AHL AK KURALL ARIMIZ

DAVE GITLIN'İN MESAJI

Carrier olarak, tüm çalışanlarımızdan ve birlikte iş
yaptığımız herkesten yüksek performans ve son
derece dürüstlük talep ediyoruz.
İşletme hedeflerimize ulaşmak için
değerlerimizden veya dürüstlüğümüzden taviz
verilmesi asla kabul edilemez.
Her zaman doğru olanı yapmaya kararlı
olan bir şirketiz.
İstisna yok.
Dave

Carrier Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
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DEĞERLER ARACILIĞIYLA
GÜÇLÜLÜK
Çeşitlilikler barındıran ve
ortak bir amaç ve paylaşılan
değerler etrafında birleşen
bir grubuz.
İnsanları güvende
tutmak, rahat ettirmek
ve harekete geçirmek
için yeni ve iyileştirilmiş
yollar oluşturmakta ve
geliştirmekteyiz.
Renkli ve kalın olması
gereken kısım 'Kapsayıcı
Olma' ifadesidir, 'alıyor'
kelimesi değil. Işlerimizi
Mükemmelik ile sunuyor,
Yeniliklerle büyüyor,
başkalarına Saygı
çerçevesinde yaklaşıyor,
ve yaptığımız her şeyde
Dürüstlükle hareket
ediyoruz.

Şirketimizin başarısını, çalışanlarımızın yetenek, beceri ve bağlılıkları
oluşturmaktadır. Birbirimize birey olarak saygı gösterir ve değer veririz,
en yüksek potansiyelimize yalnızca birlikte ulaşabileceğimizi biliriz.
Dünya genelinde zamana karşı çalıştığımız esnada, koşullarımız ve
karşılaştığımız zorluklar değişiklik gösterse de temel değerlerimiz aynı
kalır. Değerlerimiz, şeffaf davranmamızı ve hiçbir zaman yalana, hileye,
hırsızlığa veya aldatmaya başvurmamamızı gerektirir.
Değerlerimiz hepimizi birbirine bağlar, yol gösterir ve güçlendirir. Kim
olduğumuzu, neyi temsil ettiğimizi ve işimizi nasıl yaptığımızı tanımlar.
Baskıların yoğun hissedildiği ve karşılaşılan zorlukların genellikle benzersiz
olduğu karmaşık, dinamik bir iş ortamında değerlerimiz bize açıklık
ve tutarlılık sağlar, bizi birbirimize daha da yakınlaştırır. Değerlerimiz,
müşterilerimizin bekledikleri ve hak ettikleri yüksek kalite, güvenlik ve
performans seviyesine erişmemize yardımcı olur. Geçerli bir kural olmasa
bile bize rehberlik eder. Kısaca, değerlerimiz biz işimizi yaptığımız sırada
bizi birleştirir.
Modern hayatı mümkün kılıyoruz
Dünya çapındaki işlerimiz, yapı sistemleri sektörlerini beslemektedir.

Bizim Değerlerimiz, Sizin Değerleriniz
Evrensel Ahlak Kurallarımız, binlerce çalışanın görüşleri ile
oluşturulmuştur. Kültürümüzü ve çalışmamızı yönlendiren değerlerimizi
daha iyi anlamak için gösterdiğimiz şirket çapındaki çabayı temel alır.
Bizler Yalnızca hedeflerimize doğru şekilde ulaşmanın önemini
kavramıyoruz, aynı zamanda bunu günlük hayatımızın bir parçası yapmaya
çalışıyoruz. Evrensel Ahlak Kurallarımız bu bağlılığı yansıtmakta ve
pekiştirmektedir.

SAYGI
Diğer kişilere, kendimize
davranılmasını istediğimiz
şekilde davranırız.
DÜRÜSTLÜK
Dürüstlüğü, sorumluluğu ve etiği
birinci sıraya koyarız.
AİDİYET
Farklılıklarımızdan bağımsız olarak,
herkesin dâhil olduğu bir ortam
yaratmaya çalışıyoruz.
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YENİLİK
Sürekli olarak gelişmeye,
iyileşmeye ve büyümeye çalışırız.
MÜKEMMELLİK
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
ivedilik ile ve kusursuz bir şekilde
çalışarak teslim ederiz.
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EYLEME GEÇIRDIĞIMIZ DEĞERLER
Ahlak kurallarımız, işimizi
korumak, ileriye götürmek
ve bireysel performansımızı
geliştirmek konusunda bize
yardımcı olan pratik bir
kaynaktır.

Ahlak Kurallarımız hepimiz için mevcut bir kaynaktır. Bizim küresel Ahlak
Kurallarımızdır ve tüm yöneticilerimiz, yetkililerimiz ve çalışanlarımız, aynı
zamanda dünya genelindeki tüm Şirket temsilcilerimiz, bağlı şirketler ve
ortaklar için geçerlidir. Hedeflerimize doğru şekilde ulaşmamız için bir
araç ve bir kılavuz niteliğinde olan bu Kurallar:
•

 emel değerlerimizi tamamen içerir, günlük kararlarımızın değerlerimizi
T
—Saygı, Dürüstlük, Aidiyet, Yenilikçi ve Mükemmellik—kullandığımızda
daha kolay alındığını bize hatırlatır

•

 abul etmemiz gereken başlıca politikaları, gereklilikleri ve
K
sorumlulukları kapsar

•

 ndişeler veya alınması zor kararlarla karşılaştığımızda nasıl yardım
E
arayabileceğimizi açıklar

•

 ürüst bir şekilde hareket etmemizi ve tüm kaçınma ve aldatmacalardan
D
kaçınmamızı gerekli kılar

•

Etik & Uyumluluk programımızın temel taşını oluşturur

Değerlerimizin Tanımlanması
Saygı. Dürüstlük. Kapsayıcı Olma. Yenilikçi. Mükemmellik. Bu
değerleri, aldığımız günlük kararlar ve günlük davranışlarımıza ekleyerek:
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•

İşbirliği ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen ve kritik hataları
engellemeye yardımcı olan bir kültürü teşvik ederiz

•

 n iyi düzeye gelmek için çabalarız, her zaman başarıyı hedefleriz fakat
E
bunun için değerlerimizden ödün vermeyiz

•

 erede iş yapıyor olursak olalım, bunu etik ve yasal olarak sorumlu bir
N
biçimde gerçekleştirerek zor kazanılmış itibarımızı koruruz

•

 rün ve hizmetlerimizin değerlerine dayanarak iş ortaklarımız ve diğer
Ü
hissedarlarla ilişkilerimizi güçlendiririz

•

 üksek standartlarımızı benimsemiş ve işimizde başarılı olmak için doğru
Y
şeyi yapmanın bir engelden ziyade bu yolda bir araç olduğunun farkında
olan çalışanları cezbetme ve işte tutma becerimizi geliştiririz
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SORUMLULUKLARIMIZ
Her birimiz, bu Kurallara
ve Şirket politikalarına
uymakla, endişelerimiz
konusunda rehberliğe
başvurmakla ve fiili veya
potansiyel tüm ihlalleri
rapor etmekle yükümlüyüz.

Şirketimizin başarısı, dünya genelindeki yöneticilerimiz, yetkililerimiz,
çalışanlarımız ve temsilcilerimizin bireysel eylemlerine dayanır. Bu
nedenle, her birimiz aşağıdakilerden sorumluyuz:
•

 emel değerlerimize uymak , Ahlak Kurallarımızı kavramak ve bunlara
T
uymak

•

 ylemlerimizin, yürürlükteki tüm yasalar ve düzenlemelerin lafzı ve
E
ruhuna tamamen uyduğunu garanti altına almak

•

 issedarlarımıza olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve
H
davranışlarımızla örnek olmak

•

 urallarımız veya değerlerimizi ihlal eden veya edebilecek her şeyi rapor
K
etmek

İyi niyetle bir davranışı rapor eden bir kimseye misilleme yapılması, yasak
olmasının yanı sıra disiplin cezasına yol açar.

Liderler ve Amirlerin Özel Sorumlulukları
Çalışanların lideri veya amiri konumundaysak ya da iş ortaklarını yönetiyorsak, davranışlarımızla örnek teşkil
etmeli ve:
•

 alnızca temel değerlerimizi yansıtan yasal ve etik eylemlerin kabul gördüğü olumlu bir iş ortamı ve iş ilişkisi
Y
geliştirmeliyiz

•

 ir çalışan veya iş ortağı da dâhil olmak üzere hiç kimseden, standartlarımızdan ödün verecek bir şey yapmasını
B
istememeliyiz

•

 uralların, politikaların ve prosedürlerin önemini düzenli olarak iletmeli ve değerlerimize uygun hareket
K
etmeliyiz—araçların da amaçlar kadar önemli olduğunu vurgulamalıyız

•

 endi davranışlarımız ile çalışanlarımızın davranışlarından sorumlu olmalı ve uyumluluk inisiyatifleri ve eğitiminin
K
uygulanmasını üstlenmeliyiz

•

 alışanlara sorumluluklarını kavratacak, liderlik becerilerini geliştirecek ve kariyerlerini ve ilişkilerini etik bir
Ç
şekilde ilerletecek eğitimler sağlamalıyız

•

 alışanları ve iş ortaklarını fikirlerini ve endişelerini dile getirmeleri için teşvik etmek ve desteklemek konusunda
Ç
proaktif olmalıyız

•

 evcut durumu ele alarak ve ileride doğabilecek sorunları önleyerek veya uygun yardımı talep ederek, endişelere
M
derhal ve saygı çerçevesinde yanıt vermeliyiz

•

 ürürlükteki yasaları veya bu Ahlak Kurallarını ihlal edecek davranışlarda bulunmaktan veya bunları görmezden
Y
gelmekten her zaman kaçınmalıyız

•

Asla misilleme yapmamalı veya buna tolerans göstermemeliyiz

•

 aman zaman başarıyı da sorgulayın, sadece başarısızlığı değil, özellikle de sonuç gerçek olamayacak kadar iyi
Z
görünüyorsa

•

Doğru şeyi yapanları, özellikle de bunu yapmak cesaret gerektirmişse, aleni bir şekilde takdir edin

•

 zellikle zor ortamlarda veya baskı altında çalışırken risk konusunda ekibinizle açık ve proaktif bir şekilde
Ö
konuşun, onları hafifletmek için araçlarla donatın,
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ETİK KARARLAR VERMEK
Etik kararlar vermek, bir davranışta bulunmadan önce şu iki temel soruyu
kendinize sormanızı ve "evet" cevabını vermenizi gerektirir:

1: 	Bunu yapabilir miyim?
Tasarlanan hareket biçimi, yasanın ve Şirket politikasının lafzı ve
ruhu ile uyumlu mu?
2: 	Yapmalı mıyım?
	
Tasarlanan hareket biçimi, Şirketin temel değerleri ve itibarına
uygun mu?
Bu sorulara cevap verirken, ilgili tüm gerçekleri anladığınızdan emin olun,
etkilenecek hissedarlara olan sorumluluğunuzu göz önünde bulundurun
ve olası alternatifleri düşünün. Ayrıca, Etik & Uyumluluk Yetkiliniz, İnsan
Kaynakları müdürü ve konunun uzmanları (örn. teknik, mühendislik,
kalite, operasyonel ve yasal profesyoneller) gibi size yardım edecek doğru
insanlara başvurun.
Kurallarımız pek çok farklı kararlar verirken yardımcı olsa da, neler
yapabileceğimiz ve yapmamız gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi için
Carrier ilkelerine başvurun.
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SESİNİZİ DUYURMAK VE
YARDIM İSTEMEK
Olası ihlalleri iyi niyet
çerçevesinde rapor
etmek ve etik sorular
hakkında rehberlik
istemek konusundaki
sorumluluklarımızı yerine
getirmemize yardımcı
olacak çeşitli kaynaklar
vardır. İyi niyet çerçevesinde
rapor eden kimselere
misilleme yapılmasına
tolerans göstermeyiz.

