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YIL SONU TEDARİKÇİ İLETİŞİMİ  
 

Exxon Mobil Corporationi, düzenli olarak kendi ve bağlı kuruluşlarının iş uygulamalarının 

kapsamlı bir incelemesini gerçekleştirir. Söz konusu inceleme sürecinin bir parçası olarak, mal ve 

hizmet tedarikçilerimize, ExxonMobil'in ExxonMobil ile veya ExxonMobil adına ticari 

faaliyetlerin doğru şekilde yürütülmesine ilişkin beklentilerini iletmenin önemli olduğuna 

inanıyoruz. Uzun süredir uygulanmakta olan Etik Politikamız ve İş Ahlakı Standartlarımıza ilişkin 

diğer politikaların rehberliğinde temel amacımız, işimizi en yüksek standartlar ile uyumlu şekilde 

yürütmemizi sağlamaktır. Buna karşılık, tedarikçilerimizden de benzer standartlara bağlı 

kalmalarını beklemekteyiz. ExxonMobil'in standartları, güvenliği, verilen ihaleleri, kişisel iş 

davranışlarını, geçerli tüm yasalara uyumu, yeterli iç kontrolleri ve tüm işlemlerin uygun şekilde 

kaydedilmesini ve raporlanmasını kapsar.  

 

ExxonMobil Tedarikçi Beklentileri'nde belirtildiği gibi, ExxonMobil ve tedarikçilerinin 

yürürlükteki tüm yasalara uyması ve tüm mali mutabakatların, raporların ve faturalandırmaların 

aramızdaki ticari işlemleri doğru bir şekilde yansıtması temel bir beklentidir. Özellikle, Amerika 

Birleşik Devletleri'nin ve operasyonların yürütüldüğü diğer tüm ülkelerin yolsuzlukla mücadele 

ve antitröst yasalarına uyulmasını beklemekteyiz. ExxonMobil'deki hiç kimse, bizim adımıza 

kuruluşunuzdan, yürürlükteki yasalara veya Yolsuzlukla Mücadele ve Antitröst İlkelerimiz de 

dahil olmak üzere ExxonMobil politikalarına aykırı herhangi bir eylemde bulunmasını isteme 

yetkisine sahip değildir. Hiçbir ExxonMobil çalışanı veya tedarikçisi, ExxonMobil faaliyeti veya 

işinin yürütülmesinde herhangi bir hükümet, ticari kuruluş veya bireyin herhangi bir çalışanına, 

yetkilisine, acentesine veya aracısına yapılan kolaylaştırıcı ödemeler de dahil olmak üzere 

uygunsuz bir ödeme yapmaya yetkili değildir.  

 

Bir diğer önemli standart da hediye ve ağırlama sunma ve kabul etmeye dair politikamızdır. 

ExxonMobil ile veya onun adına iş yapan tarafların her durumda sağduyulu davranmaları 

beklenmektedir. Hediyelerin ve ağırlamaların sağlanması, uygunsuz bir avantaj yaratma niyeti 

taşımamalıdır. Çalışanlarımızın, bizimle iş yapan veya iş yapmak isteyen bireylerden, şirketlerden 

veya firmalardan nominal değeri aşan hediyeleri veya iltimasları kabul etmeleri ya da bu taraflarca 

aşırı veya sık sık ağırlanmaları yasaktır. Aynı şekilde, üçüncü taraflara herhangi bir hediye 

verileceğini öngörmesek de ExxonMobil adına iş yaparken üçüncü taraflara uygun hediyeler veya 

eğlence sunabileceğiniz son derece nadir durumlarda da aynı derecede ihtiyatlı olmalısınız. Henüz 

yapmadıysanız, lütfen yeterli koruyucu tedbirleri aldığınızdan ve ticari etkileşimler ve hükümet 

yetkilileriyle etkileşimlerle ilgili faaliyetlerinizin yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasaları ve 

ExxonMobil'in yukarıda ana hatlarıyla belirtilmiş olan beklentileri ile tam olarak uyumlu olmasını 

sağlamak için gerekli politikalara, prosedürlere ve/veya kontrollere sahip olduğunuzdan emin 

olun.  

 

ExxonMobil insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve tedarikçilerimizden de aynısını 

beklemekteyiz. İnsan haklarına ilişkin Tedarikçi Beklentilerimiz, operasyonların ve iş 

uygulamalarının yanı sıra yönetim etkinliklerinin aşağıdaki temel uluslararası insan hakları 

çerçevelerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini içermektedir: 

https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/who-we-are/Standards-of-Business-Conduct_apr.pdf
https://corporate.exxonmobil.com/Sustainability/Sustainability-Report/Social/Supplier-vendor-and-contractor-expectations


 
 

• Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, çocuk işçiliğinin, zorla çalıştırmanın, iş yerinde 

ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, örgütlenme özgürlüğü ile güvenli ve sağlıklı bir iş 

ortamının tanınmasını ele alan 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar 

Bildirgesi ve  

• 2011 itibariyle yürürlükte olan Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair 

Rehber İlkeler (UNGP’ler). 

