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YILSONU TEDARİKÇİ MEKTUBU 
 
 

Exxon Mobil Corporation1, kendisinin ve bağlı kuruluşlarının iş uygulamalarını düzenli ve ayrıntılı biçimde 

gözden geçirir. Bu sürecin bir parçası olarak, mal ve hizmet tedarikçilerimize ExxonMobil ile veya ExxonMobil 

adına gerçekleştirecekleri iş uygulamalarındaki doğru davranış beklentilerimizi hatırlatmanın önemine 

inanıyoruz.  Köklü Etik Politikamızın ve İş Davranışları Standartlarımızın doğrultusunda temel hedefimiz, 

işimizi en yüksek standartlara uygun şekilde yapmaktır. Tedarikçilerimizin de benzer standartlara bağlı 

davranmasını bekleriz. ExxonMobil'in standartları emniyet, ihaleler, kişisel iş davranışları, ilgili tüm yasalara 

uyum, yeterli iç kontroller ve tüm işlemlerin doğru kaydedilip raporlanması gibi alanları kapsar. 
 

 
ExxonMobil Tedarikçi Beklentileri  belgesinde belirtildiği gibi, ExxonMobil ve tedarikçilerinin ilgili tüm 

yasalara uygun davranması, tüm finansal mutabakat, rapor ve faturaların aramızdaki işlemleri doğru yansıtması 

temel beklentimizdir.  Somut olarak, Amerika  Birleşik Devletleri'nin  ve  faaliyet gösterdiğimiz  diğer  tüm 

ülkelerin yolsuzlukla mücadele ve ticaret hukuku yasalarına uyum gösterilmesini beklemekteyiz. 

ExxonMobil'den hiçbir kişi, kurumunuzdan bizim adımıza, herhangi bir yasaya ya da ExxonMobil'in Yolsuzluk 

ve Rekabet Hukuku Politikaları dahil herhangi bir politikasına aykırı bir edimde bulunmanızı istemeye yetkili 

değildir. Hiçbir ExxonMobil çalışanı ya da tedarikçisi, ExxonMobil'in işlerini veya faaliyetlerini yürütürken bir 

çalışana, kamu görevlisine, acenteye, herhangi bir resmi makama, ticari kuruluşa ya da kişiye kolaylaştırıcı 

ödemeler gibi sakıncalı ödemeler yapmaya yetkili değildir. 
 

 
Politikamızın bir diğer önemli standardı da hediye ve davet alışverişini kapsar. ExxonMobil ile veya adına iş 

yapan kişilerin her bir olayda sağduyularını kullanarak hareket etmeleri beklenir. Hediye ve davetler, haksız bir 

avantaj sağlama niyetiyle sağlanmamalıdır. Çalışanlarımızın sembolik değerin üzerinde hediye ve iyilik kabul 

etmesi; bizimle iş yapan veya iş yapmak isteyen kişi ve kuruluşlardan abartılı veya sık davetler kabul etmesi 

yasaktır. Her ne kadar üçüncü kişilere hediye verilmesini tasvip etmiyorsak da, ExxonMobil adına iş yaparken 

üçüncü kişilere makul hediyeler veya davetler teklif etmeniz gibi son derece nadiren karşılaşılacak durumlarda 

aynı basireti göstermeniz beklenmektedir. Ticari ilişkilerinizin ve kamu görevlileriyle ilişkilerinizin yolsuzluk 

yasalarına ve ExxonMobil'in yukarıda özetlenen beklentilerine uygun olmasını sağlayacak politika, prosedür 

ve/veya kontrolleri henüz uygulamamışsanız derhal uygulamaya geçirmenizi ve yeterli önlem almanızı rica 

ederiz. 
 
 

 
1 Kurumsal Ayrılık Beyanı 

 

 
ExxonMobil çeşitli bağlı kuruluşlardan oluşmaktadır ve bu bağlı kuruluşların adlarında ExxonMobil, Exxon, 

Esso ve Mobil ibareleri yer alabilir. Bu mektupta kolaylık olması açısından, şirket toplulukları veya Exxon 

Mobil Corporation'ın belirli bağlı kuruluşları kısaca “ExxonMobil” olarak ifade edilmektedir. Bu ifade sadece 

kolaylık ve sadelik sebebiyle tercih ediliyor olup ast-üst ilişkilerini, belirli bir tüzelkişiliği, tüzelkişilikler 

arasındaki ilişkileri ifade etmez. 