Yasanın, bu Kuralların veya değerlerimizin ihlal edildiğini görür veya
böyle bir durumdan şüphelenirsek, bunu derhal dile getirmeliyiz. Tüm
düzeydeki amirler, Hukuk Departmanı, bir Etik & Uyumluluk Yetkilisi veya
İnsan Kaynaklarına rapor edilebilir. Gizli bir şekilde rapor etmek istiyorsak,
Anonim Raporlama Programı. Programını da kullanabiliriz. İsimsiz olarak
rapor etmek mümkün olsa da (yerel yasalar tarafından izin verildiği
takdirde), incelemeler ve takip sürecine yardımcı olacağı için kişilerin
isimlerini vermelerini önermekteyiz.
Bir raporun ne şekilde bildirildiği ve sonucunda ne olduğuna bakılmaksızın
misilleme yapmak yasaktır. Şirketimiz, iyi niyetle rapor etme
davranışında bulunan ve bir inceleme için işbirliği yapan bir kimseye
yapılan her çeşit misilleme için sıfır tolerans politikasına sahiptir.
Bu, tüm gerçeklerden haberdar olmanız veya bir ihlalin gerçekleştiğinden
tamamen emin olmanız gerektiği anlamına gelmemektedir; "iyi niyet" bir
ihlalin gerçekleşmiş olabileceğine inanmak için makul dayanaklarınızın
olması ve bunu rapor ederken saygılı ve açık olmanız demektir. Tüm
misilleme davranışları, işten çıkarmaya varabilecek disiplin cezalarına
neden olur.
Mesele şu ki, eğer bir şey görürseniz ve bir şey söylerseniz, hiçbir
cezalandırma ile karşılamazsınız. Bildirdiğiniz durumun aslında öyle
olmadığı kanıtlansa bile başınız belaya girmez. Buna inanmakta
zorlanabilirsiniz, ama bu doğru. İnsanların ellerini kaldırmasını ve soru
sormasını, hatta zor soruları bile sormasını memnuniyetle karşılıyoruz.
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KURALLARI NASIL
MUHAFAZA EDİYORUZ
Uyumluluk ve sürekli
gelişimi garanti altına
almak için, düzenli bir
şekilde operasyonlarımızı
denetlemekteyiz. İhlallerle
ilgili tüm raporlar, sürekli
gelişime katkıda bulunacak
eylemleri belirleme
amacıyla kapsamlı, adil
ve tarafsız bir şekilde
incelenir.

Şirket içi ve dışından uzman ekipler kullanan Şirketimiz, Kurallar ve
Şirket politikası ile uyumluluğun sağlanması için faaliyet gösteren tüm
kuruluşlarını düzenli olarak denetler. Bazı zamanlarda iş ortaklarımızı da
denetleyebiliriz. Denetlemeler, duyurulsun veya duyurulmasın, sürekli
gelişimi destekleyecek şekilde ilgili hissedarlarla paylaşılan bir rapor
hazırlanması ile sonuçlanır.
Yasaların, Kuralların veya Şirket politikasının fiili veya olası bir ihlali
rapor edildiğinde veya tespit edildiğinde, Etik & Uyumluluk Ofisi yasalara
uygun olarak vakitli ve kapsamlı bir inceleme gerçekleştirir. Hikâyeyi tüm
taraflardan dinlemek ve aynı zamanda mümkün olan en yüksek seviyede
gizliliği ve incelemeye bir hukuk müşaviri dâhil olduğu durumlarda avukatmüvekkil gizliliğini korumak için her çaba sarf edilir.
Şirketimiz, bir denetim veya incelemeye dâhil olan tüm taraflara
saygı çerçevesinde yaklaşmayı taahhüt eder. Gizliliği korumak veya
başka endişeleri ele almak için, incelenen konuların detaylarının tüm
taraflarla paylaşılmadığı zamanlar olabilir. Tüm çalışanlar ve iş ortakları,
yürürlükteki yasalar zorunlu işbirliğini sınırlandırdığı durumlar hariç,
tamamen dürüst olmalı ve denetimler ve incelemelerde işbirliğinde
bulunmalıdır. İşbirliği, görüşmelere katılmak ve belge temin etmek gibi
eylemleri içerebilir.
Bir ihlal gerçekleşmişse veya bir denetimin veya incelemenin öznesi
tamamen dürüst olmamış veya işbirliğinde bulunmamışsa, uygun disiplin
tedbirleri alınır. Bu tedbirler arasında rehberlik, ikazlar, uzaklaştırma, işten
çıkarma, kayıpların geri ödenmesi ve hatta cezai kovuşturma bulunur. Etik
& Uyumluluk Ofisi ve İnsan Kaynakları, yasal prosedürün uygulanmasını
ve tüm çalışanlara tutarlı davranılmasını sağlamak için disiplin işlemlerine
dâhil olur.
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FERAGAT
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Bu Ahlak Kuralları'nın veya uygulanacak diğer politikaların bir kısmından
veya tamamından feragat edilmesine yalnızca istisnai durumlarda ve
Uyumluluk Başkan Yardımcısı'nın onayından sonra izin verilir. Müdürler
ve yöneticiler için tüm feragatler, hem Küresel Etik & Uyumluluk Başkan
Yardımcısı hem de Yönetim Kurulu veya bir Kurul üyesi tarafından
onaylanmalıdır ve yasalar, düzenlemeler ve Şirket politikası gereği derhal
açıklanır.
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YENİLİK VE DÜRÜSTLÜK MİRASI
Kurucularımız, eşi benzeri
görülmemiş seviyelerde
güvenlik, performans,
elverişlilik ve konfor sunan
dönüştürücü ürünler bulmak
ve geliştirmek konusundaki
uzun tarihimizin zeminini
hazırlamıştır. Her kurucu,
yüksek seviyede kalite
ve etik talep ederek hala,
gururla izlediğimiz ve
katkıda bulunduğumuz
bir kültür oluşturmuştur.

İşletmelerimiz, yenilikleri tamamen bir sektörü oluşturan veya önemli
ölçüde genişleten vizyonerler tarafından kurulmuştur.
Mesela, 1902 yılında Willis Carrier dünyanın ilk klimasını icat edene
kadar, insanlar evlerinde ısı ve nem sorunları ile uğraşmaktaydı. Carrier,
günümüzde milyonlarca insanı çok yüksek veya düşük sıcaklıklarda bile
konforlu ve güvende tutmanın yanında gıda ve tıbbi malzemeleri de koruyan
bir endüstriye öncü olmuştur. Carrier, çevreyi ve insanları korumayı
amaçlayan yeni nesil enerji tasarruflu teknolojiler sayesinde liderliği elden
bırakmamaktadır.
1918 yılında Walter Kidde gemiler için ilk duman detektörünü ve karbon
dioksit yangın söndürme sistemlerini icat edene kadar, yangınlar gemilerde
oldukça hızlı yayılabilmekte ve çok kötü sonuçlar doğurabilmekteydi.
Kidde, bundan beş yıl sonra dünyanın ilk taşınabilir karbon dioksit yangın
söndürücüsünü icat etti. Günümüzde, Kidde Home Safety ürünleri, ileri
teknoloji yangın algılama ve durdurma sistemleri sayesinde kazaların
trajedilere dönmesini önlemektedir. Kidde ayrıca toplumsal inisiyatifler ve
kar amacı gütmeyen ortaklıklar sayesinde kurucusunun yardımseverlik
mirasını sürdürmeye devam etmektedir. Şirket her yıl, 100.000 adet ücretsiz
karbon monoksit ve duman detektörlerini ücretsiz dağıtmaktadır.
Kilitler görece kolaylıkla çıkartılabiliyordu, fakat 1818 yılında Jeremiah ve
Charles Chubb kardeşler ilk Detektör Kilidini icat etti. Kilit o kadar etkiliydi
ki, kardeşlerin ismi koruma ve güvenlik alanında bir marka haline geldi.
İş alanları yalnızca kilitlerle ve kasalarla sınırlı kalmayıp, yangın emniyeti
ve güvenlik sistemlerine kadar genişledi. Günümüzde, Chubb Tasarım ve
Teknoloji Alanında Milenyum Ödülü, Yenilik Alanında Uluslararası Yangın
Fuarı Ödülü ve Hırsız Alarm Performansı için Metropolitan Polis Ödülü de
dâhil olmak üzere birçok ödüle sahip, güvenilir bir liderdir.
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BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
Birbirimize olan inancımız etrafında
birleşmekteyiz. İşyerlerimizde karşılıklı saygı
ve aidiyet beklemekteyiz ve yalnızca bir ekip
olarak başarılı olabileceğimizi bilmekteyiz.
Tam potansiyelimize erişmeye çalıştığımız
sırada korunduğumuzu ve desteklendiğimizi
garanti altına almak için politikalarımız ve
emniyet tedbirlerimizin arkasında durmaktayız.
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Saygılı Bir İşyerini Teşvik Etmek

13

İşyerlerini Güvenli ve Sağlıklı Tutmak

15

Farklılık ve Aidiyeti Benimsemek

17

Eşit Fırsatı Teşvik Etmek

18

Eşit Fırsatı Teşvik Etmek
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Sosyal Medyayı Sorumlu Şekilde
Kullanmak20

SAYGILI BİR İŞYERİNİ TEŞVİK ETMEK
Kimsenin işyerlerimizde
tehdit edilmiş ve korkmuş
hissetmemesi için
gerekli önlemleri alarak
kapsayıcı olma ve saygı
taahhüdümüzü yerine
getiriyoruz.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Başkalarına saygı çerçevesinde yaklaştığımız ve zorbalık ve tacize
göz yummadığımız zaman, hepimizin düşüncelerimizi ve fikirlerimizi
belirtebileceği, sorular sorabileceği, yapıcı önerilerde bulunabileceği
ve tam potansiyeline erişebileceği olumlu bir iş ortamı yaratmaktayız.
Bu yeniliği, yaratıcılığı ve performansı ilerletirken kapsayıcı olmayı ve
işbirliğini de teşvik etmektedir. Başkalarının dışlanmış, saygısızlık edilmiş
veya korkmuş hissetmesine neden olan durumları anlamak ve ele almak
konusunda sorumluluk hissederek değerlerimizi yaşamış ve yasayı
uygulamış oluruz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz işyerlerinde taciz, zorbalık, tehdit ve şiddet olmaması için
çalışmaktadır. Aşağıdakiler vasıtasıyla hepimiz bu süreçte bir rol
oynayabiliriz:
•

 aşkalarını aşağılayan, küçük düşüren veya gözünü korkutan davranışları
B
proaktif olarak önlemek

•

İnsanların seslerini duyurmasını, fikirlerini ve düşüncelerini belirtmesini,
sorular sormasını teşvik etmek ve öneriler ve fikirleri açık bir biçimde
dinlemek

•

Eylemin doğrudan hedefi biz olmasak bile her türlü tacizi rapor etmek

•

 işisel güvenliği teşvik etmek ve tüm şiddet eylemlerini veya tehditlerini
K
rapor etmek

•

Başkalarına empati göstermek ve onlara ağırbaşlılık ile yaklaşmak

•

Taciz önleme yasaları ve düzenlemelerine uymak

Bir tacize şahit olur veya böyle bir durumdan şüphelenirseniz, amiriniz,
İnsan Kaynakları veya bir Etik & Uyumluluk Yetkilisi ile derhal
iletişime geçin ya da Şirket Anonim Bildirme Programı'nı kullanın. Bir
şiddet davranışı veya tehdidine şahit olur veya böyle bir durumdan
şüphelenirseniz ya da gerçekleşeceğine ihtimal verirseniz, davranışın
etkileyeceği herkesi uyarın, olası bir zarardan kendinizi koruyun ve derhal
Güvenlik ile iletişime geçin. Ayrıca amiriniz, İnsan Kaynakları veya bir
Uyumluluk Yetkilisi ile derhal iletişime geçin ya da Şirket Anonim Bildirme
Programı'nı kullanın.

DEVAMI >
CARRIER GLOBAL CORPORATION
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SAYGILI BIR İŞYERINI TEŞVIK ETMEK (DEVAMI)

S: 	İş arkadaşlarımdan birinin tacize uğradığını düşünüyorsam
fakat bu kişinin böyle bir durumdan şikâyet ettiğine hiç şahit
olmadıysam ne yapmalıyım?
Y: 	Bu konuda rahat hissederseniz, öncelikle iş arkadaşınızla
durum hakkında konuşabilirsiniz. İş arkadaşınız rapor etmeyi
reddederse fakat hala tacizin gerçekleştiğini düşünüyorsanız,
amiriniz ve İnsan Kaynakları ile veya durumu gizlilik içinde
tartışmak ve seçeneklerinizi görebilmek için. Gizli bir şekilde
bir inceleme yapılabilir. Taciz durumu tespit edilirse, yalnızca iş
arkadaşınızı değil, bu davranışta bulunan kişinin mağdur edeceği
başka insanları da korumuş olursunuz.

