
Etik
İşimizi doğru yapmanın verdiği güç

Etik Rehberi



“Bu rehberdeki bilgileri anlayarak ve 
gerektiğinde uygulayarak eskiden 
beri süregelen dürüstlük mirasımızı 
korumak için bilinçli bir seçim 
yapıyor ve gelecekteki başarımıza 
gerçek anlamda katkıda 
bulunuyorsunuz.”

Başarıya giden 
yolu seçmek

2



Yöneticiler, Yetkililer ve Çalışanlar:

En iyi global kuruluşlar kararlı olurlar. Net bir vizyon ve misyon algısıyla büyük 
hedefler belirler ve bu hedeflerin peşinden giderler. Başarı bilinçlidir.

Aynı şekilde, Eaton dünya çapında dürüstlük ile özdeşleşmiş itibarını etik kuralları 
öncelik haline getirerek kazandı. Doğru değerleri yaşatıyoruz; dürüst hareket 
ederek ve İşimizi Doğru Yaparak ne demek istediğimizi açıklıyoruz.

Sonuç olarak Eaton’ın son derece etik bir kuruluş olma konusundaki ünü güçlü ve 
ayırt edici bir karakteristik olmuştur. Kendimiz için belirlediğimiz yüksek beklentileri 
karşılamaya devam ederek müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın 
gözünde bize eşsiz bir başarı sağlayan önemli bir parçayı koruyoruz. 

Eaton iş yerinde uyguladığı etik standartları anlamanız ve uygulamanız için gereken 
bilgi, yardım ve araçları size sağlamayı taahhüt etmektedir. Bazen uygulamalar 
veya şartlar belirsizlik yaratabilir, bu gibi durumlarda bile etik kurallara uymalısınız. 
Bu Etik Rehberi bu taahhüdün önemli bir parçasıdır. Somut örnekler ve net, pratik 
bilgiler ile dolu bu rehber değerli çalışanlarımız ve harici paydaşlarımızla günlük 
etkileşimlerdeki etik davranış standartlarımızı belirler ve destekler.

Eaton’da sonuca nasıl ulaştığımızın önemli bir başarı ölçütü olduğunu düşünüyoruz. 
İşimizi Doğru Yapmak Eaton markasının temel prensiplerinden biridir ve piyasada 
itibar kazanmamızın temel dayanağıdır. Bu rehberdeki bilgileri anlayarak ve 
gerektiğinde uygulayarak eskiden beri süregelen dürüstlük mirasımızı korumak için 
bilinçli bir seçim yapıyor ve gelecekteki başarımıza gerçek anlamda katkıda 
bulunuyorsunuz.

Craig Arnold
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
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Performans hedeflerimizi gerçekleştirebilmemizin 
hepimizin şu temel değerleri benimsemesine bağlı 
olduğunu biliyoruz:

Değerleri

Müşteri Odaklılık — Yaptığımız her şeyin merkezinde müşterilerimiz vardır.

Çalışanlar — Çalışanlarımızı en değerli kaynağımız olarak görürüz.

Güven — Diğerlerinin kesinlikle doğru olanı yapacağına inanırız.

Saygı — Birbirimize saygılı ve düşünceli davranırız.

İtibar — Diğerlerinin itibarına ve öz saygısına hürmet ederiz.

Dürüstlük — Dürüst ve ahlaklıyız.

Eaton
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Sağlık ve Güvenlik
Bütün çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli 
bir ortam sağlamayı taahhüt ederiz.

Mükemmeliyet
En iyi olmaya gayret ederiz.

Hesap verme sorumluluğu
Taahhütlerimizi yerine getiririz.

Eşitlik
Bireysel farklılıklara değer veririz.

İletişim
Açık ve dürüst iletişim kurarız.

Yüksek performanslı bir iş yeri oluşturup bunu 
sürdürerek “Çalışanlarımız Aracılığıyla Mükemmeliyet” 
hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Birbirimize, 
şirkete, müşterilerimize ve diğer paydaşlara karşı 
sorumluluklarımızda temel değerlerimizi uygulamaya 
geçiren Eaton Felsefesi ile yüksek performans sağlarız.

Ücret
Rekabetçi maaş ve sosyal haklar 
sunarız.

Öğrenme
Sürekli öğrenir, gelişir ve değişiriz.

Yenilik
Yeni fikirlere değer veririz.

Bağlılık
Kendimizi işimize adarız ve Eaton’ın 
geleceğini düşünürüz.

Çevre ve Toplumlar
Çevremizi ve toplumlarımızı 
geliştirmeye gayret ederiz.
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Eaton Corporation tüm yöneticilerinin, yetkililerinin ve 
çalışanlarının, bağlı ve yan kuruluşlarının (“Eaton’’) 
görevlerini icra ederken burada listelenen temel etik 
davranış prensiplerine uymasını şart koşmaktadır.

Etik  
Yönetmeliği
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 1.  Yasalara uymak — Dünyanın her yerinde şirketlerimize uygulanan kural, 
düzenleme ve yasalara saygı gösterir ve onlara uyarız.

 2.  Mali sonuçlarımızı kaydederken ve raporlarken dürüstlük 
— Finansal ve işle ilgili diğer konularda doğru ve eksiksiz kayıt tutarız ve mali 
sonuçlarımızı ve diğer materyal bilgilerimizi eksiksiz, adil, doğru, zamanında 
ve anlaşılır bir şekilde açıklarız. Kayıtlarımızın ve bilgilerimizin bütünlüğünü 
korumak için tasarlanmış bir iç denetim sistemi geliştirdik.

 3.  İnsan haklarına saygı — İnsan haklarına saygı duyuyoruz ve 
tedarikçilerimizin de aynı şeyi yapmalarını şart koşuyoruz.

 4.  Kalite sunmak — Kaliteli ürünler üretmeyi ve kaliteli hizmetler sunmayı 
taahhüt ediyoruz.

 5.  Etik rekabet — Üstün performansla rekabet avantajı sağlarız. Etik 
olmayan ve yasa dışı ticari uygulamalara girmeyiz.

 6.  Çoğulculuğa saygı ve adil iş uygulamaları — Tüm çalışanlara eşit 
erişim ve adil muamele sağlayan liyakate dayalı uygulamalarla çok kültürlü bir 
iş gücünün varlığına saygı duymayı taahhüt ediyoruz. İş yerinde taciz ve 
ayrımcılığa müsamaha etmeyiz.

 7.  Çıkar çatışmalarını önlemek — Kararlarımızdan ödün verdirebilecek 
veya kişisel çıkarlarımız ile Eaton’a olan bağlılığımız arasında gerçekte ya da 
görünüşte çıkar çatışması yaratabilecek ilişki ve davranışlardan kaçınırız. 
Eaton’daki konumumuzu başkaları veya kendimiz için uygun olmayan 
menfaatler elde etmek amacıyla kullanmayız. Eaton ile rekabet etmeye 
yönelik eylemlerde bulunmayız veya ilişkilere girmeyiz.

 8.  Mal varlıklarını ve bilgileri korumak — Eaton’ın mallarını, bilgi ve 
imkânlarını Eaton’ın iş amaçları için kullanırız ve izin verilmeyen amaçlar 
doğrultusunda kullanmayız. Eaton veya başkaları tarafından bize emanet 
edilen bilgilerin ve çalışanlara ilişkin verilerin gizliliğini uygun şekilde sağlarız.

 9.  Dürüst hareket etmek — Rüşvet, gayriresmî komisyon, uygunsuz 
hediye veya ağırlanmayı teklif ve kabul etmeyiz. İşimizi etik kurallarımıza ve 
değerlerimize uygun bir şekilde yaparız.

10.  Kamu kurumlarına satışlar — Kamu personeliyle ilişkiler ve kamu 
sözleşmeleri ile ilgili özel yasa, kural ve düzenlemelere uyarız.

11.  Politik bağışlar — Eaton adına siyasi adaylara veya partilere, bu 
uygulamanın yasal olduğu yerlerde bile, bağış yapmayız.

12.  Çevre, sağlık ve güvenlik — Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve 
çevreyi koruma konusunda küresel lider olmayı taahhüt ediyoruz.

9



Bildirimde bulunma — Yerel yasaya bağlı olarak, herkes açıkça ve isim 
belirtmeden etik ile ilgili herhangi bir sorunu veya muhasebe, finans, vergi ya da 
rüşvetle mücadele ile ilgili meseleler dâhil olmak üzere potansiyel veya 
gerçekleşmiş yasa dışı ihlalleri Etik ve Uyum Bürosuna bildirebilir. Uygun bir 
soruşturma yapılırken isim mümkün olduğunca gizli tutulur.

Bu bildirimler aşağıda belirtildiği gibi posta, e-posta veya telefonla yapılabilir:

• Posta — Şu adrese mektup gönderin:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-posta — Ethics@eaton.com adresine e-posta gönderin veya JOE (Eaton 
intranet) aracılığıyla erişebileceğiniz Küresel Etik web sitesindeki veya Eaton’ın 
harici web sitesindeki web formlarını kullanın.