 

ExxonMobil, çalışanlarımız, yüklenici çalışanları ve ExxonMobil mülklerine, merkezlerine ve 

tesislerine erişen diğer kişiler için güvenli, sağlıklı ve üretken bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt 

eder. ExxonMobil'in beklentisi, asgari olarak sözleşmede belirtilen gereklilikleri karşılayan bir 

alkol ve uyuşturucu programına sahip olmanız ve bunu uygulamanızdır. Kabul edilebilir bir 

Yüklenici programının unsurları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içermelidir:  

 

1) Yüklenici Personelinin, Şirket Tesislerindeyken (görev dışı zamanlar dahil) reçetesiz ya da 

reçeteye veya kullanım talimatlarına aykırı bir şekilde kullanılan potansiyel olarak zararlı ilaçları 

ve alkolü içeren herhangi bir Yasaklı Maddeyi (ör. bazı Reçeteli İlaçlar veya reçetesiz satılan 

ilaçlar veya bitkisel ilaçlar) kullanmasının, bulundurmasının, satmasının, üretmesinin, 

dağıtmasının, gizlemesinin veya taşımasının yasaklanması.  

 

2) (1) Test etme, paketleme, depolama, enjekte etme, yutma, teneffüs etme veya herhangi bir 

Yasaklı Maddeyi insan vücuduna başka bir şekilde sokmada kullanılan veya kullanım için 

tasarlanmış herhangi bir uyuşturucu veya alkolle ilgili gerecin, (2) herhangi bir alkol veya 

uyuşturucu test örneğini seyreltmek, ikame etmek veya karıştırmak ya da alkol veya uyuşturucu 

test sürecini başka bir şekilde engellemek için kullanılan veya kullanım için tasarlanmış olan gereç 

veya maddelerin yasaklanması.  

 

3) Yüklenici Programının herhangi bir yönüne veya sözleşmede yer alan Alkol ve Uyuşturucu 

Eki’nde belirtilen şartlara uyulmaması durumunda Yüklenici Personelinin Şirket İşinden 

Çıkarılması.  

 

4) Yürürlükteki tüm uyuşturucu ve alkolle ilgili yasa ve yönetmeliklere uyma taahhüdü.  

 

ExxonMobil ile yaptığınız anlaşmanın Alkol ve Uyuşturucu Ekinde belirtilen alkol ve uyuşturucu 

test paneli ile (tarama ve doğrulama sınır seviyeleri dahil olmak üzere) ilgili olarak – varsa – 

aşağıdakilere uyulmalıdır:  

 

A) Alkol ve uyuşturucu testinin en azından ABD DOT paneliyle uyumlu olmasını gerektiren 

Alkol ve Uyuşturucu Eki’ni içeren anlaşmalar için, bu panellerden herhangi birinin yerel yasa 

tarafından önlendiği durumlar hariç olmak üzere, 1) ABD DOT ilaç panelini karşılayan bir panel, 

2) ABD DOT ilaç panelini aşan bir paneli veya 3) ExxonMobil ilaç panelini seçebilirsiniz.  

 

B) Alkol ve uyuşturucu testinin en azından ExxonMobil paneliyle uyumlu olmasını 

gerektiren Alkol ve Uyuşturucu Eki’ni içeren anlaşmalar için, bu panellerden herhangi birinin 

yerel yasa tarafından engellendiği durumlar hariç olmak üzere, 1) ExxonMobil panelini veya 2) 

ExxonMobil panelini aşan bir paneli (tarama ve doğrulama seviyeleri dahil olmak üzere) 

seçebilirsiniz.  



 
 

 

Bu bilgiler yalnızca mevcut sözleşmenizdeki/sözleşmelerinizdeki ilgili dili netleştirmek için 

sunulmaktadır ve herhangi bir ek sözleşme yükümlülüğü oluşturmamaktadır. Büyük harfle yazılan 

terimler, ilgili A&D (Alkol ve Uyuşturucu) Eki’nde tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır.  

