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Deutsche Lufthansa AG
Yönetim Kurulu’nun Önsözü
Sorumluluk bilinciyle ve yasalara uygun davranış, şirket
kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve günlük çalışmamızı buna
göre belirlediğimiz temel direğidir.
Deutschen Lufthansa AG yönetimi bu tüzüğü Lufthansa Grubu için bir değer sisteminin temeli olarak kabul etti ve düzenli olarak denetim kuruluna rapor veriyor. Bu tüzükte tespit edilen prensipler
sadece adil bir rekabetin esasları değildir, aynı zamanda yasal risklerin ve itibar risklerinin farkına
varmada ve önlemede bize yardımcı olur. Tüzük, sınırları içerisinde şirkette kararlar aldığımız ve
davranışımızı genel kurallarına göre belirlediğimiz ve ölçülmesini sağladığımız bir çerçeve çizer.
Güvene ve dürüstlüğe dayalı bir şirket kültürünün sürdürülmesi için ve kalıcı şirket başarısının
güvence altına alınması için bu davranış kuralları Lufthansa Grubu‘nun tüm organları, yöneticileri
ve çalışanları için bağlayıcıdır.
İş partnerlerimizden ve özellikle tarafımızdan görevlendirilen kişilerden ve tedarikçilerden bu tüzükte belirlenen prensiplere uymalarını bekliyoruz.
Hepimiz bu tüzüğü dikkate almakla ve şüphe duyulması halinde tamamlayıcı bilgileri ve tavsiyeyi
bunun için öngörülen birimlerden (örneğin amirler, Lufthansa Group Compliance Office) almakla yükümlüyüz. Bu tüzüğün ihlallerine göz yumulmaz ve disiplin önlemleri ve resmi makamların
müeyyideleri ile karşı karşıya kalınabilir.

Harry Hohmeister

Ulrik Svensson

Carsten Spohr

Dr Bettina Volkens

Thorsten Dirks

Member of the Executive Board
Hub Management

Member of the Executive Board
and Chief Financial Officer

Chairman of the Executive Board
and CEO

Member of the Executive Board
Corporate Human Resources
and Legal Affairs

Member of the Executive Board
Eurowings and
Aviation Services
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Adil rekabet
kurallarına uyuyoruz
Küresel alanda faaliyet gösteren şirket
grubu olarak sürekli rekabet halindeyiz.
Adil rekabet bizim için vazgeçilmezdir,
çünkü şirketlerimizin daimi başarısı
sadece meşru ve dürüst rekabetle
sağlanır.
Bu nedenle tüm organların, yöneticilerin ve çalışanların söz konusu geçerli
rekabet yasası belirlemelerine uygun
davranması Lufthansa Grubu‘nun temel
prensipleri arasındadır.
Bu sırada rakiplerle fiyatlar, fiyat
artışları, koşullar ve kapasiteler, kârlar,
kâr marjları, maliyet, satış ve pazarlama yöntemleri veya rekabet açısından
önemli diğer faktörler hakkında anlaşma yapmama ve de buna göz yummama ölçütü bizim için geçerlidir.
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Rekabet açısından hassas bilgilerin
izin verilmeyen şekilde paylaşımına ve
rakiplerle anlaşmaya varılan hareket
tarzlarına müsaade etmeyiz.
Aynı şekilde rakiplerle rekabetten vazgeçme, tedarikçilerle olan iş ilişkilerini
sınırlama, ihalelerde teklifleri devretme
veya müşterilerin, pazarların, sahaların
veya ürün portföylerinin paylaşılması
hakkında anlaşma yapmayız.

2

Yolsuzluğa karşı mücadele veriyoruz
Lufthansa Grubu şirketleri ve çalışanları sorumluluk bilinciyle hareket eder
ve her tür rüşvete ve yolsuzluğa karşı
mücadele eder.
İş ilişkilerinin hem kurulması hem de
korunması sırasında sadece nesnel
kriterlerle ikna oluruz ve ne kişisel
çıkarlar veya ilişkiler ne de maddi veya
manevi şahsi avantajlar bizi yönlendirir. Hedefimiz, her tür desteğin belirli,
istenilen bir davranışın karşılığı olarak
anlaşılmasına veya görülmesine yönelik
izlenimi önlemektir. Bu husus özellikle
mevki sahibi olan kişilerle olan ilişkilerde geçerlidir.
Bu nedenle her tür maddi veya manevi
kazançların ürünlere veya hizmetlere
yönelik karşılık olarak talep edilmesine,
söz verilmesine, müsaade edilmesine
veya kabul edilmesine izin vermeyiz.
Bunun yanı sıra Lufthansa Grubu‘na
ait şirketlerin tüm organları, yöneticileri
ve çalışanları işle ilgili kararlarını çıkar
çatışmasından uzak bir şekilde ve
sadece Lufthansa Grubu‘nun yararına
almakla yükümlüdür.

