
1. Genel

Tüm geçerli kanunlara ve düzenlemelere uyuyor musunuz?

UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kurallarına uyamazsanız durumu derhal UPM'e bildirecek 
misiniz?

2. Çalışan ve insan haklarına saygı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 
temel sözleşmelerine ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 ilkesine uyuyor 
musunuz?

Evrensel insan haklarını (düşünce, fikir, ifade, din özgürlüğü ve barışçıl bir şekilde toplanma 
hakkının yanı sıra ırk, yaş, milliyet, cinsiyet veya cinsel eğilime dayalı her türlü ayrımcılıktan 
kaçınma gibi) gözetiyor musunuz?

Çalışma süresi ve tazminat ile ilgili temel ILO sözleşmeleri ve yerel mevzuata uyuyor musunuz?  

Hiçbir operasyonunuzda veya faaliyetinizde hiçbir cebri çalıştırma ve çocuk işçiliği biçimine yer 
verilmediğinden ve 15 yaşın altındaki işçilerin çalıştırılmadığından emin oluyor musunuz?

Operasyonlarınızda cebri çalıştırma veya çocuk işçiliği söz konusu olursa UPM'e derhal 
bildirecek misiniz? Bu durumu, UPM için kabul edilebilir bir şekilde çözümlemeyi taahhüt ediyor 
musunuz?

Çalışanların, ziyaretçilerin ve operasyonlarınızdan etkilenen diğer kişilerin sağlığını, güvenliğini 
ve emniyetini gözetiyor musunuz?

UPM tesislerinde çalışırken veya UPM tesislerini ziyaret ederken UPM'in güvenlik 
gereksinimlerine uyuyor ve gereken güvenlik eğitimini yürütüyor musunuz?

3. Çevresel etkiye ve ürün güvenliğine dikkat etme

Toprak, su, biyolojik çeşitlilik ve hava üzerindeki olumsuz çevresel etkiyi en aza indiriyor 
musunuz? 

Tehlikeli atıkların tüzüğe ve üreticinin talimatlarına göre arıtılması dahil olmak üzere 
operasyonlarınız, ürünleriniz veya müşterilerin elinizde bulundurduğunuz varlıkları nedeniyle 
oluşan atıkları yönetiyor musunuz?

4. Yolsuzluk ve rüşvete karşı sıfır tolerans

Devlet memurlarına veya bireylere hiçbir koşulda doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet 
vermeyeceğinizi, teklif etmeyeceğinizi ve rüşvet verilmesini onaylamayacağınızı kabul ediyor 
musunuz? 
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Hiçbir koşulda doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir taraftan rüşvet almayacağınızı, 
istemeyeceğinizi ya da kabul etmeyeceğinizi kabul ediyor musunuz?

Rüşvet, yolsuzluk veya başka bir şekilde uygunsuz bir izlenim verebilecek faaliyetlerden uzak 
duracağınızı kabul ediyor musunuz?

Operasyonlarınızda rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için gereken prosedürleri uyguluyor 
musunuz?

UPM çalışanları arasında herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk olayı gözlemlerseniz durumu derhal 
UPM'e bildirecek misiniz?

5. Ticari şeffaflık

Geçerli yasalar uyarınca usulünce kurulmuş ve meşru faaliyetler sürdüren bir tüzel kişi misiniz?

Faaliyet yürütme, UPM ile bir sözleşme yapma ve bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine 
getirme hakkına sahip misiniz?

UPM'i etkileyebilecek sorumlulukları için saygın bir sigorta şirketinden geçerli bir mali sorumluluk 
sigortası ve uygun bir sigorta poliçesi yaptırıyor musunuz?

Maruz kaldığınız risklerin farkında mısınız?

Gereken risk azaltma prosedürlerine sahip misiniz?

Risklerin UPM'in faaliyetlerini etkileme olasılığı ortaya çıkarsa bunu derhal UPM'e bildirecek 
misiniz?

Geçerli vergi mevzuatına tamamen uyuyor musunuz?

Yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş tüm vergileri ödüyor ve diğer resmi ödemeleri yapıyor 
musunuz?

Kara para aklanmasına yönelik tüm geçerli kanunlara ve ticari yaptırımlar sistemine tamamen 
uyuyor musunuz?

6. Rekabet yasalarıyla uyumluluk

Tüm geçerli rekabet kanunlarına uyuyor musunuz?

Rekabet bakımından yasaklı sözleşmeleri imzalamayacağınızı, bu tür ticari uygulamalara 
ya da müşteriler, distribütörler, tedarikçiler veya diğer iş ortaklarıyla yapılan toplantılara 
katılmayacağınızı kabul ediyor musunuz?

Başka bir şekilde rekabeti engelleyecek uygulamalarda bulunmayacağınızı kabul ediyor 
musunuz?

7. Varlıkları ve bilgileri koruma

UPM'in varlıklarını dikkatli bir şekilde yönetecek misiniz?

UPM'in gizli bilgilerini izinsiz kullanıma veya ifşaya karşı koruyacak mısınız?

UPM'i ilgilendiren duyurular, basın bültenleri veya diğer kamu açıklamalarını UPM'in onayı 
olmadan yayınlamayacağınızı kabul ediyor musunuz?

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösteriyor musunuz?

UPM ile tüm çıkar çatışmalarından kaçınmayı ve bu tür bir durumda UPM'i derhal 
bilgilendirmeyi kabul ediyor musunuz?



8. Kaynakları sorumlulukla seçme

Yasa dışı ticari faaliyetlere dahil olma veya UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın 
gerekliliklerini ihlal etme risklerini tespit etmek ve azaltmak için iş ortaklarınızı tanıyor ve dikkatli 
bir şekilde seçiyor musunuz?

Tüm ticari işlemlerin eksiksiz ve doğru kayıtlarını tutuyor musunuz?

UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nda açıklanan gereklilikleri tedarikçi zincirinizdeki 
diğer basamaklara taşıyacak mısınız?

9. Paydaşlarla ve toplumla ilişki kurma

Paydaşlarınızla açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kuruyor ve diyaloğu destekliyor musunuz?

Mümkün olduğunda, yerel topluluklarınızın refahı ve kalkınmasına olumlu yönde katkıda 
bulunuyor musunuz?

Faaliyetlerin yerel hükümetler tarafından yürütüldüğü durumlarda yolsuzlukla mücadele 
kanunlarının ihlal edilmediğinden ve işbirliğinin UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın 
ilkeleri uyarınca sağlandığından emin oluyor musunuz?

10. Uyumluluk herkesi ilgilendirir

UPM'in, UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları ile uyumluluğu, dahili veya harici kaynaklar 
tarafından yürütülen yerinde denetimlerle doğrulamasına izin verecek misiniz?

UPM'in anketlerine zamanında yanıt verecek misiniz?

Kanunların veya UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın ihlal edilmesinin veya düzeltici 
eylemde bulunulmamasının UPM tarafından sözleşme ihlali olarak yorumlanacağını ve UPM'e 
sizinle iş ilişkisini sonlandırma hakkını verebileceğini anlıyor musunuz?

Çalışanların, uygunsuz davranışlar hakkında endişelerini isim vermeden bildirmelerini, iyileştirme 
önerilerinde bulunmalarını ya da genel geri bildirim vermelerini sağlayacak yöntemler sunuyor 
musunuz?

UPM Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Kuralları'nın ihlal edildiğinden şüphelenir veya ihlal edildiğini 
gözlemlerseniz bu durumu UPM'e derhal bildirecek misiniz?
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