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Yolsuzlukla Mücadele  

Davranış Kuralları 
Önsöz 

LISI, sahip olduğu değerler nedeniyle, her türlü yolsuzlukla mücadele etmeyi veya işine 
zararlı olan taşmaları etkilemeyi her zaman taahhüt etmiştir. LoiSapin 2 aracılığıyla, 
Fransız mevzuatı, halihazırda Grubumuz tarafından üstlenilen bu yaklaşımı 
resmileştirmektedir. Aşağıdaki Davranış Kuralları bu süreçten kaynaklanmaktadır. 

 

Çerçeve ve Uygulama Alanları 

Bu Kurallar, tüm LISI çalışanları ve / veya iştirakleri için mesleki faaliyetleri sırasında geçerlidir. 
Gerekirse, Grup iştirakinin genel bir Grup politikası aracılığıyla bulunduğu ülkenin yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklerine göre kopyalanacaktır. 

LISI, etkileşimde bulunduğu tüm üçüncü tarafların yolsuzlukla mücadele kurallarından haberdar 
olmasını sağlar. Kontrol ve değerlendirme prosedürleri bu kurallara uyulmadığını tespit etmek için 
tasarlanmıştır. 

Bu Kod derhal yürürlüğe girer. Yolsuzluk veya nüfuz etme eylemleriyle ilgili olabilecek durumları 
gösteren bu Davranış Kurallarına Sıkça Sorulan Soruların bir listesi eklenmiştir. Kapsamlı olamazlar: Bu 
nedenle herkesin karşılaşabileceğimiz herhangi bir uygunsuz durumu bildirmesi zorunludur. Bir 
durumun yasallığı ya da uygunluğu hakkında bir şüphe olması durumunda, “Nasıl davranılacağına dair 
sorular” ve “Bilgi Uçurma Sistemi” başlıklı paragraflarda belirtilen temaslara geçmek mümkündür. 

 

A - İlkeler 

Yolsuzlu ğun tanımı 

Yolsuzluk, doğrudan veya dolaylı olarak, kendisi veya başkaları için teklifler, vaatler, hediyeler, hediyeler 
veya başka herhangi bir yarar sağlamaktan veya bunları kabul etmekten oluşur. 

Ayrıca, bir kişinin işlevi, misyonu veya görevi çerçevesinde bir eylemin gerçekleştirilmesini veya bir 

kişinin işlevi, misyonu veya görevi aracılığıyla şirkete bir şekilde kişisel bir fayda ya da fayda 
sağlamak amacıyla veya bunun karşılığında kolaylaştırılmasını da içerir. 

Not : Kişinin amacı anahtardır. Ancak, yalnızca teklifleri veya teklifleri kabul etme olgusu bir 
yolsuzluk eylemidir. 
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Etkili seyretme 

Etkili olması, birinin gerçekte veya iddia edilen, değişim formunda, başka bir şeyde veya bir üçüncü 
tarafça verilecek bir kararı etkilemeyi tercih ettiği şekilde, kapasite veya etkiyi kullanmaktan ibarettir. 

Rüşvet 

Rüşvet bir yolsuzluk biçimidir. Çoğu zaman nakit ya da gizli hesaplara transfer olan zarflar tarafından 
gerçekleştirilir. Ayrıca bir gezi veya başka bir lüks eşya gibi bir hediye olarak verilen değerli bir nesne 
şeklinde de olabilir. 

Hediyeler ve e ğlence 

Bir kararı etkilemek için kullanılan hediyeler ve eğlenceler yolsuzluk eylemleri olarak kabul edilir. 

Hediye ve / veya eğlence yapma veya alma fırsatları varsa, aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır: 

� Hiçbir göz önünde bulundurulmamalıdır; 
� Kişinin yönetimiyle ilgili tam şeffaflık olmalı; 
� Sadece makul değerde promosyon hediyelerini kabul edin; 
� Kısa bir süre içinde makul bir şekilde makul bir fiyata eğlence kabul etmek ve konaklama ve 

taşıma masraflarının LISI tarafından karşılanması; 
� Tahsis edilen bütçeyi önceden kontrol etmiş olan ve Genel Müdürlükten gerekli onayları aldıktan 

sonra, hat yöneticilerinden onay aldıktan sonra hediye ve / veya eğlence teklifi verin; 

Eğer hediyeler, makul değerdeki promosyonlar dışında teklif edilir ve reddetme hakaret olarak 
algılanabilirse, bunları kabul etmek mümkündür. Bu durumda, LISI'nin malı haline gelirler ve bir hat 
yönetimine teslim edilmeleri gerekir. Yönetim, tüm çalışanlarla birlikte alınan hediyeleri eşit bir şekilde 
paylaşma prensibine uyacaktır. 

Not: Ayrıca, ulusal uygulamalara uygun olarak, bu hediyelerin kabulü herhangi bir       mevzuata 
aykırı olmadığı sürece, sunumlar veya törenler yetkilendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Bir hediyenin de ğeri ya da istenebilece ğinden şüphe 
duyulması halinde, konuyu bir ki şinin yönetimine 

yönlendirmelidir. 
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Hediyeler ve Ba ğış 

Hediyeler veya bağışlar genellikle hayırsever, insani ya da politik amaçlarla faydalanır. 