• Telefon — ABD ve Kanada’dan 800-433-2774 nolu telefonu arayarak Etik ve 
Finansal Dürüstlük Yardım Hattı ile irtibat kurabilirsiniz. Diğer ülkelerden irtibat 
kurmak için yerel Etik afişinizdeki veya Küresel Etik web sitesinde JOE’deki 
numarayı arayın. Yardım Hattı ücretsizdir ve temsilciler birden fazla dilde haftada 
7 gün, günde 24 saat hizmet vermektedir.

• Çok dilli destek — Dilerseniz meseleyi ana dilinizde yazarak yukarıdaki 
adreslerden birine gönderebilirsiniz; mektubunuzu veya e-postanızı tercüme 
edeceğiz.

Eaton etik, yasal veya finansal gerekçelerle bildirimde bulunan çalışanlarına karşı 
misilleme yapılmasına izin vermeyeceği gibi iyi niyetle bildirimde bulunan 
çalışanları hakkında herhangi bir disiplin işlemi uygulamayacaktır.
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Kişisel yükümlülük 
Her as yetkili, yönetici ve çalışan bu Etik Yönetmeliğinde belirtilen prensipleri 
okumak, bilmek ve bunlara uymakla yükümlüdür. Yerel yasaya bağlı olarak, bu 
prensiplere uymak bir işe alma şartıdır ve bunlara uymamak işten çıkarılmaya 
kadar varabilen disiplin cezası ile sonuçlanabilir.

Etik Rehberinin ihlali durumunda yapılacak işlemleri belirleyecek uygun yönetim 
kadrosunu Yönetim Kurulu belirler ve tayin eder. Bu işlemler makul bir çerçevede 
yanlışlardan caydırmaya ve Etik Rehberine bağlılığı teşvik etmeye yönelik 
tasarlanacaktır.

Yerel yasaya bağlı olarak her as yetkili, yönetici ve çalışanın kendi yargısına göre 
bu prensipleri ihlal ettiğini düşündüğü bir eylemi Eaton’a bildirmekle görevlidir. Bir 
şefe veya başka bir yönetim kadrosu üyesine ya da yukarıda belirtildiği gibi Etik ve 
Uyum Bürosuna bildirimde bulunulabilir.   Olası ihlaller Etik ve Uyum başkan 
yardımcısı aracılığıyla posta yoluyla doğrudan Yönetim Kurulundaki herkese veya 
Yönetim Kurulunun Denetim ve İdari Komitesi başkanlarına da bildirilebilir.

11



12

Giriş

Bu Etik Rehberinin amacı bütün dünyadaki Eaton 
çalışanlarına Etik Yönetmeliğini tanıtmak ve günlük 
işlerinde bu Yönetmeliğe uymalarına yardımcı 
olmaktır. Etik ile ilgili her konuya değinmek gibi bir 
amaç güdülmemiştir, maksat daha ziyade etik iş 
kararları almanız için genel bir rehber oluşturmak ve 
daha fazla yardım için gerekli kaynaklara 
yönlendirmektir. Bu Rehberde atıfta bulunulan şirket 
politikalarının tam metnini görmek için şefinize 
danışın veya JOE’ye (Eaton intranet) bakın.



Etik Yönetmeliğine kimler uymalıdır?
Bütün dünyadaki Eaton çalışanları
Her yetkili, yönetici ve çalışan (bu rehberde toplu olarak ‘’çalışanlar’’ olarak 
anılmaktadır) Etik Yönetmeliğinde belirtilen prensipleri okumak, bilmek ve bunlara 
uymakla yükümlüdür.

Yan kuruluşlar, bağlı 
kuruluşlar ve diğer kuruluşlar
Eaton’ın hâkim hisse sahibi olduğu 
yan kuruluşlar, bağlı kuruluşlar ve 
diğer kuruluşların Etik Rehberine 
uyması gerekir. Örneğin, Eaton’ın 
yüzde 50’den fazlasına sahip olduğu 
bir ortak teşebbüs Etik Yönetmeliğimi-
ze uymalıdır. Eaton’ın yüzde 10 veya 
daha fazlasına sahip olduğu, fakat 
hâkim hisse sahibi olmadığı kuruluşlar 
Etik Yönetmeliğine ya da benzer bir 
davranış yönetmeliğine uymaya teşvik 
edilir.

Üçüncü şahıslar

İlgili olduğu yerde, Etik Yönetmeliği 
Eaton için ya da onun adına hizmet 
veren veya destek sağlayan kişiler ve 
kurumlar için de aynı şekilde geçerli-
dir. Bu bağımsız yükleniciler, danış-
manlar, hizmet sağlayıcılar ve 
temsilcilik işçileri gibi bütün muhtemel 
çalışanları kapsar.

Tedarikçilerimizin Eaton Tedarikçileri 
Davranış Yönetmeliğine uymalarını 
şart koşarız.

Üçüncü şahısların bizim yapmamızın 
yasak olduğu bir şeyi bizim adımıza 
yapmalarına izin vermeyiz.

 Soru

S. Bazı kişisel inançlarım Eaton’ın 
etik prensiplerine ters düşerse 
ne olur?

C. Eaton’ın amacı kişisel inançlarınızı 
değiştirmeye çalışmak değildir. 
Ancak, Eaton adına iş yaparken 
davranışlarınızı Eaton’ın etik 
prensiplerine göre yönlendirmeni-
zi bekliyoruz.  Bu beklentileri 
karşılayıp karşılayamayacağınıza 
ilişkin sorularınız varsa meseleyi 
şefinize bildirin veya Etik ve 
Uyum Bürosu ile temasa geçin.
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1Yasalara uymak 

Dünyanın her yerinde işimize uygulanan yasa, kural 
ve düzenlemelere saygı gösterir ve onlara uyarız.



Saygı

Kişisel yükümlülüğünüz
Bir Eaton çalışanı olarak iş yaptığımız yerlerde geçerli kanunlara ve devlet 
yönetmeliklerine uymanız gerekir. Şefinizin hissedilir baskısı ya da iş şartlarına 
dayalı olarak beklentiler yasalara uymamak için özür teşkil etmez. Önerilen bir 
davranış ile ilgili soru ve şüphelerinizi şefinize veya Etik ve Uyum Bürosuna 
iletmekle yükümlüsünüz.

Uluslararası ticari ithalat ve ihracat kontrolü
Eaton ürün, hizmet, bilgi ve teknoloji ithalatı ve ihracatı yaparken yürürlükteki ABD 
ve diğer ulusal yasa, düzenleme ve kısıtlamalarına uyar. Bu düzenlemelere 
uymamak suç teşkil edebilir ve cezaları Eaton’a para cezası ve sorumlu çalışana 
hem para hem de hapis cezası olabilir. Sizi ve günlük iş aktivitelerinizi ilgilendiren 
yasaları bilmekle yükümlüsünüz; buna bulunduğunuz yerin dışındaki ülkelerin 
yasaları da dâhil olabilir.

Yerel yasa ve uygulamalar
Eaton bir Amerikan kuruluşu olduğu için ABD yasalarına tabidir. Eaton aynı 
zamanda iş yaptığı diğer ülkelerin yasalarına da tabidir. Bir ülkenin yerel yasaları 
başka bir ülkede iş yapma şeklimizi etkileyebilir. Eaton bünyesinde çalıştığınız için 
sadece bulunduğunuz ülkede geçerli olan yerel yasaların değil diğer ülkelerin 
yasalarının da sizi nasıl etkileyebileceğini anlamanız önemlidir. Bu yasalar arasında 
bir uyuşmazlıkla karşılaşırsanız veya yerel âdetler ve iş ya da sosyal uygulamaların 
bu yasalara ters düştüğü bir durum görürseniz yardım isteyin.
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Örnekler

Yanlış 
Bir çalışan bir müşterinin Eaton 
parçalarının hükümet 
gereksinimlerine uyması için yerel 
içerik yüzdesini yanlış beyan 
ettiğini fark ediyor. Çalışan hiçbir 
şey yapmıyor, çünkü müşteriyi 
kaybetmek istemiyor.

Sevkiyat bölümünden bir memur 
yabancı bir ülkeye yönlendirilen bir 
Eaton ürününün yerel ihracat 
kontrol yasalarınca yasaklanmış bir 
teknolojiye sahip olduğunu fark 
ediyor. Bu teknoloji için gereken 
ihracat lisansının alındığına dair bir 
işaret görmüyor. Sevkiyatı 
sorgulamıyor ve yapılmasına izin 
veriyor.

Doğru
Bir müdür bir sevkiyatın izinli bir 
ülkeden ABD ihracat kontrol 
yasalarına aykırı, yaptırım 
uygulanan bir ülkeye yapıldığını 
fark ediyor ve sevkiyatı 
durduruyor.

