımlar da
dahildir. Burada fiili ihracatın yanında örneğin nesnelerin
veya teknik resimlerin iş seyahatlerinde birlikte yurt dışına
çıkarılması gibi geçici ihracatlar ve ayrıca örneğin E-posta
veya Cloud üzerinde yapılan teknik aktarımlar da kapsam
dahilindedir.
Bir teslimat sürecinden bağımsız olarak ayrıca yaptırım
listelerinde yer alan kişiler veya kuruluşlarla ticaret yapılması da kesin olarak yasaktır.

Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Şirketimiz malların, hizmetlerin ve bilgilerin ithalat ve ihracatı ile ilgili her
türlü yönetmeliklere uyulmasına özen gösterir.
B E NI M K AT K I M

	Ürünlerin ve hizmetlerin ihracatına dair kararlarda öncelikle bu k ararın
ihracat kontrolüne tabi olup olmadığını kendim kontrol ederim. Şüphe
durumunda gümrük ve dış ticaret mevzuatı konusunda yetkili bölüme
danışırım.
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ÖRNEK

Potansiyel bir müşteriden muhtemelen bir ambargo ülkesi olan bir ülkeye
ürünlerinizi satmak üzere MAN Truck &
Bus’a bir sipariş vermek istediğine dair
bir teklif talebi alıyorsunuz.

Öncelikle yetkili bölüm ile birlikte
satış yapılacak söz konusu ülke için
hangi ihracat sınırlamalarının söz
konusu olduğunu (örneğin bir Birleşmiş Milletler Ambargosu) açıklığa kavuşturun ve bu hususta tam
bir kontrol yapılmadan önce MAN
Truck & Bus’ı bu ülkeye herhangi bir
ihracat yapılması taahhüdü altına
sokabilecek hiçbir anlaşmaya imza
atmayın.
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İÇERIDEN BILGI
TICARETI (INSIDER
TRADING) YASAĞI
Yasal şartlar (Avrupa’da özellikle de Market Abuse Regulation (MAR)) hisse senedi veya diğer menkul kıymetler
veya finansal enstrümanlar edinirken veya elden çıkarırken
içeriden bilgilerin kullanımını ve ifşasını yasaklar. Aynı yasak
üçüncü şahıslara tavsiyede bulunmak veya üçüncü şahısların içeriden bilgi ticareti yapmalarına sebep olmak veya
içeriden edinilen bilgilerin yasaya aykırı olarak ifşa edilmesi
için de geçerlidir. İlgili ulusal mevzuat düzenlemeleri diğer
başka yasaklar da öngörebilir. İçeriden edinilen bilgiler,
öğrenilmeleri halinde, örneğin MAN veya Volkswagen hisseleri ya da finansal araçların borsa kurunu önemli ölçüde
etkilemeye uygun, kamuoyuna açıklanmamış hassas
bilgilerdir.

Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Biz borsa kurunu etkileyebilecek içeriden bilgilere sermaye piyasası mevzuat hükümlerine uygun muamele yapar ve içeriden bilgi ticaretine müsaade etmeyiz. İçerideki kimselerle ilgili niyet ve olaylara dair bilgileri sadece
yürürlükteki işletme içi düzenlemeler kapsamında kullanabiliriz ve aile
üyeleri (örneğin eşimiz gibi) de dahil olmak üzere dışarıdan hiç kimseye
aktarmayız.
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B E NI M K AT K I M

	Ben hem içeriden bilgi ticareti hem de üçüncü şahıslara bu yönde bir tavsiyede veya teşvikte ve tahrikte bulunmayacağım. Ayrıca bir içeriden bilgiyi,
normal işimin ifası kapsamında yürürlükteki şirket içi düzenlemeleri dikkate alarak gerçekleşmesi dışında kimseye ifşa etmeyeceğim. İlgili şirket içi
düzenlemeleri iyice öğreneceğim.
	İçeriden bilgilere erişimim olması halinde bu bilgileri kullanmak suretiyle
herhangi bir menkul değer ya da finansal araç edinmeyeceğim ve satmayacağım. Bu sadece MAN ya da Volkswagen grubunun borsaya kote şirketlerinin hisseleri veya ilgili türevleri ile sınırlı olmayıp, esas itibarıyla her türlü
menkul değer ve/veya finansal araç için (yani tüm tedarikçilerin menkul kıymetleri vs. için) de geçerlidir.