Taciz
İster şahsen isterse internet üzerinden olsun, taciz sadece niyetin ne
olduğu değil, diğer tarafça nasıl algılandığıyla ilgilidir:
•

•

•

CARRIER GLOBAL CORPORATION

 ir kişinin söyledikleri veya yazdıkları, örneğin ırk, etnik köken veya
B
cinsiyet ile ilgili hakaretler, şakalar veya klişeler ile tehditkâr, yüksek
sesli veya kötü eğilimli bir dil kullanımı
 ir kişinin yaptıkları, örneğin hoş karşılanmayan dokunmalar, cinsel
B
temelli hareketler, birinin yolunu kesmek, birini görmezden gelmek veya
birini kasten küçük düşürmek
 ir kişinin gösterdikleri, örneğin bir çalışma yerine müstehcen resimler
B
veya aşağılayıcı sloganlar yerleştirmek veya bunları elektronik ortamda
paylaşmak

AHLAK KURALLARIMIZ
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İŞYERLERİNİ GÜVENLİ VE
SAĞLIKLI TUTMAK
İşyerlerimize giren herkesin
sağlığı ve güvenliği en büyük
önceliğimizdir.

15

BU NEDEN ÖNEMLİ

Milyonlarca insanı güvende, konforlu ve üretken tutan bir üretici ve
hizmet tedarikçisi olarak, güvenliğe öncelik vermemiz beklenmektedir.
Bu, öncelikle iş arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin
ve kendimizin sağlığını ve güvenliği korumak konusunda bireysel bir
sorumluluk alarak başlar. Güvenli bir işyerine sahip olduğumuzda, modern
yaşamı mümkün kılan çözümler sağlamak amacıyla yenilikler geliştirmeye
odaklanabiliriz. Dürüstlüğe olan bağlılığımızın temelinde güvenlik
yatmaktadır.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Hedefimiz, işyeri güvenliğini sağlamak ve Şirket tesislerinde veya iş
sahalarındaki insanların yaralanmalarını veya mevcut olan tehlikeleri
önlemektir. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

Tüm güvenlik yönergelerine, politikalarına ve yasalarına uymak

•

 irbirimizi kollamak ve diğerlerinin güvenli bir şekilde çalışmasına yardım
B
etmek

•

İşyerinde uyuşturucu, alkol, silah veya şiddete izin vermemek

•

 esislere erişim ve çalışan yaka kartları kullanımı da dâhil tüm fiziksel
T
güvenlik prosedürlerine uymak

•

İncelenebilmesi, ele alınabilmesi ve gelecekte önlenebilmesi için
tüm yaralanmaları, tehlikeleri ve son anda engellenen durumları
derhal bildirmek

S: 	Sıfır tolerans uyuşturucu politikası, reçeteli ilaçlarımı
kullanmamı nasıl etkiler?
Y: 	Reçeteli ilaç kullanmanızın iş performansınızı etkilemesi halinde,
bu durumu amirinize veya İnsan Kaynakları'na iletmelisiniz.
Belirli durumlarda, reçeteli ilaçlar yargı yetisini veya farkındalığı
zayıflatabilmekte ve bu da güvensiz çalışma koşullarına
yol açmaktadır. Bunu amiriniz veya İnsan Kaynakları'yla
konuşarak, herkesin güvenliğini sağlamak açısından uygun bir
şekilde değerlendirildiğinizden ve gözlemlendiğinizden emin
olabilirsiniz.

DEVAMI >
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İŞYERLERİNİ GÜVENLİ VE SAĞLIKLI TUTMAK (DEVAMI)

Uyuşturucu & Alkol
Dünya genelindeki tüm Şirket kuruluşları, alkol, uyuşturucu ve diğer
kontrollü maddelerin bulundurulması veya kullanımı ile ilgili yürürlükteki
yasalara ve düzenlemelere uyar. Şirketimiz, kontrollü maddelerin Şirket
tesisleri içerisinde kullanımı, satışı, satın alımı, iletilmesi, bulundurulması
veya bir kimsenin vücudunda olmasını yasaklar. Yerel yönetiminin, Şirket
tesisleri içerisinde alkol servis edilip edilmeyeceğine karar verme yetkisi
vardır. Şirket sahası içerisinde veya Şirket etkinliklerinde uyuşturucu veya
alkol tesiri altında olmak kesinlikle kabul edilmez.

Tütünsüz İş Yeri
Tütün ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı ve bunlardan kaynaklanan
dumana maruz kalmak sağlık açısından tehlikelidir. Bundan dolayı, tüm
Carrier mülkiyetleri tütünsüzdür. Tütün ürünleri; sigaraları, puroları,
pipoları, elektronik sigaraları ve dumansız tütünü (örn. çiğneme tütünü,
enfiye) içerir. Hiçbir Carrier binasının veya aracının içinde veya Carrier
mülkünde tütün ürünleri kullanılmasına izin verilmez.

Asgarinin Ötesinde
Birinci hedefimiz, tüm çalışanların her gün eve güvenli bir şekilde
varmasıdır. Bizim için güvenlik, yalnızca kazaları önlemekten daha
fazlasıdır. Çevresel koşulları iyileştirmek, tesislerimizdeki hava kalitesini
geliştirmek ve sağlıklı hayat tarzlarını teşvik etmeyi de içerir. Mevcut
teknolojileri kullanarak, tesislerimizde üretimden kaynaklı gürültüyü
çalışanlarımızın kulak koruyucu kullanmasına gerek duymadıkları bir
seviyeye indirmek konusundaki süren çabamızda olduğu gibi, sık sık
düzenleyici güvenlik standartlarının ötesine geçmekteyiz.
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ÇEŞİTLİLİĞİ VE KAPSAYICI OLMAYI
BENİMSEMEK
En değerli varlığımız,
çalışanlarımızın yetenekleri
ve farklılıkları ile
yaratıcılıkları ve fikirleridir.
Tüm yapıcı ve saygıdeğer
fikirleri, soruları ve görüşleri
teşvik etmekte ve
desteklemekteyiz.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Kapsayıcı olma; bize yol gösteren değerlerden biridir. Küresel bir bina
sistemleri lideri olarak başarımız, çalışanlarımızın benzersiz yetenekleri,
bakış açıları ve deneyimlerine dayanmaktadır. Geniş bir yelpazedeki
yetenekleri yeniliği kamçılar ve müşterilerimiz ve dünya için akıllı,
sürdürülebilir çözümler yaratır. Kapsayıcı Olmaya olan bağlılığımız, kendi
başarımıza dâhil olmamızı ve katkıda bulunmamızı sağlar. Farklılıkları
açıklık ve güven ile benimseyerek, birbirimizle ve müşterilerimiz, iş
ortaklarımız ve iş yaptığımız yerlerdeki toplumlar ile bağ kurabilme ve iş
yapabilme becerimizi geliştiririz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz, çalıştığımız ve yaşadığımız yerlerde farklılığı ve aidiyeti aktif
olarak teşvik der. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

 irbirimize saygı çerçevesinde yaklaşmak ve herkesin sesinin
B
duyulduğundan emin olmak

•

 irbirimizi Sesimizi Duyurmak ve yeni fikirler paylaşmak konusunda
B
teşvik etmek

•

İşyerinde farklılığı teşvik eden inisiyatifleri desteklemek

•

Engelli çalışanlar veya adaylar için uygun koşulları sağlamak

•

Yürürlükteki tüm işçi ve istihdam yasalarına uymak

S:

Lojistik Uzmanı pozisyonumuza başvuran bir adayın oldukça
iyi yönetim becerileri bulunuyor fakat kendisi engelli olduğu
için müşteri desteği sağlama konusundaki becerisi hakkında
endişeliyim. Ne yapmam gerekir?

Y: 	Olası müşteri desteği sorunlarını azaltacak bir teknolojinin
mevcut olup olmadığını araştırın. Adayın farklı durumlara ne
kadar kolay adapte olabildiğini görünce şaşıracaksınız. Ayrıca
iş gereklilikleri ve bu aday için uygun koşulların sağlanıp
sağlanamayacağı konusunda rehberlik için İnsan Kaynakları'na
ve çalışma biriminizdeki liderinize danışmak da iyi bir fikirdir.
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FIRSAT EŞİTLİĞİNİ TEŞVİK ETMEK
Herkesin ayrımcılığa
uğramaksızın, yetenekleri
ve ölçülebilir becerilerine
dayanarak başarılı olmak
konusunda eşit şansı
bulunmaktadır.

BU NEDEN ÖNEMLİ

İstihdam ve ilerleme standartlarımız konusunda dürüst ve şeffaf
olduğumuzda, işgücümüz arasında güveni güçlendirir ve bir şirket olarak
itibarımızı dürüstlük ile geliştiririz. Eşit fırsatı teşvik etmek, iş için en iyi
adayları cezbetmemize, onları işte tutmamıza ve mükemmellik arayışımızı
optimize etmemize olanak verir. Çalışanların daha memnun ve üretken,
ürünlerin daha yenilikçi ve güvenilir olmasını sağlar.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz istihdam ve terfi kararlarını yalnızca becerilerin, iş geçmişinin ve
performansın adil, tarafsız bir şekilde değerlendirilmesine dayanarak verir.
Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, kanuna aykırı bir temelde ayrımcılık
yapmak yasaktır:
•

Irk

•

Renk

•

Din

•

Milliyet

•

Cinsiyet

•

Yaş

•

Maluliyet

•

Kıdem durumu

•

Medeni durum

•

Vatandaşlık durumu

•

İnanç

•

Cinsel yönelim

•

Yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer kategoriler

Ayrıca engelli çalışanlar ve gerektiği durumlarda, özel dini gereksinimleri
olan çalışanlar için makul koşullar sağlanacaktır.
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KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI
Kişisel bilgilerin gizliliğini,
bunları almak ve kullanmak
için meşru bir iş ihtiyacı ve
yasal hakkı bulunmayan
kişilere açıklamayarak
korumaktayız.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Şirketimiz kişisel bilgileri saygı çerçevesinde ve uygun emniyet tedbirlerine
göre idare eder. Kişisel bilgilere uygun korumalar sağlayarak, yalnızca
yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olmayız, ayrıca birbirimizi ve
Şirketimizin itibarını da korumuş oluruz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Çalışanlarımızın ve diğerlerinin kişisel bilgilerini, aşağıdaki şekillerde
korumaktayız:
•

Kişisel bilgiler ile ilgili tüm politika ve prosedürlere uyarak

•

 aşkalarının kişisel bilgilerini, makul bir izin ve açık bir iş ihtiyacı olmadan
B
Şirket içinden veya dışından kimseyle asla paylaşmayarak

•

 işisel bilgileri yalnızca gerekli olduğunda ve yasal olarak izin
K
verildiğinde toplayarak ve muhafaza ederek

•

Yürürlükteki tüm veri gizliliği yasalarını uygulayarak

Kişisel Bilgi
Kişisel bilgi, tanımlanmış veya tanımlanabilir doğal bir kişi ile ilgili
bilgilerdir. Bu bilgilere, anonim toplu veriler dâhil değildir.

S: 	Amirim, projemde çalışan kişileri listeleyen bir ekip dizini
oluşturmak için bir hizmet sağlayıcısı ile çalışmamı istedi.
İletişimi, ekip çalışmasını ve bir kriz anında irtibat bilgilerinin
paylaşımını kolaylaştırmak adına her bir çalışanın adı, iş
telefon numarası, iş e-posta adresi, ev telefon numarası ve bir
fotoğrafını temin etmemi istiyor. Bu listeyi oluşturup hizmet
sağlayıcısına vermeli miyim?
Y: 	Gizlilik Etkisi Değerlendirmesi'ni tamamlamadan önce yapmayın.
İstenen tüm bilgiler Kişisel Bilgilerdir. Politika Kılavuzu'nda
Kişisel Bilgi, tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir kişiyle ilgili
veriler olarak verilmiştir. İK Kişisel Bilgileri toplamadan veya
paylaşmadan önce, bu toplama ve paylaşmanın uygun olduğunu
onaylamak için Şirketin standart iş politikasını izlediğinizden emin
olun. Sorunuz varsa, Gizlilik Yetkilinize başvurun.
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SOSYAL MEDYAYI SORUMLU
ŞEKİLDE KULLANMAK
Sosyal medyanın iş amacıyla
sorumlu bir şekilde
kullanımını
benimsemekteyiz, bireysel
çevrimiçi aktivitelerimizin
Şirketimize zarar
vermeyeceğinden emin
olmaktayız.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Sosyal medya iş arkadaşlarımızla iletişime geçmek, bilgi paylaşmak ve
fikir belirtmek için dikkate değer beceriler sunar. Bu araçları sorumlu
bir şekilde kullanmalıyız çünkü bilgi, çevrimiçi ortamda hızlı ve tahmin
edilemeyecek bir şekilde yayılabilir. Her bireyin ifade özgürlüğü ve yaratıcı
ifade hakkına saygı göstermekteyiz. Fakat Şirketin itibarı ve çıkarlarını
koruma görevimizi de göz ardı etmeyiz. Şirketin adı ve pozisyonumuzu
uygun olmayan bir şekilde asla kullanmayarak ve hassas bilgileri
korumak için özen göstererek, Şirketimizin ve iş arkadaşlarımızın çevrimiçi
aktivitelerimizden zarar görmeyeceğinden emin oluruz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Sosyal medyada tedbirliyiz ve Şirketimizi kötü etkileyebilecek bir şey
paylaşmaktan kaçınmaktayız. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