Ekipman arızaları önemli bir 
müşteriye yapılacak ürün 
sevkiyatını geciktirebilir. Tek 
çözüm üretimi başka bir Eaton 
fabrikasına taşımaktır, fakat bu 
durumda müşteriden ve ayrıca 
yerel vergi ve gümrük 
bürolarından önceden onay 
alınması gereklidir. Teslimat bir 
hafta gecikse bile fabrika müdürü 
üretimi taşımadan önce ekibinin 
gerekli onayları almasını sağlar.

 Sorular

S. Bir distribütörün ihracat kontrol yasaları kapsamında yaptırım veya 
ambargo uygulandığını düşündüğüm bir ülkeye Eaton parçalarının 
sevkiyatını yaptığından şüpheleniyorum. Ne yapmalıyım?

C. Bir distribütör aracılığıyla olsa da, yaptırım veya ambargo uygulanan bir 
ülkeye sevkiyat yapılan ürünler Eaton’ın iş yaptığı birçok ülkenin ihracat 
yasalarına aykırı olabilir. Bu tür sevkiyatlarla ilgili kurallar çok karmaşıktır ve 
sevkiyatın yasal olup olmadığını belirlemek için olguların dikkatle incelenmesi 
gerekmektedir. Eaton ürünlerinin yaptırım veya ambargo uygulanan bir ülkeye 
sevk edilip edilmediğini sorguluyorsanız ya da yaptırım veya ambargo 
uygulanan bir ülkeyi içeren bir işleme girmeden önce derhal yardım almak 
için Hukuk Departmanıyla temasa geçin.

S. Bazen standartlarımız ve politikalarımız ülkemdeki yerel yasalardan 
daha sıkı. Neden yerel yasaların gerektirdiğinden daha fazlasına uymak 
zorundayız?

C. Eaton işini doğru yapmayı taahhüt etmektedir, bunun anlamı yerel yasalardan 
daha sıkı olsa bile veya yerel âdet ve iş uygulamaları farklı bir yaklaşıma izin 
verse de bizim doğru olanı yaptığımızdır.
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2 Mali sonuçlarımızı 
kaydederken ve 
raporlarken dürüstlük

Finansal ve iş kayıtlarımızı doğru ve eksiksiz tutarız 
ve mali sonuçlarımız ile diğer materyal bilgilerini tam, 
adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde 
açıklarız. Kayıtlarımızın ve bilgilerimizin bütünlüğünü 
korumak için tasarlanmış bir iç denetim sistemi 
geliştirdik.
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Doğruluk

Çalışanların yapması gerekenler:

19

• Sorumlu oldukları finansal defter, kayıt ve hesapların işlemleri düzgün bir 
şekilde yansıtmasını ve gereken muhasebe prensiplerine ve Eaton iç denetim 
sistemine uygun olmasını sağlamak.

• Hiçbir belgeyi tahrif etmemek ve bir işlemi gerçek halinden farklı olarak yanlış 
göstermemek. 

• Eaton kayıt tutma politikalarına uymak.



 Sorular

S. İş kayıtlarına birkaç örnek verebilir misiniz?
C. İş kayıtları elektronik veya kâğıt belgeler olabilir, örneğin:

• Mesai saatlerinin kayıtları;
• Test raporları;
• Çevre, sağlık ve güvenlik raporları;
• Kazanç ve maliyet verileri;
• Finansal raporlar;
• Gider raporları;
• Ürün bilgileri;
• Kalite raporları ve
• Eğitim nitelikleri veya iş geçmişi kayıtları.

S. Şirket bilgilerini yanlış bildirmek ne gibi sonuçlar doğurabilir?
C. Kalite, test, envanter, finans veya bu gibi diğer raporlara ilişkin yanlış bilgi 

gönderilmesi işten çıkarılmaya kadar varabilen disiplin cezası ile 
sonuçlanabilir. Bu davranış itibarımızı zedeleyebilir, çalışan ve şirket açısından 
hukuki ya da cezai sorumluluk doğurabilir.

S. İş arkadaşlarımdan biri bazı önemli test sonuçlarını yanlış rapor etti. Bu 
durum ciddi bir ürün arızasına neden olabilir.  İş arkadaşım ile ilişkimi 
riske atmadan bu sorunu nasıl iletebilirim?

C. Şartlara bağlı olarak, müdürünüz veya İnsan Kaynakları departmanı sizin 
isminizi mümkün mertebe ifşa etmeden olayı araştırabilir. Bu konuyu yerel 
müdürünüze açmak istemiyorsanız endişelerinizi Etik ve Uyum Bürosuna 
bildirebilirsiniz.

S. Yeni iş arkadaşım başvurusunda belirttiği tecrübeye sahip değil. 
Kendisine sorduğumda işe girmek için iş geçmişini abarttığını söyledi. 
Kendisini kanıtladığı sürece bunun önemli olmadığını söylüyor. Bu 
doğru mu? 

C. Hayır. İş geçmişini abartan veya eğitimleri konusunda yanlış bilgi veren 
çalışanlar işten çıkarılmaya kadar varabilen disiplin cezasına çarptırılabilir. İş 
geçmişinde tahrifat yapan çalışanlar diğer belgelerde de tahrifat yapabilir. 
Ayrıca, işe başvuran diğer kişiler açısından adil değil.

S. İş arkadaşlarımdan biri gerçekleştirilmeyen hizmetler için düzenlenmiş 
bir faturayı onaylamamı istedi. Ne yapmalıyım?

C. Hizmetleri almadığımızı bilerek bu faturayı onaylarsanız yanlış beyanda 
bulunmuş olursunuz. Onayınız üzerine ödeme yapılırsa hırsızlık olarak 
düşünülebilir. İş arkadaşınıza endişelerinizden bahsedin. Bunu yapmaktan 
çekiniyorsanız ne yapmanız gerektiği konusunda müdürünüze, yerel finans 
departmanı müdürünüze veya Etik ve Uyum Bürosuna danışın.
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Örnekler

Yanlış 
Bir fabrika müdürü satış 
hedeflerine ulaşmak için, sipariş 
çeyreğin son gününden iki gün 
sonra sevk edileceği halde büyük 
bir satışı denetleyiciden bu 
çeyrekte kayda geçirmesini istiyor.

Bir satış temsilcisi gider raporunda 
katılmadığı yemekler için sahte 
fatura ibraz ediyor.

Bir çalışan bir müşterinin ürün 
kusuru nedeniyle şirketi dava 
etmekle tehdit ettiğini öğreniyor 
ve ürünün test sonuçlarını 
sorgulayan bütün mesajlarını 
siliyor.

Bir satış müdürü bir müşterinin 
ailesinin Disney World seyahatinin 
faturasını ödüyor ve seyahat 
masraflarını ürün geliştirme gideri 
olarak kaydediyor.

Doğru
Bir müdür çalışanından kaza 
raporu bilgilerini değiştirmesini 
istiyor. Çalışan bu değişiklikleri 
yapma konusunda kendisini 
rahatsız hissediyor ve diğer 
müdürüne akıl danışıyor.

Yeni bir çalışan iş arkadaşlarının 
sürekli olarak mesai kartlarında 
çalışma saatlerini yanlış 
bildirdiklerini fark ediyor ve 
fabrikada bu uygulamanın herkes 
tarafından bilindiğinden ve kabul 
gördüğünden endişe ediyor. 
Konuyu yerel müdürlere açmak 
istemiyor, bu nedenle uygulama 
ile ilgili görüşmek için Etik ve 
Uyum Bürosuyla temasa geçiyor.

Bir çalışan envanter raporunda 
önemli bir hata gösterdiğinde 
müdürü bu yanlışı kabul ediyor, 
bunu gösterdiği için çalışanına 
teşekkür edip düzeltilmiş raporu 
gönderiyor.

Bir çalışan bir müşterinin eski 
ürün kılavuzundaki ürün 
özelliklerine dayanarak bir ürün 
satın almak istediğini öğreniyor. 
Bu hatayı hemen müşteriye 
bildiriyor.
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İnsan  
haklarına saygı

Biz insan haklarına saygı duyuyoruz ve 
tedarikçilerimizin de aynı şeyi yapmalarını  
şart koşuyoruz.

3
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Bir dünya vatandaşı ve sorumlu bir toplum üyesi olarak Eaton kişilerin itibarına, 
toplumun ihtiyaçlarına ve çevrenin savunmasızlığına saygı duyar. Kurumsal 
sosyal sorumluluk Eaton’da çok eski bir inançtır ve iş yapma şeklimizi 
tamamlayan bir değerdir.