ÖRNEK

MAN Truck & Bus’daki işiniz vesilesiyle yakında Volkswagen grubu tarafından yeni bir şirket alımının açıklanacağını biliyorsunuz. Diğer taraftan da
iyi bir arkadaşınızın elindeki Volkswagen hisselerini satmayı düşündüğünü
biliyorsunuz. Yeni faaliyet alanı (şirket)
satın alımının gerçekleşmesine yönelik bir açıklama ile birlikte Volkswagen hissesi muhtemelen artacağından
arkadaşınıza hisseleri satmadan önce
bir süre daha beklemesini söylemeyi
düşünüyorsunuz.

Arkadaşınıza kesinlikle böyle bir
bilgi vermeyin. Çünkü tarafınızdan
bilinen ve kamuya açıklanmamış olan
bilgiler içeriden edinilen bilgilerdir
(insider information) ve bu bilgileri
hiçbir durumda başkaları ile paylaşmamalısınız. Bu bilginin doğrudan
veya dolaylı olarak aktarılması suretiyle cezalandırılabilirsiniz.
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Her bir çalışanın sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması MAN Truck & Bus’ın kendi
menfaatinedir.
Bu koruma ve güvenlik aynı zamanda
çalışanların ve müşterilerin bilgileri,
şirkete özgü Know-how ve işletme
varlıkları için de geçerlidir.
Ayrıntılı belirtecek olursak İşyerinde
sorumluluktan MAN Truck & Bus
için aşağıdaki temel ilkeler ortaya
çıkmaktadır:
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İŞ GÜVENLIĞI
VE İŞÇI SAĞLIĞINI
KORUMA

MAN Truck & Bus çalışanlarının güvenliği ve sağlığı
sorumluluğunu çok ciddiye alır. Şirketimiz yürürlükteki
ilgili mevzuat çerçevesinde ve de şirketin iş güvenliği ve
işçi sağlığını koruma politikası temelinde iş güvenliği ve
işçi sağlığının korunmasını sağlamaktadır.
CODE OF CONDUCT
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi, çok yönlü ve çeşitli önleme ve
sağlığı geliştirme önlemleri ile çalışanlarımızın sağlığını, performanslarını ve
iş memnuniyetlerini sürdürüyor ve destekliyoruz.
B E NI M K AT K I M

	İş güvenliği ve işçi sağlığını koruma yönetmeliklerine uyarım. İş arkadaşlarımın veya iş ortaklarımın sağlığını ve güvenliğini hiçbir zaman tehlikeye
atmam. Yetkilerim çerçevesinde işyerinde daima güvenli bir çalışmanın
mümkün olmasını sağlamak için her türlü gerekli ve yasal önlemlere başvururum. Önleme ve sağlığı geliştirme önlemlerinden gönüllü olarak yararlanarak sağlığımın korunmasına ve geliştirilmesine aktif olarak katkıda
bulunurum.

ÖRNEK

Bölümünüzde bir makinenin elektroniğinde açıkça görünen bir arıza olduğunu tespit ediyorsunuz.

Söz konusu makineyi açıkça görülür
şekilde işletmeden çıkarın ve yetkili amirlerinize haber verin. Elektrikli cihazları kendi başınıza tamir
etmeye çalışmak yasaktır ve de tehlikeli olabilir.
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VERI KORUMA

Kişinin özel hayatının korunması için kişisel verilerin kullanımına dair özel yasal düzenlemeler getirilmiştir. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve diğer
şekilde kullanımı esas itibarıyla ilgili kişinin muvafakatini,
sözleşmeye dayanan bir düzenlemeyi veya diğer başka bir
yasal dayanağı gerektirir.
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Mevcut ve eski çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer
ilgililerin kişisel verilerini koruruz.
	Kişisel verileri sadece yasal hükümlere uygun olarak toplar, derler, kullanır
ve saklarız.
B E NI M K AT K I M