Çalışanlar olarak kimliklerimiz hakkında açık ve dürüst
olmak ve Şirketin görüşlerini değil kişisel fikirlerimizi ifade
ettiğimizi açıkça belirtmek

•

Şirket hakkında hassas bilgi paylaşmamak—yalnızca Şirket adına
konuşmak için özel olarak yetki verilmiş çalışanlar bunu yapabilir

•

 irketimizin, müşterilerin, tedarikçilerin veya iş ortaklarının kamuya açık
Ş
olmayan bilgilerini uygun yetki ve onay olmaksızın açıklamamak

•

 aşkalarını adil olmayan bir şekilde küçük düşürmemek veya saldırgan ya
B
da müstehcen içerik yayınlamamak

•

 aylaşımlarınızı yayınlamadan önce bunların Şirketimiz, iş arkadaşlarımız,
P
iş ortaklarımız veya müşterileri nasıl etkileyebileceğini düşünün—asla bir iş
arkadaşınızın kişisel bilgilerini, fotoğraflarını veya videolarını paylaşmayın

•

Sosyal medya aktivitelerinizin işimize engel olmasına asla izin vermeyin

S: 	Çığır açıcı bir teknolojiyi anlatan güzel bir video yayımladık.
Videonun bağlantısını Twitter'ımda paylaşabilir miyim? Yoksa bu
işi sosyal medya ekibimize mi bırakmalıyım?
Y: 	Videonun halka sunulduğundan tamamen eminseniz ve
tweetinizde ve Twitter profilinizde bir çalışan olduğunuzu açıkça
belirtirseniz, sosyal ağınız içerisinde merak uyandırıcı Şirket
içeriği paylaşmanızı destekleriz.
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MÜŞTERILERIMIZE SÖZ VERDIĞIMIZI
SAĞLARIZ – ÜRÜNLER VE HIZMETLER
SAYESINDE
İddialı hedefler koymakta ve verdiğimiz
sözleri yerine getirmekteyiz. Müşterilerimizin
seçim şansı olduğunun ve sürekli yenilikler
ve sözlerimizi yerine getirmemiz sayesinde
onların devamlı olarak güvenini kazanmamız
gerektiğinin farkındayız. Kazanmak için
gayretle ancak daima dürüstlükle ve asla
değerlerimize, etik standartlarımıza veya
yasalarımıza aykırı düşmeden rekabet
ediyoruz. Çalışanlarımızın, ürünlerimizin ve
hizmetlerimizin gücü sayesinde beklentileri
aşmaktayız.
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Güvenli, Yüksek Kalite Ürünler ve
Hizmetler Sunmak

22

Adil ve Dürüst Bir Şekilde İş Yapmak

23

Hükümete Hizmet Etmek

24

Dinamik ve Yasal Bir Şekilde Çalışmak

26

Rekabetçi İstihbarat Toplamak

28

Küresel Olarak İş Yapmak

29

Rüşveti ve Yolsuzluğu Önlemek

30

GÜVENLİ, YÜKSEK KALİTE
ÜRÜNLER VE HİZMETLER SUNMAK
Ürünlerimizin ve
hizmetlerimizin
güvenliğinden veya
kalitesinden ödün vermeyiz.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Chubb kardeşlerin kasa kilidi mekanizmasının patentini aldığı 1818
yılından beri, Şirketimiz hayatları koruyan ve kurtaran yenilikçi, yüksek
performanslı ve çığır açıcı ürünler geliştirmektedir. Milyonlarca insan
kendilerini karada ve denizde konforlu ve güvende tutacak klima ve
güvenlik sistemlerimize güveniyor. Bu, çok büyük bir sorumluluğumuz
olduğunu göstermektedir—yalnızca müşterilerimize değil, onların
hizmet ettiği insanlara karşı da. Bu sorumluluğu tüm kalbimizle, her
gün, ürettiğimiz her üründe ve temin ettiğimiz her hizmette yüksek
standartlarda performans talebiyle yola çıkarak benimsiyoruz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

En güvenli, yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleri sağlayarak müşterimizin
güvenini kazanıyoruz. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

 asarladığımız, ürettiğimiz, temin ettiğimiz, kurduğumuz, bakımını ve
T
onarımını yaptığımız her şeyde güvenliğe en yüksek önceliği vermek.

•

 rünlerimizi ve hizmetlerimizi, hükümet düzenlemeleri ve sektör
Ü
standartlarını karşılayacak ya da bunları aşacak şekilde tasarlamak

•

 erekli tüm incelemeleri ve testleri doğru ve zamanında yapmak, tüm
G
belgelerin güncel, doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak

•

 üm çalışanlara, güvenlik veya kalite ile ilgili sorunları, üretimi
T
veya teslimatı durduracak bile olsa üst yönetime bildirme yetkisi ve
sorumluluğu vermek

•

 CE (Rekabetçi Mükemmelliğe Ulaşmak) çalışma sistemimizin kültürü ve
A
araçları vasıtasıyla sürekli gelişimi desteklemek

ACE
ACE (Rekabetçi Mükemmelliğe Ulaşmak) çalışma sistemimiz, tüm çalışma
birimlerimizde rekabetçi mükemmelliği tetikler. Çalışma performansını
geliştirmek için kültürün, araçların ve rekabetin günlük etkileşimine
dayanır. Sonuçlar, zamanında teslim edilen mükemmel kalitede ürünler
üretmek için güvenli bir ortamda çalışan ve yüksek katılım gösteren
çalışanlara odaklanır.
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22

ADİL VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE İŞ
YAPMAK
Pazarda adil, dürüst
ve şeffaf bir yaklaşım
sergilemekteyiz.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Kurucularımız, dürüstlük ve doğruluk konusunda günümüzde de süren bir
itibar ile birlikte müşterileri ve iş ortakları ile güvene dayalı bir gelenek
inşa etmiştir. Dinamik, adil ve yasal bir şekilde rekabet ettiğimiz için,
rakipler Biz'e saygı göstermektedir. Bu geleneği, kiminle ve nerede
yapıldığından bağımsız olarak tüm iş anlaşmalarımızdaki sözlerimiz ve
eylemlerimiz ile onurlandırmakta ve sürdürmekteyiz. Müşterilerimizin, tam
olarak neyi ne zaman alacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Ürünlerimizin
kapasiteleri ve sınırlarının doğru bir değerlendirmesini hak ederler.
Bundan daha azının verilmesi, müşteri memnuniyetsizliğinin yanı sıra kritik
bileşenlerin çalışmaması halinde hayatların riske atılmasına yol açabilir.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Müşterilerimizle, iş ortaklarımızla ve rakiplerimizle aşağıdakileri
gerçekleştirerek, adil bir şekilde iş yapıyoruz:
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•

 rünlerimizi dürüst bir şekilde ve becerilerine dayanarak satmak
Ü
ve pazarlamak

•

 ürürlükteki tüm yasaların, kuralların ve düzenlemelerin biçimine ve
Y
ruhuna uygun hareket etmek

•

 akiplerimiz hakkında doğru olmayan veya küçük düşürücü
R
ifadeler kullanmamak

•

Tüm önemli temsilcilerimizin bu gerekliliklere uymasını zorunlu kılmak

AHLAK KURALLARIMIZ
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HÜKÜMETE HİZMET ETMEK
Hükümet mensubu
müşterilerimize değer veririz
ve onlar için geçerli özel
kurallar ve düzenlemelere
tamamen uyarız.

24

BU NEDEN ÖNEMLİ

Dünya genelinde hükümet mensubu kişilerle yakın olarak çalışmaktayız.
Her birinin, sözleşmeler için nasıl rekabet edeceğimiz ve bunları nasıl elde
edebileceğimiz, fiyatlarımıza hangi masrafların dâhil edilebileceği ve ürün
testi ve incelemeler de dâhil ne sunduğumuzla ilgili uymamız gereken özel
kuralları ve düzenlemeleri bulunmaktadır. Sözleşmeler için ürünlerimizin
ve sunduklarımızın liyakati temelinde adil bir şekilde rekabet ederek ve
yürürlükteki tüm kurallara, düzenlemelere, sözleşme gerekliliklerine ve
kanunlara uyarak, hükümet mensubu müşterilerimize hizmet etmekte
ve onlara, doğru tedarikçiyi seçtiklerinin güvencesini vermekteyiz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz, hükümet mensubu müşteri ile aşağıdakiler yaparak tüm
yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyar:
•

Adil teklif verme, fiyatlandırma ve kalite standartlarına uymak

•

 oğru muhasebe uygulamaları gerçekleştirmek ve yalnızca makul
D
masraflar talep etmek

•

 ükümet mensubu müşterilere sunulan tüm tekliflerin, fiyatların,
H
faturaların, testlerin, sertifikaların, haberleşmelerin ve diğer gerekli
belgelerin güncel, doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak

•

 akipler ve rekabet içerisindeki teklifler ile ilgili yetkisiz bilgiler
R
aramamak veya kullanmamak

•

 üşterimiz olan Amerika Birleşik Devletleri ve dışındaki hükümetlerin
M
tedarik yasalarına ve düzenlemelerine uymak

•

 ükümet yetkililerine ve akrabalarına hediyeler ve iş teklifleri üzerindeki
H
sınırlamalara uymak

•

 ygun depolama, izleme ve güvenlik aracılığıyla hükümet bilgilerini ve
U
malını korumak

DEVAMI >
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AHLAK KURALLARIMIZ

HÜKÜMETE HİZMET ETMEK (DEVAMI)

S: 	İşim gereği, üretim hattından geçen ürünlerin %100'ünü
incelemem gerekiyor. Parçalar nadir olarak reddediliyor.
Parçaların %10'unu incelediğim takdirde, üretim daha hızlı
gerçekleşir ve müşterilere yapılan teslimatlar zamanında olur.
Muhakeme gücümü kullanıp, incelediğim parça sayısını
azaltabilir miyim?
Y: 	Kalite gerekliliklerine her zaman uyulmalıdır. Müşterilerimiz,
tüm çalışanların özellikle kalite konusunda işlerini doğru
ve kapsamlı bir şekilde yapmalarını beklemektedir. İş
gerekliliklerinize uymaya devam etmeniz gerekmektedir, fakat
üretim zamanlarını ve incelemeleri iyileştirmek için yenilikçi
bir çözüme sahip olabilirsiniz. Fikirlerinizi amirinizle veya süreç
geliştirme temsilcisi ile konuşun. Gereklilikler değişene kadar
ise, gerekli tüm incelemeleri yapmanız eklenmektedir.
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DİNAMİK VE YASAL BİR
ŞEKİLDE ÇALIŞMAK
İş yaptığımız yerlerdeki
tüm rekabet yasalarına
uymaktayız.