İnsan hakları
Birçok bağımsız kuruluşun ve komisyonun öngördüğü Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Uluslararası Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi gibi temel uluslararası insan hakları enstrümanlarını tanıyoruz. Bu 
enstrümanlar genellikle işletmelerin tanımlanan insan haklarına saygı göstermesi 
ve desteklemesi ve insan hakları suistimallerinde yer almamaları gerektiği 
prensiplerine dayanır. Eaton’da bu önemli prensipler temel değerlerimizle 
bütünleştirilir ve sadece günlük davranışlarımızı değil tedarikçilerimizden 
istediğimiz şartları da belirler. Ayrıca insan hakları, iş, çevre, yolsuzlukla mücadele 
ve kurumsal vatandaşlık ile ilgili uygulamalarda dünyanın en çok kullanılan 
raporlama altyapılarından biri olan Küresel Raporlama Girişimi üyesiyiz ve bundan 
gurur duyuyoruz.

Çocuk işçiler 
Çocuk işçi çalıştırmayız. Bizim için çocuk işçi tanımı 16 yaşından küçüklerdir. Eğer 
yerel yasalar bizim kurallarımızdan daha da kısıtlayıcıysa onlara uyarız. Ancak yerel 
yasalar 16 yaşından küçükleri çalıştırmaya izin veriyor olsa bile biz çalıştırmayız.

Zorla çalıştırma
Her türlü sözleşmesiz veya zorla çalıştırma, esaret ve kölelik yasaklanmıştır.

Ücret
Yasal koşulları karşılayan veya daha da ötesinde olan ve iş yaptığımız ülkelerdeki 
ücret uygulamalarıyla rekabetçi düzeyde maaş ve sosyal haklar sunarız.

Eşitlik
Bütün çalışanlarımızın eşit muamele görmesini sağlayan ve kalifiye bireylere eşit 
istihdam sunan uygulamalara bağlıyız. Kültürel geçmiş, cinsiyet, ırk, renk, din, etnik 
kimlik, yaş, ulusal köken, cinsel tercih, cinsel kimlik, engellilik, seviye veya 
pozisyon gözetmeksizin, hepimizin potansiyellerimizin tam karşılığını verebildiğimiz 
ve her gün bir fark yaratabileceğimiz bir ortamı sürekli kılmaya çalışırız.
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Çalışma ortamı
Bütün çalışanların ellerinden gelenin en iyisini ve doğru olanı yapmak istedikleri 
temeline dayanan Eaton Felsefesini çalışanlarımız aracılığıyla mükemmeliyet 
inancımızı ifade etmek için kullanırız. Politikalarımızı, uygulamalarımızı ve 
kararlarımızı şu temel felsefe ifadelerine dayandırırız:

• Bütün çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt 
ederiz.

• İşimizi yaparken en iyi olmaya gayret ederiz.
• Bireysel farklılıklara değer veririz.
• Açık ve dürüst iletişim kurarız.
• Rekabetçi maaş ve sosyal haklar sunarız.
• Sürekli öğrenir, gelişir ve değişiriz.
• Yeni fikirlere değer veririz.
• Kendimizi işimize adarız ve Eaton’ın geleceğini düşünürüz.
• Çevremizi ve toplumlarımızı geliştirmeye gayret ederiz.

Tüm çalışanların birbirlerine ve iş yaptıkları kişilere itibar ve saygı çerçevesinde 
davranmaları gerektiğine inanıyoruz.

Yetkisiz kullanılan kontrole tabi maddeler, yasa dışı uyuşturucular, tütün ve alkolün 
olmadığı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. 

Çalışanlarımıza serbestçe soru sorabilecekleri, geri bildirimde bulunabilecekleri, 
sorunlarını dile getirebilecekleri ve karar alma mekanizmalarında aktif rol 
oynayabilecekleri, güvene dayalı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. 

Çalışanlarımızın sendikalar ve/veya iş konseyleri tarafından temsil edildiği 
durumlarda Eaton temsilcilerle temaslarında yerel yasalara uygun hareket eder.

Tedarikçiler
Tedarikçilerimizin Eaton Tedarikçileri Davranış Yönetmeliğine uymalarını şart koşarız.

Vatandaşlık
Yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara destek veriyoruz. İyi birer kurumsal 
vatandaş olarak eğitim, sağlık ve insan hizmetleri, toplumun gelişmesi ve iş 
yaptığımız yerlerdeki diğer yerel inisiyatifleri geliştirerek ve çalışanlarımızın bu 
inisiyatiflerde gönüllü olarak yer almalarını destekleyerek yaşam kalitesini 
yükseltmeye çalışıyoruz.
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 Sorular

S. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz bazen Eaton’ın Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ve diğer insan hakları enstrümanlarını 
destekleyip desteklemediğini soruyor. Nasıl cevap vermeliyim?

C. Onlara Etik Rehberimizin bir kopyasını verin veya rehberin elektronik 
versiyonunun bulunduğu harici web sitemize yönlendirin. Bu konulara ilişkin 
bir anketi cevaplamanız istenirse yardım için Hukuk Departmanına danışın.

S. Kat şefimin etnik kimliğe ve milliyete yönelik şakalar yapmasından 
rahatsız oluyorum. Ne yapmalıyım?

C. Şefinize bu şakaların sizi rahatsız ettiğini söylemeniz ve bir daha 
yapmamasını istemeniz en iyisidir. Bunu yapmaktan çekiniyorsanız 
sorununuzu İnsan Kaynaklarına iletin.

S. Çoğulculuğun Eaton’a faydası nedir?
C. Başarımız küresel, kültürler arası yetenek havuzundan en iyi bireyleri 

bünyemize dâhil edebilmemize bağlıdır. Bireysel farklılıklara değer vererek 
yenilikçi fikirler ve daha iyi kararlar sunan eşsiz perspektiflerden 
yararlanıyoruz.

S. Devlete ait ortaklığımız önemli işletme görevleri için önerdiğimiz bayan 
adayları onaylamıyor. İleride bu görevler için bayan çalışanlar 
önermemeli miyiz?

C. Hayır. Önerdiğimiz adaylar arasına bayanları dâhil etmemek bu ayrımcılığı 
kabul ettiğimiz izlenimi verir. Liyakate göre en iyi adayları göstermeye devam 
ederek cinsiyet farkı gözetmeksizin en iyileri işe alma taahhüdümüzü 
güçlendiririz.
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S. Yeni müdürümden çok çekiniyorum. Bazen iş arkadaşlarımın önünde 
beni küçük düşürüyor. Bu onun tarzı olabilir ama moralimi bozuyor. Bu 
konuda yapabileceğim bir şey var mı?

C. Size karşı sergilediği tavrın profesyonelce olmadığını düşünüyorsanız 
müdürünüze davranışlarının sizi manevi olarak nasıl etkilediğini anlatın. Bunu 
yapmaktan çekiniyorsanız sorununuzu başka bir müdüre veya İnsan 
Kaynaklarına iletin.

S. Önde gelen tedarikçilerimizden birinin çalışanlarını tehlikeli çalışma 
koşullarına maruz bırakarak onlara kötü muamele ettiğine inanmak için 
bir nedenim var. Bu durumla alakadar olmalı mıyım? 

C. İşimizi doğru yapma konusundaki itibarımız iş ortaklarımızın eylemleri 
nedeniyle zarar görebilir.  Endişelerinizi müdürünüze bildirin, Eaton ne 
yapılması gerektiğine karar verebilir.
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Örnekler

Yanlış 
Çalışanlar cinsel tercihi nedeniyle 
bir iş arkadaşlarıyla alay ediyor.

Bir çalışan sırf kadın olduğu için 
erkek mesai arkadaşından daha az 
ücret alıyor. 

Doğru
Bir kadın her zaman erkeklerin 
görevlendirildiği makine teknikeri 
pozisyonuna başvuruyor. Bu kadın 
iş için değerlendirilirken sadece 
nitelikleri göz önünde 
bulunduruluyor.

Bir tedarikçinin Eaton’a parça 
yapmak için çocuk işçi çalıştırdığı 
öğreniliyor. Eaton ücretleri daha 
yüksek olmasına rağmen başka 
bir tedarikçi buluyor.



Kalite sunmak

Kaliteli ürünler üretmeyi ve kaliteli hizmetler sunmayı 
taahhüt ediyoruz.

4
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Mükemmeliyet

Kalite müşterilerimize verdiğimiz sözün temeli ve rekabet gücümüzün 
vazgeçilmez parçasıdır. Kalite taahhüdümüzün anlamı şudur:

• Kaliteye günlük işlerimizde yüksek öncelik veririz ve sürekli gelişime 
odaklanırız.

• Ürünlerimizi müşterilerimize verdiğimiz sözleri karşılayacak veya onların 
da ötesine geçecek düzeyde tasarlar, kaynak sağlar ve üretiriz.

• Yenilikçilik ve müşteri ihtiyaçları odaklı hizmetler sunarız.
• Gereken bütün denetim ve testlerin gerçekleştirilmesini ve ilgili kayıtların 

eksiksiz, doğru ve güvenilir olmasını sağlarız.
• Ürünlerimizi geçerli bütün devlet standartlarına ve yönetmeliklerine 

uygun şekilde tasarlar ve sürekli uyumu sağlamak için düzenli olarak 
testler yaparız.