Bu yüzden bir çıkar çatışmasına veya
bir çıkar çatışması izlenimine yakın
görülebilen durumlardan kaçınıyoruz.
Bağışların, sponsorluk hizmetlerinin
veya üyeliklerin arkasında rüşvet ödemelerinin saklı olabileceği tehlikesinin
farkındayız.
Bağış ve sponsor hizmetleriyle üyelikler, Lufthansa Grubu şirketlerinde
uygulanan ilgili yasayla ve kendi iç
prensiplerimizle mutabık olmalıdır. Bunun yanında bağış ve sponsor hizmetlerin ve üyeliklere dahil olma, güncel
sözleşme görüşmeleri veya bir iş ilişkisi
bağlamında olamaz.

İlgili kişinin objektif karar yeteneği kendi
çıkarı veya üçüncü şahısların çıkarı
nedeniyle etkilenebilecekse ve işle ilgili
kararların artık sadece şirkete yarar
getirmemesi tehlikesi söz konusuysa,
görüşümüze göre bir çıkar çatışması
mevcuttur.
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Dış ticaret
belirlemelerine uyuyoruz
Ulusal ve uluslararası ülkelere ve kişilere yönelik yaptırım talimatları (ambargolar) da prensiplerimiz arasındadır. Dış
politika veya güvenlik politikası nedenleriyle belirli ülkelere karşı dış ülkelere
ekonomik faaliyet serbestliğini kısıtlayan ambargolar getirilebilir.
Para ve/veya ekonomik kaynakların
bahşedilmesini konu alan sözleşmelerde ambargoların ihlal edilmemesini
sağlıyoruz.
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Küresel alanda faaliyet gösteren şirket
olarak halihazırda geçerli ihracat kontrol
yasalarına tabiyiz. Lufthansa Grubu
şirketlerinin tüm organları, yöneticileri
ve çalışanları ithalat ve ihracat kontrol
yasalarına vakıf olmakla ve bunlara
uymakla yükümlüdür.

4

Pazar suistimaline
karşı talimatlara uyuyoruz
Faaliyetlerimiz kapsamında şirketimiz
veya örneğin iş ortaklarımız hakkında
kamuya açık olmayan ve kamuya açık
olmaları durumunda önemli kur etkisi
potansiyeli içerebilecek olan bilgilere
erişim elde edebiliriz. Lufthansa Grubu
ile ilgili (potansiyel) içeriden öğrenilen
bilgilere erişim elde eden organlar,
yönetim elemanları ve çalışanlar
bunun için düzenlenmiş olan gizlilik ve
içeriden öğrenenler listesine alınır ve
bu tür bilgilere erişimden kaynaklanan
yasal yükümlülükleri ve ihlallerin hukuki
sonuçları hakkında kapsamlı olarak
bilgilendirilir.

İçeriden öğrenenlerin ticaret yasağı ve
piyasa manipülasyonu ile ilgili sorumluluğun bilincindeyiz ve özellikle gizli
tutmak ve kaçınmakla yükümlüyüz. Bu
nedenle özellikle içeriden öğrenilen
bilgileri kendi yararımıza kullanmaktan
veya yetkisiz üçüncü şahıslara vermekten kaçınırız. Deutsche Lufthansa
AG içeriden öğrenilen bilgilere yönelik
olguların kontrol ve denetimi için bir
geçici komite tayin etmiştir.
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Bir ombudsmanlık
sistemine sahibiz
Yasalara veya kendi işimizde tatbik
edilen düzenlemelere karşı potansiyel
cürümlere veya ihlallere yönelik gizli
uyarıları mümkün kılmak için Lufthansa
Group bir ombudsmanlık sistemi kurdu.
Lufthansa Grubu ombudsmanı harici bir
avukattır.
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Kendisine iletilen uygunluk bakımından
önemli tüm hususları Lufthansa Group
Compliance Office ve Group Security‘ye aktarır. İhbar eden kişinin kimliği
Lufthansa Group Compliance Office
veya üçüncü şahıslara, ancak bu kişinin
açıkça buna izin vermesi veya resmi
birim tarafından talimat verilmesiyle
koşuluyla açıklanır.

6

İnsan hakları, çalışma standartları
ve sosyal standartlara
uygun bir şekilde hareket ediyoruz
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş
ortaklarımızın onuruna önem veriyor
ve saygı gösteriyoruz. Faaliyetimizde
daima insan haklarına, UN Global
Compact prensiplerine ve kabul görmüş
uluslararası çalışma standartlarına ve
sosyal standartlara uygun bir şekilde
hareket etmeyi sağlıyoruz. Bu sırada
özellikle çocukların çalıştırılmasını ve
zorla çalıştırılmayı ve her tür istismarı
reddediyoruz.
Cinsiyet, yaş, renk, köken, uyruk, dini
mensubiyet, cinsel yönelim, engellilik,
siyasi görüş veya sendikal faaliyetler
gibi hiçbir ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz.