 
Burada yer alan hiçbir hüküm, ülke bağlı kuruluşlarının ayrı tüzelkişilikler olmasını ortadan 

kaldırmamaktadır. Bu belgede anlatılan iş ilişkileri taraflar arasında bir ast-üst ilişkisi olduğunu göstermekten 

ziyade, fonksiyon ortaklığı, yöneticilik veya hizmet ilişkisi olduğu anlamına gelebilir.

https://corporate.exxonmobil.com/~/media/Global/Files/who-we-are/Standards-of-Business-Conduct_apr.pdf
http://corporate.exxonmobil.com/en/community/corporate-citizenship-report/economic-development-and-supply-chain-management/supplier-vendor-and-contractor-expectations?parentId=6ad7810c-680b-425f-8cc1-15c02386712e


 

 

ExxonMobil, tüm çalışanlarına, yüklenicilerinin personeline ve ExxonMobil işyerlerine ve tesislerine giren diğer 

kişilere emniyetli, sağlıklı ve üretken bir iş ortamı sağlamaya kararlıdır. ExxonMobil’in beklentisi, en azından 

sözleşmede yer alan şartları karşılayan bir alkol ve uyuşturucu programınız olması ve bunun düzenli olarak 

uygulanmasıdır. Tedarikçi programında bulunması gerekenler, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte aşağıdakileri 

içerir: 

1) Tedarikçi Personelinin, Şirket İşyerlerinde (mesai saati dışında da), herhangi bir Yasaklı Madde'yi kullanması, 

bulundurması, satması, üretmesi, dağıtması, saklaması veya taşıması yasak olmalı ve söz konusu Yasaklı 

Maddeler alkollü içkileri ve reçetesiz olarak ya da reçetesi veya prospektüsünde yazana aykırı kullanılan, kişinin 

melekelerini etkileme olasılığı bulunan ilaçları (örneğin bazı reçetsiz ilaçlar ve bitkisel gıda takviyeleri) 

kapsamalıdır. 

2) Herhangi bir Yasaklı Madde'nin (1) testi, paketlenmesi, saklanması, zerk edilmesi, yutulması, solunması veya 

başka şekillerde insan vücuduna alınması amacıyla kullanılan veya tasarlanmış olan, uyuşturucu ve alkolle ilgili 

malzemeler ile, (2) test numumesini seyreltmek, değiştirmek veya bozmak ya da alkol/uyuşturucu testi sürecini 

bir başka şekilde engellemek amacıyla kullanılan madde ve malzemeler yasak olmalıdır. 
 

3) Tedarikçi programının herhangi bir hükmüne veya sözleşmedeki alkol ve uyuşturucu ekinde yer alan gereklere 

uymayan Tedarikçi Personeli, Şirket İşi'nden uzaklaştırılmalıdır. 

4) Alkol ve uyuşturucu ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyma kararlılığı yer almalıdır. 
 

 
ExxonMobil ile imzaladığınız Alkol ve Uyuşturucu Madde Eki'nde şart koşulan alkol ve uyuşturucu testleri 

(tarama yöntemleri ve varsa sınır seviyeleri dahil) kapsamında aşağıdakilere uyulmalıdır: 
 

 
A) ExxonMobil ile imzalanan Alkol ve Uyuşturucu Madde Eki nedeniyle asgari olarak ABD 

Ulaştırma Bakanlığı testlerinin yapılması gerektiği durumlarda, 1) ABD Ulaştırma Bakanlığı 

gereklerini karşılayan bir test; 2) ABD Ulaştırma Bakanlığı gereklerinin ilerisinde bir test; veya 3) 

ExxonMobil uyuşturucu  testinden  birini,  ilgili  yasa  hükümlerinin  bu  testlere  gerek  bırakmaması 

durumu haricinde seçerek uygulayabilirsiniz. 
 