• Sıfır kusur ve sıfır hata nihai hedefine bağlıyız.
• Bireysel olarak işimizle ilgili kalite politikalarına, uygulama ve prosedürlere 

uymakla yükümlüyüz.

 Sorular

S. Bir tedarikçi önceki sevkiyattaki parçaları spesifikasyonlara uymadığı 
için geri çağırıyor. Bu parçaları içeren ürünlerin sevkiyatı yapıldı, fakat 
şefim bunun tedarikçinin sorunu olduğunu ve müşterilerimize 
bildirmemizin gerekli olmadığını söylüyor. Bu bana doğru gelmiyor, 
ama bir şey söylemeli miyim emin değilim. Ne yapmalıyım?

C. Ürün güvenliği ve kalite konusunda endişeniz varsa sessiz kalmayın.  
Hepimizin kendi hareketlerinden mesul olmasına rağmen, ortak dürüstlük 
taahhüdümüz bir endişemiz olduğunda veya yanlış olduğunu düşündüğümüz 
bir şey yapmamız istendiğinde konuşacağız demektir.

S. Ürünü zamanında teslim etmek için ne gerekirse yapmamız konusunda 
çok fazla baskı varken nasıl kaliteden sorumlu olabilirim?

C. Kalite ile özdeşleşmiş itibarımız çok önemlidir. Hepimiz işi belirtilen zamanda 
bitirmek için ne gerekiyorsa yapmak zorunda olsak da bu kesinlikle kalite 
konusunda risk almanızı veya sürecin bazı aşamalarını atlamanızı beklediğimiz 
anlamına gelmez. Bu tür bir baskı hissederseniz bulunduğunuz yerdeki 
şefinizle veya kalite müdürünüzle konuşun. Bunu yapmaktan çekiniyorsanız 
Etik ve Uyum Bürosuyla temasa geçin.
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Örnekler

Yanlış 
Bir kaynak bulma projesi üzerinde 
çalışan bir ürün müdürü önerilen 
tedarikçinin gereken kalite sistem 
değerlendirmesini kabul edilebilir 
sonuçlarla tamamlamadığını fark 
ediyor. Son teslim tarihi söz 
konusu olduğu için eksikliği göz 
ardı ediyor ve tedarikçiyi onaylı 
tedarikçiler listesine ekliyor.

Bir üretim işçisi müşterinin şart 
koştuğu bir hata önleme aracının 
çalışmadığını fark ediyor. Şefiyle 
görüşüyor ve şefi ona cihazın 
aslında gerekli olmadığını söylüyor. 
Çalışan istemeye istemeye işe 
dönüyor ve üretim devam ediyor.

Doğru
Yeni bir tedarikçiyi hızlı bir şekilde 
listeye eklemek için bir çalışanın 
küresel kaynak bulma sürecindeki 
aşamaları göz ardı etmesi 
isteniyor. Çalışan, misilleme 
korkusu olmadan, harekete 
geçmeden önce yerel Kalite ve 
Tedarik Zinciri müdürlerine bunu 
onaylayıp onaylamadıklarını 
soruyor.

Bir şef bir vidanın envanterde 
azalmaya başladığını fark ediyor. 
Yandaki ürün hattında aynı vida 
adımına sahip biraz daha kısa bir 
vida kullanılıyor. Şef, ürünün 
müşteri için ne kadar önemli 
olduğunu bildiğinden bu hattan 
sorumlu ürün ve kalite 
mühendislerinden kısa vida 
kullanımını değerlendirmelerini, 
ilgili doğrulama testini 
belirlemelerini ve alternatif vidayı 
üretimde kullanmadan önce 
üretim değişiklik kaydını 
tamamlamalarını istiyor.
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Etik rekabet

Üstün performansla rekabet avantajı sağlarız. Etik 
olmayan ve yasa dışı ticari uygulamalara girmeyiz.

5
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Pazarlama, satış, satın alma veya alım-satım bölümlerinde çalışanların özellikle 
antitröst ve diğer ticari kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmaları 
gerekir. Bu koşul ticari birlikler, kıyaslama veya endüstri standartları belirleme 
gruplarında çalışanlar için de geçerlidir.

Rakiplere karşı etik davranış
Çalışanlar şunlardan kaçınmalıdır:

• Rakip firmalarla fiyatlar, maliyetler, üretim, kapasite, ürünler, hizmetler, 
teklif verme uygulamaları, satış bölgeleri, dağıtım kanalları, tedarikçiler, 
müşteriler ve diğer kamu dışı iş konularını konuşmak

• Şirketin lider olduğu pazarlarda marjinal maliyetin altında satış dâhil olmak 
üzere rekabeti ortadan kaldıracak taktikler uygulamak ve etkisiyle rekabeti 
ortadan kaldıracak başka uygulamalar kullanmak

• Bir rakibin ticari sırlarını ele geçirmek için çalmak, almak, yeniden 
üretmek veya hile ile elde etmek dâhil olmak üzere uygun olmayan 
yöntemler kullanmak ya da başka bir tarafın kullanmasını istemek

• Bilerek bir rakibin ticari sırlarını kullanmak ve
• Negatif satış, rakipleri kötülemek ve haklarında asılsız söylentiler yaymak.

Çalışanlar, Eaton Hukuk Departmanına danışmadan ve ilgili düzeydeki yöneticiden 
uygun bir onay almadan şunları yapmamalıdır:

• Rakip firmalarla olası şirket birleşmeleri, şirket alımları, ortaklıklar veya 
ortak alımlar, pazarlama ya da gelişim anlaşmalarıyla ilgili görüşme 
yapmak

• Rakipleri ilgilendiren kıyaslama yapmak
• Rakiplerle endüstri standartları belirlemek ve ticari birlik etkinliklerine 

katılmak veya
• Rakiplerle bilgi alışverişinde bulunmak.

Müşterilere karşı etik davranış
Eaton Hukuk Departmanı tarafından önceden onaylanmadığı takdirde çalışanlar 
şunları yapmamalıdır:

• Bir müşterinin bir Eaton ürününü veya hizmetini belirli bir fiyat ya da daha 
fazlası karşılığında yeniden satmasını veya kiralamasını şart koşmak

• Bir Eaton ürünü veya hizmetinin satış ya da kiralamasını başka Eaton 
ürünü veya hizmetinin alım ya da kiralamasına bağlamak

• Bir müşteriyle münhasır anlaşma yapmak
• Müşterileri Eaton hizmet ve ürünlerini yeniden satabilecekleri veya 

kiralayabilecekleri bir bölge ile kısıtlamak
• Müşterileri hizmet ve ürünleri kimlere yeniden satabilecekleri veya 

kiralayabilecekleri konusunda kısıtlamak ya da
• Rakip müşteriler arasında benzer ürünler için fiyat ve indirim konusunda 

ayrımcılık yapmak.

Dürüstlük
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 Sorular

S. Rakip şirketin yeni ürünleri hakkında bilgi edinmek için o şirkete iş 
başvurusunda bulunabilir miyim? 

C. Hayır. Niyetinizi farklı belirterek gizli ürün bilgisi almanız yanlış bir davranıştır 
ve muhtemelen hukuka aykırıdır. Rakiplerimizin ürünleri hakkında kamuya 
açık bilgiler toplamak kanuna uygun ve profesyonel bir şekilde yapıldığında 
uygun bir davranıştır. Bu tür ticari istihbaratları nasıl edinebileceğinize ilişkin 
sorularınız varsa Hukuk Departmanına danışın.

S. Olası yeni bir müşterinin bir çalışanı evine jeneratör gönderirsem 
Eaton’a büyük bir sipariş vermeyi teklif etti. Bu iş veya siparişi 
kaybetmek istemiyorum.  Ne yapmalıyım?

C. Ona jeneratörü vermeyin. Bu bir tür rüşvet sayılabilir; birçok ülkede yasa 
dışıdır ve Eaton’ın Yolsuzlukla Mücadele Politikasına aykırıdır. O çalışana 
Eaton’la iş yapmanın sağlayacağı avantajları hatırlatın ve müşterinin ekibinde 
bizim teklifimize değer verecek başka kişilerle temas kurun.

S. İş arkadaşlarımdan biri bazen müşterilerimize rakiplerimizin ürünleri 
hakkında yanlış beyanlarda bulunuyor. Müşterilerin onun satış yapmak 
için abarttığını bildiklerini iddia etse de ben rahatsız oluyorum. Ne 
yapmalıyım?

C. Öncelikle iş arkadaşınıza uzun süreli ilişki kurmamızın tek yolunun karşılıklı 
saygı ve güvenden geçtiğini hatırlatın. Gösterdiğimiz üstün performans ve 
ürünlerimiz hakkında açık konuşmamız sayesinde müşteri kazanıyoruz. Bu 
konuyu iş arkadaşınızla konuşmaktan rahatsızlık duyacaksanız müdürünüz 
veya İnsan Kaynakları ile temasa geçin. 