26

BU NEDEN ÖNEMLİ

Rekabet daha iyi ürün ve hizmeti de beraberinde getirerek, bizi daha
verimli ve daha yenilikçi olmaya iter. Bizim ve daha iyi bir değer elde eden
müşterilerimiz için oldukça iyidir. Aynı zamanda, ihaleye fesat karıştırma
veya fiyat sabitleme gibi gizli anlaşmalar ve rekabet karşıtı uygulamalar
pazarı kötü etkilemektedir. Yüksek fiyatlara ve standardın altında ürünlere
ve hizmetlere yol açmaktadır. Hükümet sözleşmelerini içerdikleri
durumlarda, ayrıca vergi mükelleflerini de aldatmakta ve hükümet
mensubu müşterilere zarar vermektedir. 100'ün üzerindeki ülkede rekabet
karşıtı davranışı yasadışı olarak belirleyen kanunlar bulunmaktadır.
Nerede iş yaptığımızdan bağımsız olarak, rekabet karşıtı aktiviteler her
zaman için temel değerlerimizi ihlal eden olgulardır. Ayrıca şirketler ve
bireyler için ciddi para cezalarına yol açabilir. Yalnızca işimiz ve itibarımız
için iyi olduğundan değil, aynı zamanda yapılacak doğru şey olduğu için
dinamik ve yasal bir biçimde rekabet etmekteyiz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Aşağıdakileri yaparak, yürürlükteki tüm rekabet yasalarına (veya
"antitröst" veya "tekel karşıtı") uymaktayız:
•

 akiplerle şu konuları tartışmamak veya bunlar hakkında anlaşmalar
R
yapmamak:
‐‐ Pazarlar
‐‐ Bölgeler
‐‐ Fiyatlandırma
‐‐ Sözleşmeler
‐‐ İhaleler veya teklifler
‐‐ Üretim
‐‐ Müşteriler
‐‐ Maliyetler
‐‐ Envanter
‐‐ Kapasite
‐‐ Boykotlar
‐‐ Karlar
‐‐ Marjlar
‐‐ Pazarlama stratejileri

•

 asalara uygun olmadığı ve bilmek için özel bir iş nedeni bulunmadığı
Y
sürece (örn. Ekip veya alt yüklenici aranjmanları nedeniyle) teklifler ve
ihalelerin detaylarını müşteri dışında bir kimse ile asla paylaşmamak

•

Rakiplerle uygun olmayan anlaşmalardan kaçınmak

•

 ekabeti etkileyebilecek veya zarar verebilecek ticari uygulamalarda
R
bulunmadan önce Hukuk Departmanına danışmak (bunlar arasında
demetleme veya bağlama aranjmanları, fiyat ayrımcılığı, yıkıcı
fiyatlandırma, özel iş sözleşmeleri ve rakiplerimize tedarikte bulunmayı
reddetmek bulunmaktadır)

DEVAMI >
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AHLAK KURALLARIMIZ

DİNAMİK VE YASAL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK (DEVAMI)

S: 	Yakın zamanda bir bina sistemleri konferansı ağ kurma
etkinliğindeydim. Resepsiyondan sonra, birkaç kişi konuşuyorduk
ve rakiplerimizden biri şirketinin YouTube'da tanıtımını yaptığı
yeni bir pazarlama kampanyasından bahsetti. Bazı videolar zaten
yayımlanmıştı, yani halka açıktı fakat ben konudan rahatsız
oldum ve sohbeti bitirdim. Bu yapılması gereken şey miydi?
Y: 	Konferanslar ve ticari gösteriler, sektör hakkında güncel bilgiler
alabilmemiz için önemli kaynaklardır fakat rekabet yasalarının
farkında olmayarak ihlal edilmesine yol açacak durumlar da
oluşturabilmektedir. Kamuya açık reklamları tartışmak bir ihlal
olmasa da, konuşmanın konusu kampanyayı harekete geçiren
uzun vadeli pazarlama stratejisine veya gelecek planlarına
kolayca dönebilirdi. Konuşmayı bitirerek doğru şeyi yapmışsınız.
Rekabet yasaları ile ilgili sizi endişelendiren bir durumla karşı
karşıya kalırsanız, bu konuşmanın uygun olmayabileceğini
açıklayarak izin istemeli ve derhal Hukuk Departmanı ile irtibata
geçmelisiniz.

Rekabetçilerle Etkileşimler
Çoğu Carrier çalışanı rakiplerle buluşmamalı ve buluşanlar da bunu
kendilerine verilen yetki amaçları için yapmış olmalıdır. (örn. bir sektör
kuruluşunun kod veya güvenlik komitesine katılmak). Kendilerine verilen
bir yetki amacıyla etkileşimde bulunurken veya onlarla tesadüfen
karşılaşılması halinde (örn. bir ticari fuarda veya müşteri ön teklif
toplantısında) aşağıdakileri tartışmayın:
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•

Fiyatlar, indirimler, fiyat artışları, kredi dönemleri veya satış koşulları

•

Bir şirketin masrafları, kapasitesi, üretimi, envanteri veya dağıtımı

•

 irketin ihale prosedürleri ve planları ile doğrudan veya dolaylı olarak
Ş
ilgili olan her şey

•

 ölgesel kısıtlamalar veya başka türde pazar ayrımları (müşteri tahsisi
B
gibi) ile ilgili her şey

•

Kamuya açık olmayan iş planları, stratejik planlar veya pazarlama planları

•

Müşteriye özel bilgiler

•

 çüncü taraflarla iş yapmayı reddetmek (müşteriler, rakipler,
Ü
tedarikçiler gibi)

AHLAK KURALLARIMIZ
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REKABETÇİ İSTİHBARAT
TOPLAMAK
Pazarımız ve rakiplerimiz
hakkında yalnızca yasal
ve etik araçlar vasıtasıyla
bilgiler öğrenir ve toplarız.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Dinamik ve zorlayıcı küresel pazarımızda, rekabetimiz ile ilgili
öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenme görevimiz bulunmaktadır. Bu,
ürünlerimize odaklanmamıza, sektör eğilimlerini anlamamıza ve
müşterilerimizin değişmekte olan ihtiyaçlarını önceden tahmin etmemize
yardımcı olur. Fakat bu bilgi kadar önemli olan şey şudur; rekabet içerisinde
hassas veya diğer kamuya açık olmayan özel bilgileri uygunsuz şekilde
arayarak veya elde ederek dürüstlüğümüzden taviz veremeyiz. Bunun
yerine, rakiplerimize bize davranmalarını istediğimiz şekilde davranırız: adil
ve dürüst.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Aşağıdakileri yaparak yasal ve etik bir şekilde rekabetçi istihbarat
toplamaktayız:
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•

 aber medyası, sektör anketleri, finansal raporlar, kamu malının
H
gözlemlenmesi ve herkesin erişebildiği İnternet siteleri gibi kamuya açık
kaynaklardan bilgi aramak

•

Nasıl daha rekabetçi olabileceğimiz konusunda müşterilerden bilgi almak

•

 işileri asla gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmeleri konusunda
K
kışkırtmamak

•

Rekabetçi istihbarat almak için hiçbir zaman hileye başvurmamak

•

 alışanları ve iş adaylarını, önceden başka bir kurumda çalışırken elde
Ç
ettikleri kamuya açık olmayan özel bilgileri hiçbir zaman ifşa etmemeleri
veya kullanmamaları konusunda eğitmek

•

 izim adımıza rekabetçi istihbarat toplayan üçüncü tarafların da bizim
B
yasal ve etik standartlarımıza uyduğundan emin olmak

S:

Şirkete katılmadan önce, rakip firmalarımızdan birinde
çalışıyordum. Soğutma makineli kaplar hakkında bildiklerimin
çoğunu orada öğrendim. O bilgilerin ne kadarını yeni işimde
paylaşabileceğimi nasıl belirlemeliyim?

Y:

 emel bir kural olarak, önceki işvereniniz için hangi bilgilerin
T
gizli veya özel bilgi niteliği taşıdığını düşünün ve bu bilgiyi yeni
işinizde kullanmayın ya da bu bilgiyi bize açıklamayın. Örneğin
hiçbir zaman kamuya ifşa edilmemesi gereken bir sürecin,
tasarımın veya formülün detaylarını biliyorsanız, bu bilgiyi asla
paylaşmayın. Sorunuz varsa, bir Etik & Uyumluluk Yetkilisi ile
veya Hukuk Departmanı ile görüşün.

AHLAK KURALLARIMIZ
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KÜRESEL OLARAK İŞ YAPMAK
Dünya genelinde bizim için
geçerli tüm uluslararası ticari
uyumluluk (ITC) yasalarını ve
düzenlemeleri anlamak ve
bunlara uymak konusunda
sorumluluk üstleniriz.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Biz düzinelerce ülkede yaklaşık 60.000 çalışanı bulunan ve dünya genelinde
müşterilere yüksek teknoloji ürünleri ve hizmetleri temin eden bir şirkettir.
Bu, ihracat kontrolleri, ekonomik yaptırımlar ve ambargolar, ABD boykot
önleyici kurallar ve ithalat kuralları gibi uluslararası ticareti yöneten kapsamlı
ve karmaşık bir dizi kanun ve düzenlemelere tabi olduğumuz anlamına
gelmektedir. Ulusal hükümetler ve dünya genelindeki çokuluslu kuruluşlar,
ulusal güvenliği korumak, kitlesel imha silahlarının yaygınlaşmasını önlemek,
yabancı politika hedeflerini desteklemek ve vatandaşların sağlığını, güvenliğini
ve kıt kaynakları korumak için malların, hizmetlerin ve teknolojilerin hareketini
kontrol eden uluslararası ticari uyumluluk (ITC) yasaları kullanmaktadır.
ITC yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz, ciddi para cezalarına
çarptırılmamıza ve itibarımızın zedelenmesine neden olabilir. Ayrıca
ürünlerimizin ve teknolojilerimizin yanlış kişilerin eline geçmesiyle
sonuçlanabilir. Modern ticari sistemlerin bir üreticisi ve tedarikçisi olarak,
bunun gerçekleşmesini önleme görevimiz bulunmaktadır.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz her zaman için nerede iş yaparsa yapsın yürürlükteki ITC
yasalarına tamamen uymaktadır. Uyumluluğu sağlamak hepimizin
sorumluluğundadır ve müdürler, kuruluşlarının da uyumluluk
gösterdiğinden emin olmalıdır. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
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•

 üm ürünlerimizi, teknolojilerimizi ve servislerimizi nasıl kontrol
T
edildiklerini belirlemek amacıyla tanımlamak ve sınıflandırmak

•

 addi ya da maddi olmayan kontrollü ürünleri ve teknolojileri, yetkisiz
M
şekilde transfer edilmeye ve piyasaya sürülmeye karşı korumak

•

 edarikçilere, müşterilere, iş ortaklarına ve diğer üçüncü taraflara
T
temin edilen tüm ürünlerin transferini mümkün kılacak uygun hükümet
yetkilerinin mevcut olduğundan emin olmak; ilgili sınırlandırmalar ve
sınırlandırılmış taraflar listesi için tüm işlemleri görüntülemek; nihai son
kullanım, son kullanıcı ve varılacak yere izin verildiğini onaylamak ve
işlemin yaşam ömrü için tüm yetkilendirmeleri gözetmek

•

 oğru kayıtlar ve etkili transfer, izleme ve raporlama mekanizmaları
D
muhafaza etmek

•

 oğru ve zamanında girişler yapabilmemiz, doğru ithalat harçlarını
D
ödeyebilmemiz ve uygun menşe ülke bildirimlerinden emin olmak
için ithal edilen malları sınıflandırmak ve doğru değer biçmek

•

 BD boykot önleme kanunları ile uyuşmayan boykotla alakalı hiçbir
A
aktiviteye onay vermemek veya katılmamak ve gerektiğinde, boykot ile
ilgili talepleri rapor etmek

AHLAK KURALLARIMIZ

29

RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU
ÖNLEMEK
İşimiz ile ilgili hedeflere,
rüşvet veya başka
yolsuzluklar vasıtasıyla değil
yalnızca liyakat temelinde
ulaşmaya çalışmaktayız.

30

BU NEDEN ÖNEMLİ

Yenilik ve performans değerlerimiz ne yaptığımızı ayırt ederken, saygı,
dürüstlük ve kapsayıcı olma değerlerimiz bunu nasıl yaptığımızı ele alır. İş
almak ve iş ortakları seçmek konusunda, eylemlerimizi yönlendirmesi için
değerlerimize güveniriz. Ortak, değer veya mekândan bağımsız olarak, bir
işin sonucunun kötü etkilenmesine izin vermek yerine elimize geçen bir
fırsatı kullanmayabiliriz.
Ürünleri ve hizmetleri dünya genelinde konforu ve güvenliği garanti
altına alan öncü küresel bir şirket olarak, olumlu değişiklik için itici güç
olma fırsatımız ve sorumluluğumuz bulunmaktadır. Yolsuzluğa karşı
verdiğimiz örnek teşkil edici mücadelede, yolsuzluğun toplumlardaki
yıkıcı etkisiyle savaşmakta ve açık pazarları teşvik etmek ve korumaya
yardımcı olmaktayız. İş yaptığımız yerde adil ve şeffaf pazar uygulamaları
sürdürdüğümüz için, müşteriler ürünlerinin ve hizmetlerinin üstün
kalitesini ve değerini daha kolay fark edebilmektedir.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz yolsuzluğa karşı durmakta ve işi doğru şekillerde almaktadır.
Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

 rünlerimizin, hizmetlerimizin ve teklif şartlarımızın liyakatine dayanarak
Ü
kazanmak

•

 ir hükümet yetkilisiyle veya özel sektörden biriyle iş yaparken, bir kararı
B
uygun olmayacak biçimde etkileyebilecek, değerli bir şey önermemek

•

Tüm işlemleri eksiksiz, doğru ve açık bir şekilde kaydetmek

•

İş yaptığımız her yerde yolsuzlukla mücadele yasalarının lafzı ve ruhuna
uymak

•

İş ortaklarını dikkatlice seçmek ve onları, yüksek etik standartlarımızda
tutmak

DEVAMI >
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RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK (DEVAMI)