 

Amerika Birleşik Devletleri dışında kurulmuş olsanız da dünya çapındaki ExxonMobil 

iştiraklerine mal ve hizmet sağlarken, ABD'li bir kişinin iş yapamayacağı herhangi bir kuruluş, 

örgüt, kişi veya gemi ile iş yapmamanız ve ExxonMobil'e, örneğin kapsamlı ABD yaptırımlarına 

tabi bir ülkede üretilen veya çıkarılan mallar gibi, ABD'li bir kişinin işlem yapamadığı herhangi 

bir mal veya hizmet sağlamamanız zorunludur. Şu anda kapsamlı ABD yaptırımları altındaki 

ülkeler ve bölgeler Kırım, Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk bölgeleri, Küba, İran, Kuzey Kore ve 

Suriye’dir. ABD ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak, bireysel olarak veya toplamda %50 veya 

daha fazlası bir veya daha fazla sayıda ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin 

Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi'ndeki kişiler ("SDN") 

tarafından sahip olunan kuruluşlar veya gemiler de dahil olmak üzere, SDNler’e, kuruluşlara ve 

gemilere karşı kapsamlı yaptırımlar uygulamaktadır. Rusya ve Venezuela'ya karşı ise daha sınırlı 

yaptırımlar uygulamaktadır. sizden ilgili AB ve Birleşik Krallık veya diğer uygulanabilir 

yaptırımlar ve ihracat kontrolleri dahil olmak üzere, uygulanabilir yaptırımlar ve ihracat 

kontrollerinden tamamen haberdar olmanızı, ayrıca dünya çapındaki ExxonMobil iştiraklerine mal 

veya hizmet sağlarken, yaptırım uygulanan herhangi bir tarafla iş yapmamanızı veya 

ExxonMobil'e ABD'li bir kişinin işlem yapamadığı herhangi bir mal veya hizmet sunmamanızı 

beklemekteyiz. Hangi kuruluşlara, örgütlere, kişilere veya gemilere yaptırım uygulandığı 

konusunda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bu konularda deneyimli bir avukata danışın.  

 

ExxonMobil, bilgisayar ağımızı karmaşık siber saldırıların artan riskinden korumak ve kişisel 

bilgileri yasal gerekliliklere göre yönetmek de dahil olmak üzere, verilerimizi korumak için önemli 

miktarda kaynak harcamaktadır.  

 

Bu iletişim, ExxonMobil'in kontrolünüz altındaki bilgileri (elektronik ve basılı kopya) ve bilgi 

sistemlerini siber saldırganların yeni ve gelişen risklerinden korumak için uygun adımları atmanız 

yönündeki beklentisini güçlendirme amaçlıdır. Profesyonel rehberliğe ve en iyi uygulamalara 

dayalı olarak uygun veri koruma ve siber güvenlik önlemlerini almalısınız.  

 

ExxonMobil ile ilgili bilgilerin gizliliğinin ihlal edildiğinden şüphelendiğiniz durumlar varsa, bu 

tür durumları derhal dikkatimize sunmalısınız. ExxonMobil'den geldiği iddia edilen bir e-postanın 

aslında şirketimizden gelip gelmediğine dair herhangi bir şüpheniz varsa lütfen ExxonMobil ile 

iletişime geçin. Ayrıca, "kimlik avı" saldırıları veya bilgisayar sistemlerini tehlikeye atabilecek 

ekler veya bağlantılar içeren diğer şüpheli e-postalar gibi kişisel dikkatsizliğe dayanan siber 

güvenlik saldırılarına karşı uyanık olmak için eğitimler de dahil olmak üzere, personelinizi düzenli 

olarak siber güvenlik konusunda eğitmenizi talep ediyoruz.  

 

Dünya çapında giderek daha fazla ülke, kişisel bilgiler de dahil olmak üzere, bilgilerin 

toplanmasını ve işlenmesini düzenleyen veri koruma veya veri gizliliği yasalarını 

benimsemektedir. Bu yasalar, yalnızca bu tür bilgilerin nasıl toplandığı ve saklandığını değil, aynı 

zamanda hangi amaçla kullanıldığını da ele almaktadır. Buna ek olarak, birçok ülkede kişisel 



 
 

bilgilerin ulusal sınırların ötesine ve üçüncü taraflara nasıl aktarıldığı konusunda da belirli 

kısıtlamalar bulunmaktadır.  

 

ExxonMobil, çalışanlarının, yüklenicilerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve iş yaptığı diğer 

üçüncü tarafların kişisel bilgilerini korumayı taahhüt eder. Henüz yapmadıysanız, lütfen 

ExxonMobil ile yaptığınız sözleşme uyarınca, kullanılan tüm kişisel verileri güvende tutmak için 

yeterli önlemleri aldığınızdan ve geçerli veri gizliliği yasalarına uygunluğu sağlamak için 

kontrollere ve araçlara sahip olduğunuzdan emin olun.  

 

Ayrıca, kişilerin tedarikçilere yaklaştığı ve rekabetçi ihale sürecinin bozulması yoluyla iş elde 

etmek için kullanılan gizli bilgileri sunduğu Yasa Dışı Veri Komisyonculuğu potansiyeline karşı 

dikkatli olmanızı istiyoruz. Bu tür bir uygulama yasa dışıdır ve sizden bu tür bir olay meydana 

geldiğinde bunu bildirmenizi istiyoruz.  