S. Rakip şirketlerde çalışan arkadaşlarımla iyi ilişkiler içerisindeyim. Ara sıra 
piyasada neler olup bittiğiyle ilgili konuşmamızın bir sakıncası var mı?

C. Uygunsuz olarak düşünülebilecek veya rekabet karşıtı hareket iddialarına yol 
açabilecek konuşma ve davranışlardan kaçının. Rakiplerle iş hakkında 
konuşmak, rakiplerle yasa dışı olarak rekabete zarar verecek anlaşmalar 
yaptığınız şeklinde yorumlanabilir.

S. Komşum büyük rakiplerimizden birinde çalışıyordu ve işten çıkarıldı. 
Artık o şirket için çalışmadığına göre ürünleri hakkında sorular 
sorabilir miyim?

C. Soru sormadan önce komşunuzun gizli veya eski işvereni ile arasındaki gizlilik 
anlaşması kapsamında olan bir bilgi istemediğinizi anladığından emin olun.
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Tedarikçilere karşı etik davranış
Eaton Hukuk Departmanı tarafından önceden onaylanmadığı takdirde çalışanlar 
şunları yapmamalıdır:

• Bir ürün veya hizmet alımı karşılığını bir ürün satışına ya da kiralamasına 
bağlamak

• Bir tedarikçiyle münhasır anlaşma yapmak veya
• Herhangi bir alım grubu veya topluluğu oluşturmak.



Örnekler

Yanlış 
Bir müdür iki rakip şirketle 
müşteriye sunulacak fiyat artırımı 
konusunda yapılan bir anlaşmayı 
onaylıyor.

Eaton’da yeni işe başlayan bir 
çalışan eski işvereninin web 
sitesindeki gizli bilgileri 
görüntülemek için eski şifresini 
kullanıyor.

Doğru
Bir pazarlama müdürü bir ticari 
birlik toplantısına katılıyor ve konu 
piyasada fiyatların nasıl kontrol 
altına alınacağına geliyor. Müdür 
bunu tartışmanın uygun 
olmayacağını belirterek toplantı 
odasını terk ediyor.

Rakip şirketten gelen ve Eaton’la 
görüşen yeni bir mühendis yararlı 
olabilecek yeni bir ürün hakkındaki 
çalışmalarını anlatıyor. 
Mühendislik şefi rakip şirkete ait 
bilgileri kendine saklamasını 
istiyor.
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Çoğulculuğa saygı ve 
adil iş uygulamaları

Tüm çalışanlara eşit erişim ve adil muamele sağlayan 
liyakate dayalı uygulamalarla çok kültürlü bir iş 
gücünün varlığına saygı duymayı taahhüt ediyoruz. 
İş yerinde taciz ve ayrımcılığa müsamaha etmeyiz.

6
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Eaton Değerlerini çalışanlarımız aracılığıyla mükemmeliyet inancımızı ifade etmek 
için kullanırız.

Bireysel farklılıklara saygı duyan, yenilikçi fikirler ve daha iyi kararlar sunan eşsiz 
perspektiflere değer veren, herkesin eşit muamele gördüğü bir çalışma ortamı 
sağlarız.

Tüm çalışanların birbirlerine ve iş yaptıkları kişilere itibar ve saygı çerçevesinde 
davranmaları gerektiğine inanıyoruz.

Kalifiye bireyler için eşit istihdam sağlayan uygulamalara bağlıyız.

Kültürel geçmiş, cinsiyet, ırk, renk, din, etnik kimlik, yaş, ulusal köken, cinsel 
tercih, cinsel kimlik, engellilik, seviye veya pozisyon gözetmeksizin, hepimizin 
potansiyellerimizin tam karşılığını verebildiğimiz ve her gün bir fark 
yaratabileceğimiz bir ortamı sürekli kılmaya çalışırız.

Eşitlik
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 Sorular

S. Şefim aynı dine mensup oldukları için iş arkadaşlarımı kayırıyor gibime 
geliyor. Ne yapmalıyım?

C. Endişelerinizi şefinizle paylaşmanız en doğrusudur, fakat bunu yapmaktan 
çekiniyorsanız yerel İnsan Kaynakları müdürünüzle konuşun.

S. Departmanımızdaki muhasebecilerden birinin müdürümüzün büyük bir 
hatasını gizlemesine yardımcı olduğu için terfi ettirildiğine dair 
dedikodular var. Sizce bu adil mi?

C. Hayır, değil. Fakat bu sadece bir dedikodudan ibaret olabilir. Müdürünüzün 
uygun şekilde davranmadığını düşünmek için iyi bir nedeniniz varsa meseleyi 
İnsan Kaynakları veya başka bir yerel müdür ile görüşün. Size karşı misilleme 
yapılmayacaktır.

S. Arkadaşım başka bir çok uluslu şirkette benimkine benzer bir 
pozisyonda işe başladı ve benim düşük ücret aldığımı iddia ediyor. 
Bunun doğru olup olmadığını nasıl bilebilirim? 

C. Arkadaşınız toplam ücret paketinizi göz önünde bulundurmuyor olabilir. 
Aldığınız ücretle ilgili sorularınız varsa müdürünüzle konuşabilirsiniz.

S. Müdürüm ekibimizin aylık aktivitelere katılımını ve kalite hedeflerine 
ulaşmasını şart koşuyor. Bu taciz değil mi?

C. Hayır. Müdürünüzün size profesyonelce davranması beklenir; adil ve kararlı 
bir tutumla performans hedeflerine ulaşmanızı şart koşması taciz değildir.
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Örnekler

Yanlış 
Bir bayan nişanlı olduğu ve dini 
gereği evlendikten sonra 
çalışmaya devam etmeyeceği için 
bir pozisyon için düşünülmüyor.

Bir fabrika temizlik hizmetleri için 
küçük bir şirketle anlaştı. Fabrika 
müdürü temizlik personelinden 
bazılarının ülkede çalışma izni 
olmadığından şüpheleniyor, fakat 
bu konuda hiçbir şey yapmıyor.

İki komşu ülkeden gelen çalışanlar 
arasında kötü bir ilişki var. İnsan 
Kaynakları müdürü bu ülkelerden 
birinde yaşayan kişileri işe 
almaktan kaçınıyor çünkü iş 
yerinde karışıklığa neden olabilir. 
Yerel yasalar ulusal kökene dayalı 
istihdam kararları alınmasını 
yasaklamıyor.

Bir şef birkaç çalışanın bazı iş 
arkadaşları hakkında etnik 
hakaretlerde bulunduğuna kulak 
misafiri oluyor ve duymazdan 
geliyor.

Doğru
Belirgin fiziksel engeli olan bir kişi 
iş başvurusunda bulunuyor ve 
niteliklerine göre değerlendiriliyor.

Birkaç erkeğin bir bayan için 
çalışmayı onaylamadıklarını ifade 
etmesine rağmen bir bayan şef 
liyakate göre fabrika müdürlüğüne 
terfi ettiriliyor.

İki çalışan başka bir çalışanın iş 
arkadaşına tehditkâr hareketler 
yaptığını gözlemlediklerini 
bildirmek için İnsan Kaynaklarına 
gidiyor. İnsan Kaynakları bu 
hareketleri yapan çalışana şiddet 
eylemleri, tehdit veya tehditkâr 
davranışlara müsamaha 
edilmeyeceğini söylüyor ve çalışan 
disipline gönderiliyor.

Bir müdür İnsan Kaynaklarına bir 
Eaton çalışanıyla flört ettiğini 
açıklıyor. İlişkinin gerçekte veya 
görünüşte çıkar çatışması yaratıp 
yaratmadığını ve görevleri yeniden 
düzenlemeye ya da ikisinden birini 
başka bir pozisyona atamaya 
gerek olup olmadığını tartışıyorlar.
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Kararlarımızdan ödün verdirebilecek veya kişisel 
çıkarlarımız ile Eaton’a olan bağlılığımız arasında 
gerçekte veya görünüşte çıkar çatışması yaratabilecek 
ilişki ve davranışlardan kaçınırız. Eaton’daki 
konumumuzu başkaları veya kendimiz için uygun 
olmayan menfaatler elde etmek amacıyla 
kullanmayız. Eaton ile rekabet etmeye yönelik 
eylemlerde bulunmayız veya ilişkilere girmeyiz.

7Çıkar  
çatışmalarını önlemek
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41
İlişkiler

Kişisel çıkar veya davranışlarınız Eaton’ın yararına hareket edebilmenizden ödün 
vermenize veya ödün veriyor gibi görünmenize neden olduğunda çıkar çatışması 
doğar. Verdiğiniz kararlar adil olsa bile insanlar büyük ihtimalle size inanmayacak-
tır. Şirkete olan bağlılığınızdan ödün vermenizi gerektirebilecek durumlardan 
kaçınmanız çok önemlidir. Çıkar çatışmaları her zaman belirgin değildir ve kişisel 
durumlar değişiklik gösterebilir. En çok görülen çıkar çatışması türleri aşağıda 
verilmiştir.