B)  ExxonMobil ile imzalanan Alkol ve Uyuşturucu Madde Eki nedeniyle asgari olarak ExxonMobil 

testlerinin yapılması gerektiği durumlarda; 1) ExxonMobil testini; 2) ExxonMobil testinin ilerisinde 

bir testi, ilgili yasa hükümlerinin bu testlere gerek bırakmaması ya da sözleşme nedeniyle tümüyle farklı 

bir uyuşturucu testi (tarama yöntemleri ve sınır seviyeleri dahil) uygulamanız gerekmesi durumları 

haricinde seçerek uygulayabilirsiniz. 
 

 
Bu bilgiler yalnızca mevcut sözleşmenizdeki hükümleri açıklamak amacıyla verilmiştir ve size ek bir 

yükümlülük getirmez. Büyük harfle başlayan terimler, ilgili Alkol ve Uyuşturucu Eki'nde tanımlandığı şekliyle 

kullanılmıştır. 
 

 

Şirketiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu olmasa da, ExxonMobil'in dünya çapındaki bağlı kuruluşlarına 

mal veya hizmet tedarik ederken bir ABD vatandaşının söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak iş yapmasının 

yasak olduğu kişi, kurum, kuruluş ve gemilerle iş yapmamanız ve ExxonMobil'e bir ABD vatandaşının iş 

yapmasının yasak olduğu mal ve hizmetleri, örneğin ABD'nin kapsamlı yaptırımlarına tabi bir ülkede çıkarılmış 

veya üretilmiş bir malı tedarik etmemeniz şarttır. Halihazırda Kırım, Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye ABD 

tarafından kapsamlı yaptırımlar uygulanmaktadır. ABD ayrıca Venezuela ve Rusya'ya kısıtlı yaptırımların yanı 

sıra, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve 

Engellenmiş Kişiler ("SDN)" listesindeki kişi, kuruluş ve gemilere, ayrıca mülkiyetinin %50'si veya fazlasının 

tek başına veya topluca bir SDN'ye ait olduğu kurumlar ve gemilere yaptırım uygulamaktadır. İlgili yaptırımların 

ve ihracat kontrollerinin hükümlerini, Avrupa Birliği ve diğer yürürlükteki yaptırımları tam olarak bilmenizi, 

dünya genelinde ExxonMobil bağlı kuruluşlarına mal veya hizmet tedarik ederken yaptırıma



 

 

tabi bir kişi veya kuruluşla iş yapmamanızı, ExxonMobil'e bir ABD vatandaşının iş yapamayacağı mal ve 

hizmetler tedarik etmemenizi beklemekteyiz.   Hangi kişi, kuruluş ve gemilerin yaptırıma tabi olduğu 

konusundaki sorularınızı, alanın uzmanı bir hukukçuya danışmanızı öneririz. 
 

 
ExxonMobil şirket verilerini korumak, bilgisayar ağını gelişmiş siber saldırılara karşı güvenceye almak ve kişisel 

verileri mevzuat hükümleri doğrultusunda korumak için önemli kaynak ayırmaktadır.   Bu mektup, 

kontrolünüzdeki elektronik ve basılı bilgilerin ve bilgi sistemlerinin yeni ve gelişen siber saldırı şekillerinden 

korunmasına yönelik ExxonMobil beklentilerinin bir kez daha vurgulanması amacıyla hazırlanmıştır. 

Profesyonel destek alarak ve doğru uygulamalardan yararlanarak yeterli veri koruma ve siber güvenlik önlemleri 

bulundurmanız gerekmektedir. 
 

 
ExxonMobil ile ilgili bilgilerin bütünlüğünün bozulduğundan şüphe duymanız halinde, bu olayları derhal bize 

bildirmelisiniz. ExxonMobil'den gelmiş gibi görünen bir epostanın gerçekten şirketimizden gönderildiğine dair 

şüpheleriniz oluşursa lütfen ExxonMobil ile temasa geçin.   Ayrıca personelinize siber güvenlik konusunda 

düzenli eğitimler vermenizi, özellikle kimlik avlama ("phishing") saldırıları ve bilgisayar sistemlerine zarar 

verebilecek bağlantı veya ekler içeren epostalar gibi, kişilerin dikkatsizliği üzerinden etkili olan saldırılara karşı 

uyarmanızı rica ediyoruz. 
 