	Kişisel verilerin toplanmasının, saklanmasının, işlenmesinin ve diğer şekilde
kullanımının sadece ilgili kişinin muvafakati, sözleşmeye dayanan bir düzenleme veya diğer başka bir yasal dayanak ile gerçekleştirilebileceğine dikkat
ederim.
	Bu bilgilerin tüm bileşenleri, bu korumaya değer bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, ulaşılabilirliğini, kanıtlanabilirliğini ve güvenilirliğini sağlayacak ve
yetkisiz olarak dahili veya harici kullanımını önleyecek şekilde güvence
altına alınmış olmalıdır.
	Şüphe durumlarında amirlerime veya veri koruma sorumluma ya da veri
koruma koordinatörüne başvururum.

ÖRNEK

MAN Truck & Bus için dışarıdan katılımcılarla bir seminer düzenlediniz ve
bu amaçla katılımcıların kişisel bilgilerini edindiniz. Satıştan iş arkadaşlarınızdan birisi bu bilgilerin kendisine
verilmesini istedi.

Bu verileri amirlerinize veya veri
koruma sorumlunuza ya da veri
koruma koordinatörünüze danışmadan vermeyin. Veriler esas itibarıyla sadece verildikleri amaç için
kullanılabilirler.
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BILGI, MALUMAT VE
FIKRI MÜLKIYETIN
GÜVENLIĞI VE
KORUNMASI
MAN Truck & Bus uluslararası koruma altına alınmış
patentlere ve bunun yanında çok kapsamlı işletme sırlarına ve ticari sırlara ve de teknik Know-how’a sahiptir. Bu
bilgi ticari başarımızın temelini oluşturur. Bu tür bilgilerin
yetkisiz şekilde aktarılması MAN Truck & Bus için çok
büyük zararlara neden olabilir ve ilgili çalışanımız için iş
hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku açısından sonuçlar
doğurur.

Ş I R K E T POLI TI K AS I

	Biz şirkete ait Know-how değerinin bilincindeyiz ve bunu itinayla koruyoruz.
	Rakiplerimizin, iş ortaklarımızın ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını tanırız.
B E NI M K AT K I M

	MAN Truck & Bus’a ve Volkswagen Grubuna ait tüm bilgileri dikkatli kullanırım ve bunları yetkisiz şekilde hiç kimseye vermem. Özellikle de teknik
Know-how, patentler ve de işletmeyi ve ticari sırları ilgilendiren bilgilere
dikkat ederim.
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ÖRNEK

Siz inovatif bir teknolojinin geliştirilmesinde yer alıyorsunuz. Göreviniz bu yeni
geliştirdiğiniz teknolojiyi MAN Truck
& Bus’ın çeşitli işletmelerinde tanıtmak ve bu amaçla ilgili dokümanların
kaydedilmiş olduğu laptopunuzu birlikte götürmek istiyorsunuz. Planınız bu
dokümanları tek tek işletmelere giderken uçakta veya trende tekrar gözden
geçirmek.

MAN Truck & Bus’a ait hassas bilgileri kimsenin öğrenmemesinden emin olmalısınız. Aksi takdirde bu ağır rekabet dezavantajları
doğurabilir. Bu tür bilgileri içeren
dokümanları üçüncü şahısların bu
bilgilere erişebileceği veya öğrenebileceği yerlerde açmayın.
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IT-GÜVENLIĞI

Bilgi teknolojisi (IT) veya elektronik veri işleme (EVİ) MAN
Truck & Bus’in günlük işlerinin ayrılmaz bir parçasıdır,
ancak aynı zamanda çok sayıda riski de içinde barındırır.
Bunlar arasında özellikle kötü amaçlı programlar (virüsler)
tarafından veri işlemenin olumsuz etkilenmesi, program
hatalarından dolayı veri kaybı veya verilerin (örneğin hackerler tarafından) kötüye kullanımı girmektedir.
CODE OF CONDUCT
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Ş I R K E T POLI TI K AS I

	IT ve EVI güvenliğine dikkate ederiz ve yürürlükteki mevzuata uyarız.
B E NI M K AT K I M

	Yürürlükteki IT güvenliği kural ve yönetmeliklerini iyice öğrenip, bunlarda
yer alan şartlara uyuyorum. Şifrelenmemiş veri alışverişinin (örneğin e-posta
veya USB-bellek ile) güvenli bir iletişim aracı olmadığının bilincindeyim.