İş dışında çalışmak
Bir çıkar çatışması yaratmasa da başka bir şirket için veya kendi şirketiniz aracılığıyla 
dışarıya yaptığınız işler Eaton’daki işinizden kesinlikle farklı olmalı ve işteki perfor-
mansınızı etkilememelidir.  Eaton’da müdürlerin ve üst düzey pozisyonlarda 
çalışanların birçoğunun mesai saatlerinin tamamını Eaton’daki işlerine harcayacağı 
ve başka bir işveren için geceleri ek işte çalışamayacakları varsayılmaktadır. İkinci bir 
iş yapmayı düşünmeden önce şefinizden izin almanız gereklidir.

Bir tedarikçi veya müşteri için çalışmak
Eaton tedarikçileri veya müşterileri için işçi ya da danışman olarak veya başka bir 
pozisyonda çalışmak çıkar çatışmasıdır.

Eaton’a karşı rekabet
Bir işçi veya danışman olarak ya da başka bir pozisyonda Eaton’ın herhangi bir işi 
ya da faaliyeti ile rekabet eden bir iş veya faaliyette kişisel olarak yer alamazsınız.

Başka işletmelerin sahibi olmak
Çalışanlar Eaton’ın müşterisi, tedarikçisi veya rakibi olan herhangi bir şirkette, 
çıkar çatışmasına neden olacağı ya da neden oluyormuş izlenimi vereceği için, 
doğrudan ya da dolaylı olarak finansal hisse sahibi olamazlar. Bu bağlamda, 
finansal hisse başka bir tüzel kişiliğin mevcut menkul kıymetlerinin/sermayesinin 
yüzde birinden fazlasına sahip olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Bir yatırımın nasıl 
algınalacağı konusunda şüpheleriniz varsa şefinizle görüşün.
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Hisse senedi alım satımı için şirket içi bilgileri kullanmak
Gizli bilgilere erişim hakkı olan çalışanlar bu bilgileri hisse senedi alım satımı 
amacıyla paylaşamaz ve kullanamazlar. Kamuya açık olmayan bilginin finansal 
kazanç için kullanılması hem yasa dışı hem de ahlaka aykırıdır; sizi ve başkalarını 
para ve hapis cezası dâhil olmak üzere hukuki ve cezai sonuçlarla karşı karşıya 
bırakabilir.

Aile ve arkadaşlar
Siz, eşiniz, akrabanız veya yakın bir arkadaşınız Eaton’ın tedarikçisi olan veya 
olabilecek bir şirkette, Eaton’ın bir müşterisinde, potansiyel bir müşterisinde ya da 
rakip bir şirkette çalışıyor veya finansal hisseye sahip ise bir çıkar çatışması ortaya 
çıkabilir. Bir akrabanızı veya yakın arkadaşınızı Eaton’da herhangi bir pozisyonda işe 
almanız da sizin açınızdan bir çıkar çatışmasıdır. Bir çıkar çatışması izleniminden 
bile kaçınılmalıdır. Bir akrabanız veya arkadaşınız tedarikçi, potansiyel tedarikçi, 
müşteri, potansiyel müşteri veya rakip şirket için çalışıyorsa olası sorunları 
tartışmak ve önlemek için bu durumu şefinize bildirin.

Yönetim kurulu üyeliği
Hiçbir çalışan Eaton yönetim kurulu başkanı ve 
CEO’nun açık onayı olmadan Eaton’ın bağlı veya yan 
kuruluşları dışında kâr amaçlı bir şirketin yönetim 
veya benzeri bir kurulunda görev alamaz. Eaton’ın 
yan kuruluşlarının yönetim kurulu atamaları 
öngörülmüş kanallar aracılığıyla yapılmaktadır. Kâr 
amacı gütmeyen kurullarda veya toplumsal 
kuruluşlarda hizmet veren çalışanlar için yönetim 
kurulu başkanının onayı gerekmemektedir.  Kâr 
amacı gütmeyen kurul veya toplumsal kuruluşlardaki 
görevleri için yükümlülük koruması isteyen çalışanlar 
idari başkan yardımcısı ve genel danışman ile 
temasa geçmelidir.

Eaton müşterilerine veya tedarikçilerine 
verilen ya da onlardan alınan hediyeler
Eaton müşterileri veya tedarikçilerine verilen ya da 
onlardan alınan makul olmayan veya uygunsuz 
hediyeler ya da ağırlanma şekilleri çıkar çatışması 
yaratabilir. Spesifik talimatlar ve bildirim 
yükümlülükleri için Eaton Hediye ve Ağırlanma 
Politikasına bakınız.
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Unutmayın:

Bir sorunun 
oluşması için gerçek 
çıkar çatışmalarının 
var olması 
gerekmez. Çatışma 
izleniminden bile 
kaçınılmalıdır. Bu 
konuda ne yapıp ne 
yapamayacağınızdan 
emin değilseniz 
yardım isteyin.

▲!



 Sorular

S. Eaton’da harika bir işim olduğundan dolayı bazı akrabalarım Eaton’da 
işe alınmaları için benden yardım bekliyor. Bana güveniyorlar ve 
onlara işe başvuramayacaklarını söylersem aileme karşı mahcup 
olurum. Ne yapmalıyım?

C. Eaton’ın başarısı en kalifiye kişileri bünyesine dâhil edebilmesine bağlıdır. Aile 
bireylerinize Eaton’a iş başvurusunda bulunabileceklerini, fakat sizin işe 
alınma kararında etkili olamayacağınızı veya onlara iltimas 
gösteremeyeceğinizi ya da bizzat denetleyemeyeceğinizi söyleyin. İşe alınma 
konusunda herkesle eşit fırsata sahipler.

S. Ailesi rakiplerimizden birinde büyük bir hisseye sahip bir bayanla 
evlendim. Bu Eaton’daki işimden ayrılmam gerektiği anlamına mı geliyor?

C. Hayır, gelmiyor.  Olası sorunları önlemek için durumu şefinizle görüşün.

S. Bir tedarikçimizin başkanıyla yeni büyük bir sipariş için görüşürken, 
Eaton’daki işi almasında ona yardımcı olursam bana çok yüksek bir 
maaşla şirketinde bir pozisyon ve araba vereceğini ima etti. Kibarca 
reddettim, ona tedarikçilerimizi liyakate göre seçtiğimizi ve teklifini 
kabul etmemin uygunsuz olacağını söyledim. Başkasına bu olaydan 
bahsetmeli miyim?

C. Evet, tekliften etkilendiğiniz izlenimini vermemek ve Eaton’ın o tedarikçiyle 
iş yapmayı tekrar düşünmesi için durumu derhal şefinize bildirin.
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Örnekler

Yanlış 
Bir müdür eşinin restoranından 
şirkete akşam yemeği alınmasını 
onaylıyor ve bu olası çıkar 
çatışmasından hiç kimseye 
bahsetmiyor.

Bir şef doğrudan kendisi için 
çalışmak üzere damadını işe alıyor.

Bir çalışan Eaton'a rakip bir şirket 
kuruyor.

Bir çalışan katıldığı gizli bir 
toplantıda Eaton’ın bir şirket 
almayı planladığını öğreniyor ve 
ardından o şirkette hisse senedi 
satın alıyor.

Doğru
Bir Tedarik Zinciri müdürünün eşi 
bir tedarikçi tarafından işe alınıyor. 
Müdür olası çıkar çatışmasını 
açıklıyor ve uygun önlem alınıyor.  

Bir yönetici asistanı Eaton’ın 
çeyrek yıl raporunun taslağını 
görüyor. Asistan raporda ne 
olduğunu hiç kimseye söylemiyor.

Bir müdür yeğeninin işe alınması 
kararında yer almak istemiyor ve 
yeğeni işe alınırsa kendisiyle aynı 
departmanda çalışmayacağını 
temin ediyor.

Bir çalışan ekip liderliğine terfi 
ettikten sonra olası sorunların 
görüşülüp önlenmesi için bir iş 
arkadaşıyla flört ettiğini şefine 
söylüyor.
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Mal varlıklarını ve 
bilgileri korumak

Eaton’ın mal varlıklarını, bilgi ve imkânlarını Eaton’ın iş 
amaçları için kullanırız ve izin verilmeyen amaçlar 
doğrultusunda kullanmayız. Eaton veya başkaları 
tarafından bize emanet edilen bilgilerin ve çalışanlara 
ilişkin verilerin gizliliğini uygun şekilde sağlarız.

8
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Örnekler

Yanlış 
Bir makine operatörü 
makinesinden aldığı bir parçayı 
kişisel kullanım amacıyla eve 
götürüyor.

Bir çalışan şirketin aracını 
komşusuna ödünç veriyor.