Toplantı ve örgütleşme serbestliği, toplu
görüşme ve adil çalışma koşullarının
sağlanması için önemli düzenleme hakkına riayet ediyoruz. Serbest meslek
seçimi, tazminat eşitliği, dinlenme hakkı
ve düzenli ödemeli izin bizde sabit
olarak belirlenmiştir. Çalışanlarımızın
sağlığına ve güvenliğine destek olmak
ve korumak bizim için önemli bir husustur. Sorumluluk alanımızın dahilinde
sosyal güvenceyi teşvik ediyor ve fikir
hürriyeti ve serbest fikir beyanı hakkına
saygı duyuyoruz.

Cinsel tacize müsamaha göstermeyiz.
Buna özellikle istenmeyen yakınlaşmalar ile fiili veya sözlü nitelikteki istismarlar dahildir.
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Çevre korumasına önem veriyoruz
Modern mobiliteyi ve buna bağlı olan
hizmetleri sorumluluk bilinciyle şekillendirmeyi kendimize görev ediniyoruz.
Çalışmamızdan doğan olumsuz çevresel etkileri sürekli azaltmak için ihtiyaç
olan kaynakları mümkün olduğunca
verimli bir şekilde kullanıyoruz ve çevreye dost teknolojilerin geliştirilmesine
ve yayılmasına yol açıyoruz.

8

Lufthansa Grubu‘nun çevre prensiplerinin dikkate alınması ve sürdürülmesi ve
sertifikalı, geçerli çevre yönetim sisteminin kademeli olarak yayılması bunun
için önemli bir esastır. Bu aynı zamanda
çevre verimliliğimizin yönetilmesi ve
sürekli iyileştirilmesi için öncelikli bir
araçtır.

Ürün emniyetine dikkat ediyoruz
Ürünlerimizi üretirken ve hizmetlerimizi
sunarken yasal ve şirket içi taleplere
uyulmasına dikkat ediyoruz ve sadece
menşei belli olan ve uygunluğunda
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şüphe duyulmayan ön mamullerin ve
materyallerin kullanılmasına büyük
önem veriyoruz.

9

Veri korumaya riayet
ediyoruz ve iş sırlarını koruyoruz
Kişisel verileri ancak meşru ve açıkça
belirlenmiş amaçlar için gerekli olduğunda topluyor, düzenliyor ve kullanıyoruz. Bunun yanı sıra kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması için verilerin
güvenli kullanımına, korunmasına ve
kaydedilmesine yönelik uygun yüksek
talepler getiriyoruz ve bu bilgileri ancak
bunun için meşru bir sebep olması
ve diğer koruyucu önlemlerin yüksek
standartta sağlanması koşulları altında
aktarıyoruz.
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Kara para aklama ile
mücadele eden yasalara uyuyoruz
Kara para aklama, illegal yoldan elde
edilen mal varlığı değerinin legal ekonomi döngüsü içerisine gizlice sokulması
anlamına gelir ve burada paranın yasa
dışı kaynağının gizlenmesi amaçlanır.
Çok sayıda ülkede kara para aklama bir
cürüm olarak kabul edilir.

11

Lufthansa Grubu‘nun başarısı gizli bilgilerin işlenmesine de bağlıdır. İşletme
kapsamında bilgimize sunulan veriler
ve bilgiler sadece izin verilen çerçeve
içerisinde kullanılabilir. Bilgilerin devredilmesine ancak alıcının bu bilgileri
almaya yetkisi olup olmadığı kontrol
edildikten sonra izin verilir.

Lufthansa Grubu, kara para aklama ile
mücadele yasalarının ihlal edilmesine
göz yummaz ve sadece iş alanındaki
faaliyeti yasal talimatlarla uyum halinde
olan ciddi partnerlerle iş ilişkileri kurmayı hedeflemiştir.

Şirket mal varlığını
korumakla yükümlüyüz
Her organ, her yönetici ve her çalışan
Lufthansa Grubu şirketlerinin mal varlığını sorumluluk bilinciyle kullanmakla
yükümlüdür. İşletmeye ait mal varlığı
esasen sadece şirketin amaçlarına
yönelik olarak kullanılabilir.

Diğer, özellikle izin verilmeyen kişisel,
illegal veya diğer yetki haricindeki
amaçlar için kötü amaçlı kullanım
yasaktır.
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