ÖRNEK

Yoldasınız ve bir görüşmede bir dokümanın değiş tokuşu için size USB
bellek veriyorlar.

Veri alış verişi için sadece MAN
Truck & Bus tarafından tasarrufa
sunulan veri taşıyıcılarını ve sistemlerini kullanın ve bilgi sınıflandırması şartlarına uygun davranın. Dokümanı size örneğin e-posta
yoluyla göndertin. Fakat şüpheli
olduğunu düşündüğünüz veya tanımadığınız kişilerce size gönderilen e-postaları ve eklerini kesinlikle
açmayın.
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İŞ YERINDE SORUMLULUĞUMUZ

ŞIRKET MALVARLIĞININ
KULLANIMI
MAN Truck & Bus’ın maddi ve maddi olmayan varlıkları,
çalışanlarımıza şirketin iş hedeflerine ulaşmasında yardımcı olur ve yalnızca şirket düzenlemeleri çerçevesinde
kullanılabilir.

Ş I R K E T POLI TI K AS I

	MAN Truck & Bus’ın maddi ve maddi olmayan malvarlığına dikkat eder ve
bunu işletme dışı amaçlar için kullanmayız.
B E NI M K AT K I M

	İşletme kural ve düzenlemelerine uyarım ve işletme malvarlığını korurum ve
dikkatle kullanırım.

CODE OF CONDUCT

Ş I R K E T M A LVA R L I Ğ I N I N K U L L A N I M I

65

ÖRNEK

Futbol kulübünüz hafta sonunda bir
takım gezisi yapmayı planlıyor. Çalıştırıcınız size MAN Truck & Bus çalışanı
olarak MAN Truck & Bus araç filosundan bir tanıtım aracını organize edip
edemeyeceğinizi soruyor.

Tanıtım araçları kural olarak
piyasa şartlarından MAN Truck &
Bus çalışanlarınca da kiralanabilirler. Fakat iş araçlarını ücretsiz
olarak özel işiniz için kullanamazsınız ve üçüncü kişilerin tasarrufuna
sunamazsınız.
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DESTEK

İhtiyaç halinde şirket içi ve dışı birimler Code of Conduct hususunda size
destek sağlarlar. Bunun yanında tüm
şirket çapında diğer başka taahhütler ve ilkeler geçerlidir. Tüm MAN
Truck & Bus ve alt grup yönetmelikleri MAN House of Policies’te
mevcuttur: https://hop.man.lan
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DESTEK

İşçi Temsilciliği
	Tüm çalışanlarımızın sendikalar ve işçi temsilcilikleri oluşturmaya dair temel
hakkını tanırız.
	İşçi temsilcilikleri ile açık ve güvenle iş birliği yapmayı, yapıcı ve işbirlikçi
bir diyalog sürdürmeyi ve çıkarların adil şekilde eşitlenmeye çalışılmasını
kabul ve teyit ederiz. İşçi temsilcilikleri ile hem bir öncelik tanınmasına hem
de dezavantaj yaratılmasına müsaade etmeyen profesyonel bir yaklaşım
MAN Truck & Bus‘ın kurumsal kültürünün bir parçasıdır.
	MAN Truck & Bus’ın ve çalışanlarının geleceğinin güvencesi altına alınması, ekonomik ve teknolojik rekabetçilik temelinde ve hedefiyle işbirlikli bir
çatışma yönetimi ve sosyal yükümlülük ruhuyla gerçekleşir. Kârlılık ve istihdam güvencesi eşit ve ortak hedeflerdir.