 
 

Gün geçtikçe pek çok ülke kişisel bilgilerin toplanmasını ve işlenmesini düzenleyen veri güvenliği ve veri 

gizliliği yasalarını yürürlüğe koymaktadır. Bu yasalar sadece bilginin nasıl toplandığı ve depolandığıyla değil, 

hangi amaçlar için kullanıldığıyla da ilgilidir. Ayrıca birçok ülkede kişisel bilgilerin sınır ötesine taşınması ve 

üçüncü kişilere verilmesi konusunda kısıtlamalar bulunur. 
 

 
ExxonMobil, çalışanlarının, tedarikçilerinin, satıcılarının, müşterilerinin ve iş yaptığı diğer üçüncü kişilerin 

kişisel bilgilerini korumaya kararlıdır. ExxonMobil ile sözleşmeniz gereği kullanılan kişisel bilgilerin güvende 

kalması için gereken önlemleri henüz almadıysanız almanız, ayrıca veri güvenliği ve gizliliği yasalarına tam 

uyumu temin etmek için gereken kontrol ve araçları kullanmanız büyük önem taşır. 
 

 
Sizden aynı zamanda, bazı kişilerin tedarikçilere ihaleye fesat karıştırma yoluyla iş elde etmelerini sağlayacak 

gizli bilgiler vermeyi teklif edebileceği Yasadışı Bilgi Simsarlığı potansiyeline karşı tetikte olmanızı rica 

ediyoruz. Bu uygulamalar kanuna aykırıdır ve meydana gelmesi durumunda ihbar edilmesi gerekir. 
 

 
Yukarıdaki madde ve beklentilerin, ExxonMobil projelerinde veya işyerlerinde sizin için çalışan tüm 

altyüklenicilere iletilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. 
 
 

Son  olarak  sizden,  tüm finansal  verilerinizi  eksiksiz  tutmanızı  ve  ExxonMobil'e  kesilen  tüm faturaların 

aramızdaki sözleşmede belirlenen fiyat, vade ve diğer hükümlere uygun düzenlenmesini bekliyoruz. 
 

 
İhalelerin  ve diğer  yüklenici seçimlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesine kararlıyız. Bu standartlara 

uymayan uygulamalardan haberdar olmanız veya bu konuyla ilgili endişelerinizin oluşması durumunda bizimle 

irtibat kurmanızı tavsiye ederiz.



 

 

İş standartlarımızın en iyi şekilde bilinmesi ve anlaşılması amacıyla bu mektubu şirketinizde bizimle veya bağlı 

kuruluşlarımızla ilişkisi olan tüm kişilerin dikkatine sunmanız faydalı olacaktır. İş standartlarının uygulanması 

konusundaki soru ve endişelerinizi, bölgenizden sorumlu Kontrol Danışmanımıza* ileterek dile getirebilirsiniz. 
 

 

Bölge - Ülke Kontrol Danışmanı Eposta Adresi Telefon 

Kuzey ve Güney 

Amerika 
Fernanda Castellini fernanda.castellini@exxonmobil.com +5491130696485 

Avrupa Genel Adham Abaza adham.abaza@ exxonmobil.com +420221459499 

Afrika Genel Akan Ibekwe akaninyene.s.ibekwe@exxonmobil.com +23412801100; ext 26666 

AP - Malezya Nurul Hana Abdul Rahman nurulhana.abdulrahman@exxonmobil.com +60348152280 

AP - Avustralya/PNG Panunee Piriyawong panunee.piriyawong@exxonmobil.com +6624075500 

AP - Endonezya Dimas Kusumohapsoro dimas.i.kusumohapsoro@exxonmobil.com +62215740707; ext 12279 

AP - Sakhalin Kirill Prokudin kirill.v.prokudin@exxonmobil.com +74242677422 

AP - Tayland Sasithorn 

Pruegsachaiyaporn 
sasithorn.pruegsachaiyaporn@exxonmobil.com 

+6621638451 

AP - Diğer AP Itthi Panthurungkhanon itthi.panthurungkhanon@exxonmobil.com +6624078951 

AP — India Priti Gupta  priti.gupta@exxonmobil.com   +918071085525 

 
 

* Bunun yerine ExxonMobil Kurumsal bilgi hattını ABD'den 1.800.963.9966, ABD dışından ise 001.972.444.1990 numaralardan 
arayabilirsiniz (yurtdışı numara ödemeli aramaya açıktır). 

mailto:sasithorn.pruegsachaiyaporn@exxonmobil.com