 

Yukarıdaki paragraflardaki beklentileri ExxonMobil projelerinde veya tesislerinde sizin için 

çalışan tüm yüklenicilere iletmek sizin sorumluluğunuzdadır.  

 

Son olarak, tüm finansal verilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde kaydedilmesini ve ExxonMobil'e 

gönderilen tüm faturaların, bizimle olan sözleşmenizde belirtilmiş olan fiyatlandırma, ödeme 

koşulları ve diğer hükümleri doğru bir şekilde yansıtmasını bekliyoruz.  

 

Sözleşmelerin ve diğer ihale sonuçlarının adil bir şekilde yapılması konusunda kararlıyız. Bu 

standartları karşılamayan herhangi bir uygulamadan haberdarsanız veya bu konuda herhangi bir 

endişeniz varsa bizimle iletişime geçmeniz konusunda sizi teşvik ederiz.  

 

İş standartlarımızın en iyi şekilde bilinmesi ve anlaşılması için, bu iletiyi kuruluşunuzda bizimle 

veya bağlı şirketlerimizle iş ilişkisi içinde olan kişilerin dikkatine sunarsanız memnun oluruz. 

 

Bu iş standartlarının uygulanmasıyla ilgili herhangi bir zamanda herhangi bir sorunuz veya 

endişeniz olursa, lütfen ilgili bölge* için Kontrol Danışmanımızla iletişime geçmek suretiyle bize 

bildirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bölge — Ülke  Kontrol danışmanı  E-posta adresi  Telefon No.  

USA  Melissa Luther melissa.r.luther@exxonmobil.com +18326247115 

Canada  Frank McGurk frank.w.mcgurk@esso.ca +15874765201  

Argentina  María Florencia Tejo maria.f.tejo@exxonmobil.com +541139852864 

Brazil  Willy Silva  willy.f.silva@exxonmobil.com +554136193691 

Guyana  Juanita Mangal  juanita.mangal@exxonmobil.com  +5922275644  

Europe - All  Andrey Andreev andrey.p.andreev@exxonmobil.com +420296577427 

Nigeria  Mobolaji Orisadipe mobolaji.a.orisadipe@exxonmobil.c
om 

+234908762667
5 

Angola  Leila M Ribeiro  leilla.m.ribeiro@exxonmobil.com  +244222679000  

Chad and EG  Karel Bouma  karel.bouma@exxonmobil.com  +420296577127  

Iraq and Dubai  Faisal Mustapha muhamadfaisal.mustapha@exxonm
obil.com 

+97145742558 

Malaysia  Nurshafiza Zulkefli  nurshafiza.zulkefli@exxonmobil.com  +60348154917  

Australia  Itthi 
Panthurungkhanon 

itthi.panthurungkhanon@exxonmob
il.com 

+6624078951 

PNG Wipa Pakdeeto wipa.pakdeeto@exxonmobil.com   +6624077452 

Indonesia  Dewanti Oktadella dewanti.oktadella@exxonmobil.com  +622150921404 

India  Sonia Dayalu sonia.s.deenadayalu@exxonmobil.c
om 

+918071086216 

AP - Rest of AP  Lai Li Wong lai.l.wong@exxonmobil.com   +6624078987   
 

* Alternatif olarak, ExxonMobil Corporate “yardım hattını” 1.800.963.9966 (Amerika Birleşik 

Devletleri içinde) veya 001.972.444.1990 (Amerika Birleşik Devletleri dışında ödemeli) numaralı 

telefondan arayabilirsiniz. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

i Kurumsal Farklılık Notu 

Exxon Mobil Corporation’ın pek çok iştiraki vardır ve bunların birçoğunun isminde ExxonMobil, Exxon, Esso ve 

Mobil ibaresi yer alır. Bu iletişim belgesinde bu şirket gruplarından veya Exxon Mobil Corporation’ın bağlı 
kuruluşlarından bahsederken kolaylık ve sadelik açısından ExxonMobil ifadesi kullanılmaktadır. Bunların tamamında, 

kullanılan sözcük, kolaylık ve sadelik amacıyla tercih edilmiş olabilir ve alt-üst ilişkilerini, tüzel kişilikleri veya tüzel 

kişilikler arasındaki ilişkileri tanımlamayabilir. Bu belgedeki hiçbir bilgi yerel kuruluşların kurumsal farklılığını 

geçersiz kılma amacı taşımaz. Bu iletişim belgesinde belirtilen iş ilişkileri, mutlaka bir alt-üst ilişkisini tanımlamaz, 

ancak işlevsel bir rehberliği, idareciliği veya hizmet ilişkisini yansıtabilir. 
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