Yardım / İrtibat
	Code of Conduct ile ilgili sorularınızda ve emin olamadığınız durumlarda ilk
muhatabımız amirimizdir. Bunun yanında her birimiz güvenle ilgili işletmenin Chief Compliance Officer’ına ve Compliance Officer’ına ve de merkezi
Compliance Helpdesk’e başvurabiliriz:
E-Mail: compliance.helpdesk@traton.com
Telefon: +49 89 36098-555
	Ayrıca sorularımız olması durumunda personel bölümü, işçi temsilciliği veya
ilgili uzmanlık bölümü gibi diğer şirket içi birimler de başvurabileceğimiz
noktalardır.
	Şikayetleri ise mevcut şirket düzenlemeleri kapsamında Yöneticimize, yetkili
Compliance Görevlimize, yetkili Personel Bölümümüze veya uzmanlık olarak yetkili
birimlere yönlendirebiliriz.
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Ek olarak, bir yasal düzenleme ihlali olduğundan şüphelenirsek, bunu doğrudan TRATON Investigaion Office’ de görevli çalışma arkadaşlarımıza bildirebiliriz. Sorumlu MAN Soruşturma Birimi ile birlikte kapsamlı ve yerinde
soruşturmaların yapılması sağlanır. Olası kural ihlallerinin gizli olarak, dünya
çapında, günün her saati ve – istenir ise – anonim olarak bildirilebileceği
MAN Truck & Bus İhbar kanallarına ilişkin daha fazla bilgi MAN Truck & Bus
web sitesinde mevcuttur: www.man.eu/speakup
Daha detaylı bilgilere MAN Truck & Bus Web Sitesinden ulaşabilirsiniz:
www.man.eu/compliance
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DESTEK

Karar Almaya Yardımcı Olarak
Kendi Kendini Test Etme
	Münferit vakada davranışımın şirketimiz Code of Conduct temel ilkelerine
uyup uymadığına dair şüphem olması durumunda kendime öncelikle aşağıdaki soruları sorarım:

1. Bu kararımda ilgili tüm hususları dikkate aldım ve bunları doğru
değerlendirdim mi? (Uzmanlık testi)

2. Bu kararımla yasal ve şirket içi kurallar dahilinde hareket etmiş
olduğum duygusuna sahip miyim? (Yasallık testi)

3. Bu kararım ortaya çıktığında kararımın arkasında duruyor muyum?
(Amir testi)

4. Şirket çapında benzeri tüm durumlarda aynı şekilde karar verilmesini destekliyor muyum? (Genelleştirme testi)

5. Şirketimi kamu önünde temsil etmek zorunda kalsam dahi kararlarımın hala doğru olduğuna inanıyor muyum? (Kamusal test)

6. Ben kendi kararımı bunun muhatabı olarak kabul eder miydim?
(Etkilenme testi)

7. Ailem bu kararıma ne derdi? (İkinci bir görüş)
	Yukarıdaki 1’den 6’ya kadar olan soruları “evet” olarak cevapladıysam ve
7’inci soru da pozitif olarak cevaplanacak ise davranışım büyük olasılıkla
temel ilkelerimizle uyumludur. Hala soru ya da şüphe varsa, bu durumda bu
bölümde anılan başvuru birimlerine başvururum.

CODE OF CONDUCT

KARAR ALMAYA YARDIMCI OLARAK KENDI KENDINI TEST ETME

MAN TRUCK & BUS

71

72

Code of Conduct Güncel Versiyonu:
Code of Conduct güncel versiyonunu şirket intranetinde
https://inside.man.lan/en adresinde ve Internet’te ise
www.man.eu/codeofconduct adresinde bulabilirsiniz.
Bu MAN Truck & Bus SE Code of Conduct versiyon 1.0’dan önce,
MAN SE versiyon 2.1 geçerliydi.
Daha kolay okunabilirliği açısından kişilerin anılmasında
eril form kullanılmıştır. Fakat ebetteki tüm ifadeler her iki
cinsiyet için de aynı şekilde geçerlidir.
© MAN Truck & Bus SE
Governance, Risk & Compliance
Dachauer Straße 667
80995 Munich
Almanya (Germany)
Sürüm: 02/2022
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