YOLSUZLUK KIRMIZI BAYRAKLARI
İşlerimize yardımcı olacak iş ortakları seçerken, aşağıdakilere dikkat
ederiz:
•

Geçmişteki hatalı ödeme suçlamaları

•

Bir işlem tamamlanmadan önce komisyon alma talepleri

•

 ağlanan veya başka bir tarafa veya yargı yetkisine ödenmesi gereken
S
hizmetlere karşılık gelmeyen ücret talepleri

•

"Özel bir ilişki"den dolayı belirli insanlarla çalışmamız konusunda öneriler

•

Müşterileri veya yetkilileri kötü etkileyebilecek çıkar çatışmaları

•

Ödül tarihine yaklaşılmışken yeni üçüncü bir tarafın dâhil edilmesi

•

Bir masrafı hileli veya olduğundan farklı bir şekilde kaydetme talepleri

S: 	Bir sekreter, ilave nakit bir ödeme yapmadığım takdire Şirket'e
yapılması gereken bir ödemeyi yapmayacağını söylüyor, bu
nakdin "işleri hızlandıracağını" iddia ediyor. İstediği miktar kendi
cebimden verebileceğim kadar düşük, bu nedenle Şirket'in
defterine yazılması gerekmiyor. Ne yapmam gerekir?
Y: 	Sekreter bu ödemeyi nasıl nitelerse nitelesin, bu açıkça bir
rüşvettir. Politikalarımız ve temel değerlerimiz, iş yaptığımız
ülkede alışılmış bir şey olsa bile rüşvet olan veya rüşvet olarak
yorumlanabilecek ödemeler yapılmasını yasaklamaktadır.
Ayrıca, Şirket defterlerinin ve kayıtlarının tüm işlemlerimizi
doğru şekilde yansıtması gerekir—işlemlerimizi yanlış şekilde
kaydetmek yasalara ve politikamıza aykırıdır. Önerdiğiniz
şey yalnızca yanlış değil, aynı zamanda Şirket adına böyle bir
ödeme yapan her çalışan veya başka bir kişi için Şirket'in uymak
zorunda olduğu yasalar gereğince kanundışı. Rüşvet vermenizin
istendiğini düşünüyorsanız derhal yerel Etik & Uyumluluk
Yetkilinizle veya Hukuk Departmanıyla irtibata geçin.
S: 	Ben masrafları işleyen bir hesap yöneticisiyim. Yakın bir
zamanda, bir departman müdürünün masrafların iadesi için
yaptığı başvuru elime geçti. Müdürün masraf olarak belirttiği
konferansın aslında hiç düzenlenmemiş olduğunu keşfettim. Ne
yapmam gerekir?
Y: 	Bu basit bir hata veya kasten yapılmış bir davranış olabilir.
Masrafları kasten yanlış göstermek, yolsuzlukla mücadele
yasaları gereğince bizim için bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca
mali tablomuza zarar vererek hepimize zarar vermiş olur. Bu
masrafı işlemeyin. İncelenmesi ve yol gösterilmesi amacıyla
bunu bir müdüre veya Etik & Uyumluluk yetkilisine götürün.
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YATIRIMCILARIMIZA KARŞI SORUMLULUK
SAHİBİ GÖREVLİLERİZ
Hissedarlarımıza ve bize duydukları güvene
saygı duymaktayız. Uzun vadeli sürdürülebilir
büyümeyi ve bağlılıklarımıza kusursuz
biçimde odaklanmayı vurgulayan tarafsız
kararlar almaktayız. Kayıtlarımızı ve
raporlamalarımızı doğru ve şeffaf şekilde
tutarız, varlıklarımıza değer verir ve onları
koruruz ve her gün, dürüstlükle faaliyet
yürütürüz.
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AHLAK KURALLARIMIZ

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve
Kamuya Açık Olmayan Önemli
Bilgilerin Kötüye Kullanılmasını Önleme 33
Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak
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Doğru Kayıtlar ve Hesaplar
Oluşturmak, Muhafaza Etmek ve
Açıklamak36
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İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN
TİCARETİ VE KAMUYA AÇIK
OLMAYAN ÖNEMLİ BİLGİLERİN
KÖTÜYE KULLANILMASINI ÖNLEME
Menkul kıymet satın almak
veya satmak amacıyla hiçbir
zaman Carrier veya başka
bir şirket hakkında kamuya
açık olmayan önemli
bilgileri kullanmayız veya
paylaşmayız.

BU NEDEN ÖNEMLI?

İşlerimiz sırasında, halk tarafından bilinmeyen bilgilere erişebiliriz. Bu
bilgileri, yalnızca gerektiği gibi kullanarak ve asla kişisel yatırım kararlarını
bilgilendirmek için kullanmayarak korumalıyız.
Önemli, halka açık olmayan (“içeriden”) bilgi; herhangi bir şirket hakkında
ve makul bir yatırımcının ticari menkul kıymetlere karar verirken önemli
olarak değerlendireceği, halka açık olmayan bilgidir. Şunları içerebilir:
•

Finansal sonuçlar ve temettüler

•

Yeni sözleşme ödülleri

•

Davalar, anlaşmalar veya bekleyen dava

•

Yeni ürünler veya pazarlama girişimleri

•

Üst yönetimde değişiklikler

•

Beklenen birleşme veya devralmalar

İçeriden öğrenenlerin ticareti, bir kişinin bu içeriden bilgiyi kişisel
kazanç için veya borsadaki bir zarardan kaçınmak için kullandığı veya
başkalarının da aynısını yapabilmesi için paylaştığı zaman gerçekleşir.
İçeriden öğrenenlerin ticareti ağır para cezaları ve hatta hapis cezası ile
cezalandırılabilen ciddi bir suçtur.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

İçeriden öğrenenlerin ticareti ve pazar kötüye kullanımını önlemeye
yardımcı olabiliriz:
•

İçeriden bilgilere sahipken asla Carrier veya halka açık herhangi bir
başka şirkette hisse satın almayın, satmayın veya başka şekilde işlem
yapmayın.

•

 ile üyeleri, akrabalar veya arkadaşlar da dâhil olmak üzere Carrier
A
dışındaki kimseye içeriden bilgiyi ifşa etmeyin.

•

İçeriden bilgileri diğer çalışanlarla yalnızca bilmesi gereken durumlar
bazında paylaşın.

•

 erhangi bir şirket hakkındaki değerli, kamuya açık olmayan bilgilerin
H
doğrudan veya dolaylı olarak bu bilgilerin farkındayken ticaret yapabilen
kimselere aktarılması anlamına gelen “bilgi sızdırma” ile uğraşmayın.

İçeriden bilgilerin kötüye kullanımını bir yöneticinize, Etik ve Uyum
Görevlisine veya Hukuk Departmanına bildirin veya Şirketin Anonim
Raporlamasını kullanın
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ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN
KAÇINMAK
Kişisel çıkarlarımızın
Şirkete, şirketin hedeflerine
ve ihtiyaçlarına olan
bağlılığımızla çatışmaması
için dikkat etmekteyiz.
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BU NEDEN ÖNEMLİ

Dürüstlük değerimiz; kişisel çıkarlarımızın ve ilişkilerimizin Şirket için en
iyi kararı alma yolunda önümüze çıkmasına izin vermememizi gerektirir.
İşimiz için en doğru seçimleri yapmak için iyi bir muhakeme kullanmak,
performans standartlarımızı karşılamamıza yardımcı olur ve dikkatimiz
dağılmadan işbirliği ve yenilikler yapabilmemize olanak verir. Ayrıca
Şirkete olan sadakat görevimizi onurlandırır.
Belirgin bir çıkar çatışması bile, başkalarının bizim uygun hareket
etmediğimizi düşünmesine yol açabileceği için bir problem teşkil edebilir.
Çıkar çatışmaları, derhal açıklanır ve uygun şekilde yönetilirse önlenebilir
veya ele alınabilir.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Aşağıdakileri yaparak çıkar çatışmalarını (veya bunların oluşmasını) önleriz
ve önlenemediği durumlarda, uygun şekilde yönetilmesini sağlarız:
•

Şirket'in çıkarlarını ve kendi çıkarlarımızı olası bir çatışma içine
sokabilecek durumların farkında olmak ve fiili ya da olası çatışmaları bir
müdüre veya yerel Etik & Uyumluluk Yetkilisine bildirmek

•

 iili veya olası bir çatışma durumundayken, karar alma sürecinden
F
kendimizi uzaklaştırmak

•

 ile üyelerimiz veya yakın arkadaşlarımıza olan bağlılığımızın muhakeme
A
yeteneğimizi olumsuz şekilde etkileyebileceği durumlardan kaçınmak

•

 işisel finansal kaygılarımızın ve rakiplerle, tedarikçilerle veya
K
müşterilerle olan ilişkilerimizin Şirket'in çıkarına en uygun şekilde
hareket etme becerimizden ödün vermemiz gerektirdiğini fark etmek

•

 irketteki pozisyonumuz veya kaynakları kullanarak fırsatlar
Ş
yaratmaktan kaçınıp, Şirket'e sadakatimizi göstermek

•

Şirket'te her gün en iyi şekilde çaba göstermek ve şirket dışı işlerin
veya başka aktivitelerin işimize yaptığımız katkılara mani olmasına
izin vermemek

•

 alnızca aşağıdaki özelliklerde hediyeler veya eğlence öğeleri vermek ve
Y
almak:
‐‐ Onlar uygun
‐‐ Yasal bir iş amacına hizmet ediyorsa
‐‐ Kararlarımıza yönelik uygunsuz etkisi yoksa

Tüm fiili ya da olası çıkar çatışmaları, incelenmeleri için açıklanmalıdır.
Eğer çıkar çatışması konusunda bir endişe duyuyorsanız, Etik &
Uyumluluk Yetkilisinden rehberlik hizmeti talep edin.
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ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINMAK (DEVAMI)

Çıkar Çatışmaları Hızlı Testi
Bu şekilde hareket edersem:
•

 aşkasına sorumluluk hisseder miyim veya onların bana karşı
B
sorumluluk hissetmesine neden olur muyum?

•

Değerlerimizi zedeler miyim?

•

Muhakememden ödün verme riskine girer miyim?

•

Uygun olmayan davranış veya sadakat bölünmesi oluşturur muyum?

•

 endim veya bir aile üyesi veya yakın bir arkadaşım için, alışılmadık veya
K
yüksek değere veya sıklığa sahip kişisel bir kazanım ya da yarar alır
mıyım?

Bu sorulardan herhangi birine "evet" yanıtını verdiyseniz, büyük olasılıkla
bir çıkar çatışması yaşıyorsunuz. Rehberlik hizmeti alın.
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S:

Mühendislikten yeni mezun olan bir yeğenim var. Onu işe alırsak
bana rapor vermeyecek. Bir pozisyon için onu önerebilir miyim?

Y:

İşe aldığımız en iyi personellerden bazıları, çalışanların
referansları ile alınmaktadır. Uygun olmayan herhangi bir
durumu önlemek adına, istihdam müdürüne adayla aranızdaki
ilişkiyi açıklamanız gerekir. İstihdam sürecine katılmamanız
gerekmektedir, böylece yeğeniniz yalnızca liyakat temelinde
değerlendirilebilir.
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DOĞRU KAYITLAR VE HESAPLAR
TUTMAK, MUHAFAZA ETMEK
VE AÇIKLAMAK
İş itibarımız ve etkinliğimiz,
açık ve kesin olan ve aynı
zamanda kabul görmüş
prensiplere ve katı
politikalara uygun şekilde
muhafaza edilen
ve açıklanan kayıtlara
dayanmaktadır.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Şirket'in yıllık raporunu hazırlıyor veya bir zaman çizelgesi dolduruyor
olsak da, Şirket'in kayıtları doğru tutmak ve raporlamak konusundaki
bağlılığını sürdürmekte bir rol oynuyor oluruz. Bu sorumluluğun
öneminin farkındayız. Şirket'in etkili iş kararları verebilmek için kayıtların
doğru, eksiksiz ve açık olduğuna güvendiğini biliyoruz. Aynı şekilde,
hissedarlarımız da yatırım kararları için doğru ve şeffaf raporlamalara
güvenmektedir. Kabul edilen muhasebe ilkelerini takip ederek, kayıtları
düzgün tutarak ve doğru raporlar vererek, yasal yükümlülüklerimizi
yerine getirmiş ve itibar zedelenmesi ve para cezalarını önlemiş oluruz.
Ayrıca işimizi daha verimli ve daha üretken bir hale getirir, bu süreçte
hissedarlarımızın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamış oluruz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Kayıtları uygun ve dürüst bir şekilde oluştururuz, muhafaza ederiz ve imha
ederiz. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

 üm varlıkları, borçları, gelirleri, masrafları ve işlemleri doğru bir şekilde
T
ve zamanında, düzenlemelere, genel olarak kabul görmüş muhasebe
prensiplerine ve Şirket politikalarına uygun bir şekilde kaydetmek

•

 ütçe önerilerinin ve ekonomik değerlendirmelerin ilgili tüm bilgiyi adil
B
bir şekilde temsil ettiğinden emin olmak

•

Defterlerimizde ve kayıtlarda kasten yanlış veya hileli girişler yapmamak

•

 izli veya kaydedilmemiş nakit ödemeler veya başka varlıklar
G
bulundurmamak

•

 üşterilere ve tedarikçilere hataları bildirmek ve bunları derhal kredi,
M
iade veya kabul edilmiş başka araçlarla düzeltmek

•

 ayıtları Şirket politikalarına ve yasal gerekliliklere uygun olarak
K
saklamak ve imha etmek

•

Yasal işlemlerle ilgili olabilecek tüm kayıtları korumak

Şüpheli tüm kayıt ihlalleri rapor edilmelidir. Bir amirle, Etik &
Uyumluluk Yetkilisi veya Hukuk Departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.