Bağışlar ancak LISI'nin onlar için hiçbir şey almaması durumunda yapılabilir. Benzer şekilde, hediyeler 
ve bağışlar ödüllendirilmemeli veya bir ödüllendirici olarak algılanmamalıdır. Siyasi partilere yapılan 
bağışlar yasaktır. 

Patronaj ve Sponsorluk 

Şirketin imajını doğrudan düşünmeden teşvik etmek için patronluk ve sponsorluk yapılır. LISI'ye fayda 
sağlayacak kamu ya da özel kararları gereksiz yere kullanmamak ya da gereksiz yere etkilemek için 
kullanılmadıkları ya da algılanmadıkları düşünülmelidir. 

Kolayla ştırma Ödemeleri 

Kolaylaştırma ödemeleri, belirli yönetim prosedürlerini kolaylaştırmak için yapılan ödemelerdir. Bu tür bir 
ödemenin dikkate alınması kesinlikle yasaktır. 

Çıkar Çatı şmaları 

Bir çıkar çatışması, kişinin kişisel çıkarlarının LISI ve / veya bağlı kuruluşlarının çıkarlarıyla doğrudan 
çeliştiği ve birinin karar vericisi olduğu veya yönetim kararının kararı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu 
zaman ortaya çıkar. 

İş İlişkileri 

Herhangi bir ticari işlem türü 

Bir üreticinin bir hizmetin teslim edilmesine karşı ödeme üreten herhangi bir ticari işlem, bir fatura 
tarafından gerçekleştirilmelidir. Hiçbir belge sahte olmamalıdır. LISI'nin muhasebe kayıtlarına yanıltıcı 
veya yapay veriler girilmemelidir. Bu Davranış Kuralları, herhangi bir sözleşmede yer alan satış veya 
satın alma şartlarında belirtilmelidir. Tedarikçi tüzükleri ve / veya politikaları, işbu Davranış Kurallarının 
varlığını LISI tarafından benimsenen KSS politikasının tanımlanması yoluyla doğrudan veya dolaylı 
olarak belirtmelidir. 

B- Uygulama 

Planlı Eğitimler       

İlgili çalışanlar için yolsuzluğa maruz kalma derecesine bağlı olarak farklı eğitim modülleri 
düzenlenecektir. 

Nasıl davranılması ( ele alınması) gerekti ği konusunda sorular 

LISI Grubu, her çalışanın, şirketin çıkarına olduğu kadar kendi çıkarları doğrultusunda tam şeffaflıkta 
profesyonel olarak hareket etmesini ister. Ne yapılacağını merak eden herhangi bir çalışan, mesleği 
amirine veya yerel İnsan Kaynakları Müdürü'ne yönlendirmelidir. Ayrıca bu Davranış Kurallarının 
yorumlanması ile ilgili sorularını da iletebilir. 
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Whistleblowing Sistemi  

Uyumlu olmayan uygulamaların raporlarına adanmış bir araç, etik teması altında LISI web sitesini 
kullanıma sunmaktadır. 

Yolsuzluk, Uygunluk Komitesi tarafından işlenecektir. Bu sistem, LISI web sitesinde mevcut ayrıntılı bir 
prosedürün konusudur. Raporları toplama ve işleme prosedürleri burada açıklanmıştır. 

Misilleme Kar şıtı Koruma 

İyi niyetle  bu kodun  olası bir ihlali bildiren çalışanlar, tüm misilleme biçimlerine karşı kanunla  
korunmaktadır. 

Veri Koruması 

Veri koruma düzenlemelerine göre, bir uyarı prosedürünün parçası olarak tanımlanan herhangi bir kişi, 
kendi verilerine erişim hakkını kullanabilir. Bu kişi kişisel verilerini değiştirmeyi veya silmeyi isteyebilir. 

Davranı ş Kurallarının İhlali Cezaları 

LoiSapin 2 (aktif = bozucu veya pasif = bozulmuş) yolsuzluğu suçlar: 

� Cezaevinde 5 yıla kadar hapis ve 500.000 Avro para cezası 
� Sorumluluk tanınması durumunda LISI için 2.5 milyon Euro'ya kadar para cezası. 

 

Uygulama: Sorumluluk ve Denetim 

Bu kurallar gerekli düzeltmeleri dikkate alacak şekilde revize edilebilir. LISI ve bağlı kuruluşlarının 
uygulamalarının uyumluluğunu doğrulamak için yönetim tarafından periyodik denetimler yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgeler, Adresler ve Faydalı Linkler :  

• Davranış Kurallarına ekli LISI web sitesinde yer alan yolsuzluk veya nüfuz etme eylemleriyle ilgili olabilecek 
durumları gösteren "Sıkça Sorulan Sorular" listelenir. 

• Etik teması altında LISI web sitesine girme olasılığı vardır. 
• LISI’nin politikaları intranette bulunan dahili kontrol kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır: IntraLink 
• Grup Davranış Kuralları LISI web sitesinde yazdırılabilir versiyonda mevcuttur. 
• Yolsuzluk giderme sistemi prosedürü LISI web sitesinde bulunmaktadır. 