DEVAMI >
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DOĞRU KAYITLAR VE HESAPLAR TUTMAK,
MUHAFAZA ETMEK VE AÇIKLAMAK (DEVAMI)
S: 	Kayıt yönetimi politikalarımız, belirli bir süre geçtikten sonra
bazı kayıtları imha etmemize izin veriyor olsa da, işimi sağlama
almak için kendi kayıtlarımın çoğunu—özellikle de e-posta gibi
elektronik kayıtları- saklıyorum. Bir sorun oluşturur mu?
Y:
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Şirket'in kayıt yönetimi politikaları kayıtların imha edilmesine
"izin" vermemektedir—kaydın türüne bağlı olarak belirli bir
süre geçtikten sonra imha edilmeleri gerekir. Kayıtlarınızı
zamanında imha etmezseniz, yalnızca Şirket politikasını ihlal
etmekle kalmayıp depolama sistemlerin aşırı yükleniyor,
verimsizlik yaratıyor ve bizi yasal sorunlara maruz bırakıyor
olabilirsiniz. Fakat olası veya fiili yasal sorunlarla ilgili veya
resmi bir yasal zapta tabi olanlar gibi belirli belgelerin
saklanmasıgerekmektedir. Karşımıza çıkan her kaydın
saklama çizelgesini bilme ve buna uyma yükümlülüğümüz
bulunmaktadır.

AHLAK KURALLARIMIZ
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FİKRİ MÜLKİYETİMİZİ KORUMAK
Şirketimizin fikri mülkiyetini
hatalı kullanım, kötüye
kullanım, tahribat
veya kaybolmaya karşı
korumaktayız.

38

BU NEDEN ÖNEMLİ

Temel değerlerimizden biri olan yenilik vasıtasıyla, Şirketimiz dünyadaki en
büyük fikri mülkiyet portföylerinden birini oluşturmuştur. Bu varlıklar, her
gün sıkı bir şekilde çalışmamızın bir sonucudur ve yenilik ve büyüme için
bir platform oluşturmaktadır. Bunları korumak, rekabetçi mükemmellik
sağlama amacımız ve işimizin geleceği için oldukça önemlidir.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Fikri mülkiyetimizi aşağıdakileri yaparak korumaktayız:
•

Şirket'in fikri mülkiyetini (örneğin ticari sırlar, icatlar, teknik veriler,
tasarımlar, teknik bilgiler, yazılım, stratejiler, sözleşme detayları ve
finansal bilgiler), yalnızca görevlerimizi yapmak için gerekli olduğunda ve
her zaman yürürlükteki Şirket politikaları ve prosedürlerine uygun olarak
erişmek, kullanmak ve ifşa etmek

•

Şirket'teki istihdam sırasında oluşturulan tüm icatları, patentinin
alınması için zamanında değerlendirilebilmeleri amacıyla derhal Şirket'e
açıklamak

•

 zel bilgileri yalnızca bu bilgiye ihtiyacı olan kişilere—Şirket içinde
Ö
dahi— ve uygun bir gizlilik anlaşması veya başka bir anlaşma yürürlüğe
girdikten sonra üçüncü bir tarafa açıklamak

•

 zel bilgilerin elektronik ortamda iletilmesi ve sosyal medya kullanımı ile
Ö
ilgili uygulanabilecek Şirket politikaları ve prosedürlerine uymak

•

 zel bilgilerimizi elde eden üçüncü bir tarafın bu bilgileri korumakla
Ö
yükümlü olması ile ilgili tüm sözleşme gereklilikleri veya düzenleyici
gereklilikleri anlamak ve bunlara uymak

•

 ikri mülkiyet sahipliğini ve lisans haklarını yöneten anlaşmaların, üçüncü
F
taraflarla işbirliği yapmadan önce yürürlüğe girmiş olmasından emin
olmak
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FİKRİ MÜLKİYETİMİZİ KORUMAK (DEVAMI)

Fikri Mülkiyet
Fikri mülkiyet, aşağıdakileri içerir:
•

Fikirler ve icatlar

•

Ticari markalar, ticari adlar ve logolar

•

 ser sahiplerinin çalışmaları (örn. illüstrasyonlar, yazılar, çizimler,
E
belgeler ve yazılım)

•

Aşağıdakileri içeren hem teknik hem de iş ile ilgili özel bilgiler:
‐‐ Teknik veriler, tasarımlar ve teknik bilgiler
‐‐ İş, pazarlama, satış, satın alma veya fiyatlandırma planları
‐‐ İş stratejileri
‐‐ Şirket birleşme ve satın alma bilgileri
‐‐ Sözleşme detayları
‐‐ Finansal bilgiler

Şirketimiz, sözleşmeler, patentler, ticari sırlar, tescilli ve tescilsiz
ticari markalar, telif hakları ve tasarım hakları gibi çeşitli yasal araçlar
vasıtasıyla fikri mülkiyetini küresel olarak korumaktadır.
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BAŞKALARININ FİKRİ MÜLKİYETİNE
SAYGI GÖSTERMEK
Başkalarının fikri
mülkiyet haklarının hatalı
kullanılmasını, kötüye
kullanılmasını, tahribatını
veya kaybolmasını önlemek
amacıyla önlemler alırız.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Şirketimiz kendi fikri mülkiyet haklarına değer verdiği ve başkalarının bu
haklara saygı göstermesini beklediği gibi, başkalarının meşru fikri mülkiyet
haklarına da değer verir ve saygı gösterir. Buna müşterilerin, iş ortaklarının
veya tedarikçilerin bize verdikleri veya rakiplerimizin veya başka üçüncü
tarafların sahip olduğu tüm fikri mülkiyet çeşitleri dahildir. Bu hakları
koruyarak, yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olmayız,
ayrıca başkalarının Şirketimize duyduğu güven ve saygıyı da pekiştiririz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Bakalarının fikri mülkiyet haklarına şu şekilde saygı gösteririrz:

CARRIER GLOBAL CORPORATION

•

 zel bilgilerin ve diğer fikri mülkiyetlerin korunması ile ilgili tüm
Ö
politikalara ve prosedürlere uymak

•

 üşterilerimizin, iş ortaklarımızın, rakiplerimizin veya başka üçüncü
M
tarafların özel bilgilerini, onay olmadan istememek, kabul etmemek,
kullanmamak veya açıklamamak

•

 aşkalarının çalışmalarını, bunu yapmak konusunda yetkili değilsek
B
kopyalamamak—örneğin İnternet'te bulunan resimler, yayınlar, videolar
veya başka içerikler

•

 raştırma ve geliştirme süreçlerimizde başkalarının patent haklarına,
A
ticari sırlarına ve özel bilgilerine saygı göstermek

•

 aşkalarının özel bilgilerinin kullanımı ve ifşasını yöneten,
B
yürürlükteki fikri mülkiyet hakkı lisans anlaşmaları ve başka
sözleşme şartlarına uymak

•

 çüncü taraf telif hakları, logoları, ticari markları, ticari adları ve
Ü
pazarlamamızdaki tasarımları ve diğer yayınlarını ayırt etmek

•

Taklit ürünleri ve başka fikri mülkiyet suçlarını rapor etmek

AHLAK KURALLARIMIZ
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ŞİRKET MALINI KORUMAK
Tüm Şirket mallarını
zarara, kaybolmaya
ve yanlış kullanıma
karşı korumaktayız.

41

BU NEDEN ÖNEMLİ

Şirketimizin varlıkları, her gün gerçekleştirilen sıkı çalışmaların
sonucunda oluşmuştur. Yeniliğimiz ve büyümemiz için hem bir kaynak,
hem de bunların bir yansımasıdır; her gün kazanma ruhumuzda önemli
rol oynarlar. Bu varlıklara, kendi varlıklarımızmış gibi saygı gösterir ve
koruruz. Kötüye kullanım ve hatalı kullanıma karşı koruruz. Şirketin ve
hissedarlarımızın, varlıklarımızı kötüye kullanıma karşı korumak için kişisel
bir sorumluluk alacağımıza dair bize güvendiklerini biliriz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirket mülküne karşı sorumlu görevlileriz. Bu, bizim aşağıdakileri
yaptığımızı gösterir:
•

 addi varlıklarımızı her zaman uygun bir şekilde ve Şirket politikasına
M
göre işlemek

•

 irket kaynaklarının kaybolmasını, sarfiyatını, tahribatını, çalınmasını ve
Ş
suiistimal edilmesini önlemek

•

 irket varlıklarını kişisel kazanç elde etmek için değil, sadece iş amaçlı
Ş
olarak kullanmak

•

 irketin iletişim ekipmanlarının ve sistemlerinin kişisel kullanımlarını
Ş
sınırlandırmak

•

 irket varlıklarının risk altında olduğundan şüphelendiğimiz durumları rapor
Ş
etmek

•

 üm işlemlerin, yönetim tarafından onaylandığından ve şirket içi incelemeye
T
ve onay süreçlerine tabi tutulduğundan emin olmak

•

 oğru finansal raporlamayı ve denetimlerle, incelemelerle, kanunlarla ve
D
düzenlemelerle tamamen uyumlu olmayı sağlamaya yardımcı olacak şirket
içi kontroller tasarlamak ve bunlara uymak

•

 yarı işaretleri konusuna dikkatli olarak ve uluslararası düzenlemelere
U
uyarak finansal varlıkların para aklama veya terörist faaliyetlerin
finansmanında kullanılmasını önlemek

Maddi Varlıklar
Maddi varlıklar; tesisler, taşıtlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar,
tesisatlar, araçlar, nakit, ofis malzemeleri ve kimlik kartları gibi Şirket'in iş
yapmaları için çalışanlarına sağladığı fiziksel şeylerdir.

Finansal Varlıklar
Finansal varlıklar, Şirket'in parası, finansal araçları veya paraya
dönüştürülebilecek her şeyi içerir.

DEVAMI >
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ŞİRKETİN MALINI KORUMAK (DEVAMI)

Kara Para Aklamayla İlgili Uyarı İşaretleri
Kara para aklama ile ilgili olası kırmızı bayraklar, bunlarla sınırlı kalmamak
kaydıyla aşağıdakileri içerir:
•

Birden çok hesaptan ödeme yapan müşteriler

•

Herhangi bir gerekçe veya açıklama olmaksızın üçüncü bir tarafça
müşterinin adına yapılan ödemeler

•

 demelerin sıradan şirket hesapları yerine kişisel ya da offshore
Ö
hesaplara yapılması talepleri

•

 demelerin alışılmadık zamanlarda, alışılmadık miktarlarda
Ö
yapılması talepleri

•

Hepsi 10,000 doların altında çeşitli ödemeler yapılması talepleri

Şirket varlıklarının herhangi bir hatalı kullanımını bir amire, Etik &
Uyum Yetkilisine, Hukuk Departmanına rapor edin.
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SAĞLAM ORTAKLIKLAR KURUYORUZ
Performansa ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılamaya veya aşmaya olan kararlı
bağlılığımızı paylaşacak iş ortakları
arayışındayız. Ortaklarımıza saygı
çerçevesinde ve dürüst bir şekilde davranır
ve kapsayıcı bir ortam geliştirir, onların
haklarını korurken aynı zamanda dünya
standartlarında bir tedarik zincirinin parçası
olarak yüksek etik standartlara ulaştırarak
kapsayıcı bir ortam geliştiririz.
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Doğru Ortakları Seçmek

44

İnsan Haklarına Saygı Göstermek
ve Onları Korumak
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DOĞRU ORTAKLARI SEÇMEK
İş ortaklarımızı liyakat
ve paylaşılan değerler
temelinde seçeriz ve
onlara adil davranırız.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Uzmanlık, kaynak, verimlilik ve yenilik sağlayarak zamanında, güvenilir
ürünler temin etmemize yardımcı olmak suretiyle iş hedeflerimize
ulaşmamıza olanak verecek iş ortakları aramaktayız. Ayrıca yüksek etik
standartlarımızı ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek konusundaki
tutkumuzu paylaşan iş ortakları aramaktayız.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

İş ortaklarımızı oldukça rekabetçi fakat adil bir süreç vasıtasıyla seçiyoruz.
Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
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•

 üvenlik, dürüstlük ve performans standartlarımızı karşılarken aynı
G
zamanda söz verdikleri şeyi zamanında ve bütçeye göre teslim eden iş
ortakları aramak

•

 otansiyel ana iş ortakları ile anlaşmaya varılmadan önce bunların
P
kalifiye ve itibarlı olduklarından emin olmak ve sonrasında
performanslarını izlemek için değerlendirme çalışması yapmak

•

Ölçülebilir sonuçlara sahip açık, özel performans gereklilikleri belirlemek

•

 üm işlemlerin şeffaf olması ve uygun bir şekilde kaydedilmesi ve
T
iş ortaklarının güvenlik, etik ve uyumluluk gerekliliklerimize uygun olarak
çalışmakla yükümlü olmaları nedeniyle, iletişimleri yazılı bir şekilde
resmileştirmek

•

 üçük, dezavantajlı, azınlıklar, kadınlar, eski askerler tarafından işletilen,
K
tarihsel olarak yeteri kadar kullanılmamış işletmeler için fırsat kollamak

AHLAK KURALLARIMIZ
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İNSAN HAKLARINA SAYGI
GÖSTERMEK VE ONLARI KORUMAK
İyi bir vatandaş olma ve
herkes için daha iyi çalışma
şartlarını teşvik etmek
amacıyla başkalarıyla
çalışma amacındayız.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Kapladığımız geniş, küresel alan dünya çapında daha güvenli çalışma
şartları ve eşit fırsat için mücadeleye adımızı yazdırmaya olanak
vermektedir. Şirketimiz, kendi tesislerimizdeki çalışanları korumak
için sağlam ve kapsamlı önlemler almaktadır. Fakat iş ortaklarımızı ve
toplumu insan haklarına saygı duymaları konusunda teşvik ederek de
olumlu bir değişiklik yaratabiliriz. Bu nedenle, insanları güvenli, konforlu,
üretken ve hareket halinde tutmaya yardımcı olmak konusundaki
bağlılığımızı paylaşan insanlarla birlikte çalışarak temel değerlerimizi
onurlandırmaktayız.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz, aşağıdakileri yaparak insan haklarına saygı gösterir ve onları
korur:
•

 alışanları için, aşağıdakilerden en bağlayıcı olana dayanarak güvenli ve
Ç
sağlıklı çalışma şartları sağlamak: A.B.D standartları, yerel standartlar
veya Şirket politikaları

•

 sla çocuk işçi kullanmamak veya zorla çalıştırmamak ve insan
A
kaçakçılığı ve seks işçiliği ile mücadelemize ve insan haklarını
desteklemeye olan bağlılığımızı paylaşan iş ortakları aramak

•

Irk, renk, din, ulusal köken, cinsiyet, yaş, engellilik, gazilik durumu,
medeni hal, vatandaşlık durumu, inanç, cinsel yönelim ve yürürlükteki
yasaların öngördüğü diğer korunan kategoriler de dâhil olmak üzere yasa
dışı temellere dayalı ayrımcılığı yasaklamak

•

 cretler, saatler ve yasal olarak zorunlu menfaatlerle ilgili tüm geçerli
Ü
düzenlemelere uyarken, işletmelerimiz için güçlü yetenekleri çekmek ve
elde tutmak için tazminat ve yardımlar sağlamak

•

 rgütlenme özgürlüğü ilkesini ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki
Ö
yürürlükte olan yasalar uyarınca toplu pazarlık hakkını tanımak

•

 orumlu tedarik uygulamalarını teşvik etmek ve Tedarikçi Ahlak
S
Kuralları vasıtasıyla, tedarikçilerin çalışanları için güvenli ve sağlıklı
çalışma ortamları oluşturmaları, ayrımcılıktan kaçınmaları, çocuk işçi
kullanmamaları ve insan kaçakçılığında bulunmamaları gibi, önemli
tedarikçilerimiz için beklentiler oluşturmak

Hatalı davranış iddialarının sağlam bir şekilde bildirilmesini sağlamak için
Carrier; çalışanlar ve üçüncü tarafların rehberlik talep etmeleri, sorular
sormaları, yorumlar yapmaları ve şüpheli suiistimalleri bildirmeleri
için güvenli ve gizli kanallar sunar. Şirketin Anonim Bildirme Programı,
çalışanların ve diğerlerinin soru sormasına veya endişelerini dile
getirmesine olanak tanır.
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TOPLUMLARIMIZ İLE İLGİLENİYORUZ
Ürünlerimiz, modern bir yaşamı mümkün
kılmaktadır. Ayrıca, her şeyi daha iyi
yaparlar—bu da, toplumlarımızda da
uygulamaya çalıştığımız bir görevdir.
Paylaştığımız çevreyi koruruz ve değer
oluşturmak için sürdürülebilir yollar ararız.
Ayrıca canlı gönüllülük fırsatlarını, sosyal
gelişme çabalarını ve hayırseverlik işlerini
destekleriz ve topluluklarımız güçlendikçe,
bizim de güçlendiğimizi fark ederiz.
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Çevreyi Korumak
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Topluluklarımıza Katkıda Bulunmak

48

Siyasi Süreçlere Katılmak
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ÇEVREYİ KORUMAK
Çevreyle ilgili, bizim için
geçerli tüm yasalara ve
düzenlemelere saygı
göstermekteyiz ve aynı
zamanda, doğal kaynakları
koruma ve sürdürülebilirlik
konusunda iddialı
hedefler peşindeyiz.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Küresel operasyonlarımız—ve özellikle de ürünlerimizin birçoğunun büyük
şehirlerde kullanılması—, çevremizin nüfus artışından ve kentleşmeden
dolayı karşılaştığı, gitgide artmakta olan baskıları bize göstermiştir. Ayrıca
bize, güçlü bir örnek teşkil etme şansını vermiştir. Bu nedenle, çevresel
standartlar konusunda yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmekle
yetinmiyoruz. Olumlu değişikliğin katalizörü olmak, yenilikler vasıtasıyla
ilerleme kaydetmek ve iş arkadaşlarımız ile topluluklarımıza, çevre
üzerindeki etkilerimizi azaltmanın yalnızca dünya için değil, iş için de iyi
olduğunu göstermek istiyoruz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Bu, bizim
aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

 evreyle ilgili uygulanabilir tüm yasalara uymak, izinler konusunda
Ç
güncel olmak, tüm olayları rapor etmek ve tehlikeli atıkları güvenli bir
şekilde imha etmek

•

Enerjiyi, suyu ve maddeleri korumak için fırsatlar araştırmak

•

 oğal kaynakları korumaya olan bağlılığımızı güçlendirecek ürünler
D
tasarlamaya ve üretmeye uğraşmak

•

Emisyonu azaltan ve sürdürülebilirliği teşvik eden binalar yapmak

•

 na tedarikçilerimizin, gittikçe artan bir şekilde sürdürülebilir
A
uygulamalar gerçekleştirmesini beklemek

•

 oğal kaynakları korumak ve sürdürülebilirlik konularında devamlı
D
gelişmek için kendimizi ve ana tedarikçilerimizi motive edecek hedefler
belirlemek

•

 oğal kaynakları bireysel olarak koruyabileceğimiz yeni yollar keşfetmek
D
için bireysel çabalar göstermek

Çevre ile ilgili bir sorun hakkında endişeleriniz varsa, bir amir,
Çevresel Sağlık & Güvenlik (ÇS&G) uzmanı veya Etik & Uyumluluk
Yetkilisi ile irtibata geçin.
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TOPLULUKLARIMIZA
KATKIDA BULUNMAK
Topluluklarımızda
aktif ortaklar olmakta,
zamanımızı, kaynaklarımızı
ve yeteneklerimizi
her şeyi iyileştirmek
için kullanmaktayız.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Şirketimiz, küresel bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Fakat aynı
zamanda yaşadığımız ve çalıştığımız ortamlardaki yerel topluluklarımızdan
da güç ve ilham almaktayız. Komşularımızla olumlu ilişkiler kurarak,
karşılıklı saygı ve güveni arttırarak ve süreç içerisinde itibarımızı
yükselterek ve çabalarımızı iyileştirerek, büyümeyi ve zindeliği teşvik
etmeye çalışmaktayız.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Şirketimiz, iş yapılan yerlerdeki toplulukların, sorumluluk sahibi kurumsal
bir vatandaşıdır. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

 alışanlarımızın topluluklarımızda gönüllü, rehber ve hayırsever işçiler
Ç
olarak aktif olarak görev almasını teşvik etmek ve kutlamak

•

 atandaşlık ve hayırseverlik ile ilgili faydalı işler yapmak, bu işlerin
V
meşru olduklarından emin olmak için bunları önceden incelemek

•

Yardımseverlik konusundaki katkılar için hiçbir karşılık beklememek

S: 	Bu hafta sonu, bir hayırseverlik etkinliğinde gönüllü olacağım.
Şirketin uzun zamandır hayırseverliği desteklediğini bildiğim için
kendimi bir çalışan olarak tanıtmam bir sorun teşkil eder mi?
Y: 	Şirket, hayırseverlik işlerini desteklese bile önceden bu yönde bir
izin almadan, bu tür etkinliklere resmi bir Şirket temsilcisi olarak
katılmamanız gerekir. Onay için önceden yönetim ile irtibata
geçin ve belki de Şirket, resmi olarak bu etkinliği destekleyebilir
bile.
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SİYASİ SÜREÇLERE KATILMAK
Siyasal olaylara kurumsal
katılımı yöneten ulusal
yasalar, eyalet yasaları ve
yerel yasalara uymaktayız
ve çalışanların bireysel
vatandaşlar olarak politik
süreçlere katılımını
desteklemekteyiz.

BU NEDEN ÖNEMLİ

Şirket olarak, dünya genelinde hükümetlerle yakın bir şekilde çalışıyoruz
ve siyasal neticelerde payımız bulunuyor. Politik sürece şirket olarak
katılmaktayız fakat bunu sorumluluk bilinciyle yapmaktayız. Şirketler
üzerindeki yasal sınırlamaları anlıyor ve saygı duyuyoruz, kuralların lafzı
ve ruhuna uyuyoruz. Aynı zamanda, çalışanlarımızın siyasi etkinliklere
vakit ayırarak, finansal destekte bulunarak ve olaylardan haberdar olarak
vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini tamamen destekliyoruz.
BUNU NASIL MÜMKÜN KILIYORUZ

Siyasete yasal ve etik bir şekilde, bir şirket olarak ve bireyler olarak
katılıyoruz. Bu, bizim aşağıdakileri yaptığımızı gösterir:
•

 artilere, siyasi heyetlere ve bireysel adaylara kurumsal katkılar
P
üzerindeki tüm yasal sınırlandırmalara uymak

•

 ireysel vatandaşlar olarak siyasete katılırken, görüşlerimizin ve
B
eylemlerimizin Şirket'in değil kendimizin olduğunu açıkça belirtmek

•

 ireysel olarak seçimlere adaylık koymak istersek, olası çıkar çatışmalarını
B
önleyebilmek adına bunu Etik & Uyumluluk Ofisine bildirmek

•

 obicilik kurallarının bilincinde olmak ve açık bir onay olmadan kamu
L
görevlileri ile irtibata geçmekten kaçınmak ve kamu bilgilendirme ve
rapor etme gerekliliklerini anlamak

•

 asalar izin vermediği müddetçe ve Hukuk Departmanı'nın avans için
Y
verdiği onay elimize ulaşmadan, Şirket adına siyasi katkılarda bulunmayın
ya da Şirket sermayesini kullanmayın

Uyarı
Etik Kuralları, Şirketin çalışanı olarak kalmak için sözleşmeden doğan,
açık veya örtülü hiçbir hak bahşetmez. İstihdamınız hakkında sabit hiçbir
hüküm ve koşulu da garanti etmez.
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