Çalışanlar şirketin kaynak aletlerini 
müdürlerinin çim biçme 
makinesini tamir etmesine 
yardımcı olmak için kullanıyor.

Doğru
Bir çalışan işe yeni giren bir 
arkadaşına iş güvenliği kurallarını 
hatırlatıyor ve aletlerini güvenli bir 
yerde nasıl muhafaza edeceğini 
gösteriyor.

Bir çalışanın iş arkadaşına zarar 
vermekle tehdit ettiğini duyan bir 
şef yerel Güvenlik ve İnsan 
Kaynakları ile temasa geçiyor.

Bir çalışan bazı iş arkadaşlarının 
yerel parça satıcılarına satmak 
üzere parça topladığı söylentilerini 
duyuyor. Endişelerini müdürüne 
bildiriyor.

Fiziksel mal varlıkları
Eaton’ın mal varlıklarını muhafaza etmeye ve kaybolma, çalınma ve yanlış kullanıma 
karşı korumaya yardımcı olmakla yükümlüsünüz. Eaton’ın mal varlıkları tesisler, 
teçhizat, el aletleri, ofis malzemeleri ve bilgisayarlar gibi fiziksel mallardır.

Eaton’ın mal varlıklarını şu şekilde koruyabilirsiniz:
• İş sırasında uygun şekilde kullanarak ve kullanılmadığı zamanlarda muhafaza 

ederek, örneğin el aletlerini iş yerinde güvenilir bir yerde muhafaza ederek
• Elektronik erişim kartlarını sadece izin verildiği şekilde kullanarak
• Kayıp veya çalıntı eşyaları yerel Güvenliğe bildirerek ve
• Eaton’a, çalışanlarına veya mal varlıklarına karşı bilinen ya da şüphelenilen 

suç teşkil edecek eylemleri veya tehditleri Kurumsal Güvenliğe bildirerek.

Güven
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Bilgisayarlar ve diğer bilgi sistemleri 
Eaton elektronik iletişimlerin bilgi paylaşım, etkili iletişim ve fikir alışverişi için 
kullanılmasını teşvik etmektedir. Elektronik iletişim örnekleri arasında şunlar 
sayılabilir: elektronik posta (internet ve iç ağlar), telefon, cep telefonu, sesli 
mesaj, elektronik bülten panoları, bloglar, anlık iletiler, görüntülü konferanslar, 
fakslar ve sosyal medya web sitelerindeki postalar.

Eaton’da elektronik iletişimler iş faaliyetlerinde kullanım amaçlıdır. Çalışanın veya 
başka bir kişinin çalışma performansını ya da Eaton’ın elektronik iletişim 
sistemlerini olumsuz şekilde etkilemediği veya Elektronik İletişim, Dijital Telif 
Hakkı ya da Sosyal Medya politikalarını ihlal etmediği sürece tesadüfî kişisel 
kullanıma izin verilmektedir.

Çalışanlar kullanıcı kimliklerini paylaşmamalı veya Eaton’ın bilgisayarları, ağları, 
verileri ya da sistemlerinin Eaton’da çalışmayan kişiler tarafından yetkisiz olarak 
kullanılmasına izin vermemelidir. 

Aşağıda Eaton’ın Elektronik İletişim, Dijital Telif Hakkı ve Sosyal Medya politikası 
ihlallerine ilişkin bazı örnekler verilmektedir:

• Taciz edici, saldırgan, müstehcen veya tehditkâr tarzda iletişim
• Eaton’ın işleriyle ilgili olmayan ürün ve hizmetleri destekleme
• Her türlü propaganda
• Zincir e-postalar oluşturma ve iletme
• Sahtekârlık
• Elektronik iletişimleri yasa dışı amaçlarla kullanma
• Yeni ürün taslakları veya fiyat listeleri gibi gizli şirket bilgilerini yetkisiz 

taraflara iletme  
• Finans veya devralma duyuruları gibi gizli şirket bilgilerini yetkisiz varlıklar 

veya web sitelerinde paylaşma ya da depolama  
• Eaton’ın varlıklarına pornografi içeren materyaller indirme veya depolama
• Eaton’ın varlıklarına lisanssız veya onaylanmayan yazılım programları ya 

da lisanssız dijital medyalar (ses veya video dosyaları) kurma
• Eşler arası (peer-to-peer) paylaşım araçları aracılığıyla iletişim ve paylaşım
• Eaton’ın ağ veya e-posta sistemlerine izinsiz donanım veya cihaz bağlama

Sosyal medya ve diğer iletişim araçları gelişmeye devam ettikçe çalışanların 
nelerin uygun olduğu konusunda yardım almak için zaman zaman Eaton 
Elektronik İletişim ve Sosyal Medya politikalarına bakması tavsiye edilir.
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Örnekler

Yanlış 
Bir çalışan, BT’ye danışmadan 
Microsoft Office paketinin 
onaylanmamış sürümünü Eaton 
bilgisayarına indiriyor.

Bir çalışan sosyal ağ web 
sitelerinden birinde teklif verilmiş 
bir devralma işlemi hakkında bilgi 
veriyor.

Bir çalışan Eaton e-posta 
hesabından farklı bir hesabına 
çalışanların isimlerini ve 
maaşlarını içeren bir e-posta 
gönderiyor.

Doğru
Bir çalışan iş arkadaşlarından 
zincir e-posta aldıktan sonra 
onlara Elektronik İletişim 
Politikasını hatırlatıyor.

Evde çalışmak üzere Eaton’ın 
finans bilgilerini evdeki 
bilgisayarına kopyalayan bir 
çalışan buna izin verilmediğini 
öğrendikten sonra bunu bir daha 
tekrarlamıyor.

 Sorular

S. Eaton’daki bilgisayarımda eşler arası (peer to peer) ağ bağlantısı 
kullanarak dosya paylaşabilir miyim?

C. Hayır, eşler arası (peer to peer) ağ bağlantısıyla dosya paylaşmak çok riskli 
çünkü bilgisayarınızın gizliliğini ve diğer kontrollerini kaybetmenize neden 
olabilir. Bu kontrolleri kaybetmek bilgisayarınızı ve Eaton ağını gizlilik 
ihlallerine, hizmet kesintisine, hırsızlığa ve diğer yasa dışı eylemlere maruz 
bırakabilir ve doğacak sonuçlardan siz ve şirketiniz sorumlu olursunuz.

S. Bir iş seyahatindeyken müşteri sunumunu kaydetmek için USB bellek 
kullandım ve daha sonra bu belleği kaybettim. Ne yapmalıyım?

C. Söz konusu bilgileri kaybettiğinizi müşteriye bildirmeniz gerekip 
gerekmediğine karar vermek için olayı şefinize anlatın.

S. Tatildeyken eşimin e-postalarına bakmak için Eaton bilgisayarımı 
kullanmasına izin verebilir miyim?

C. Sizden başkasının e-postalarına bakmak için olsa bile Eaton bilgisayarınızı 
kullanmasına izin vermek bilgisayarınızdaki her dosyaya ve e-postaya 
erişmesi demek ve bu hiç de iyi bir fikir değil. Mantıklı olun ve karar verirken 
olası riskleri de göz önünde bulundurun.

S. Şirket dışındaki bir sohbet odasında, kısa bir süre önce meydana gelen 
elektrik kesintisi sırasında Eaton acil durum jeneratörümün bana nasıl 
yardım ettiğini yazdıktan sonra yerel bir gazete benimle temasa 
geçerek hikâyemi anlatmamı istedi. Bunun bir sakıncası var mı?

C. Gazetenin Eaton çalışanı olduğunuzu ve jeneratör hakkında kişisel 
görüşlerinizi dile getirdiğinizi bildiğinden emin olun. Günümüz elektronik 
çağında internet bülten panolarında bilgi yayınlamanın veya Eaton’a ait 
olmayan sohbet odalarında yorum yapmanın basına konuşmakla hemen 
hemen aynı şey olduğunu unutmayın. Kişisel sosyal medyalarda Eaton veya 
ürünleri hakkında olumlu ya da olumsuz yorum yaparken kendinizi Eaton 
çalışanı olarak tanıtmalı ve söylediklerinizin kendi görüşleriniz olduğunu 
açıklamalısınız. Yardım için Eaton Sosyal Medya Politikası veya Şirket Dışı 
İletişimler bölümüne başvurun.
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Örnekler

Yanlış 
Bir şef sadece meraktan 
kendisine bağlı bir çalışanın 
masasını inceliyor.

İki müdür yemekhanede bir 
çalışanın sağlık sorunlarından 
bahsediyor.

Doğru
Bir çalışan bir performans 
değerlendirme belgesinin 
fotokopi makinesinde bırakıldığını 
fark ediyor ve belgeyi okumadan 
sahibine veriyor.

Yeni bir müdür kişisel verilerin 
doğru kullanımını görüşmek için 
İnsan Kaynaklarına başvuruyor.

Veri gizliliği ve çalışanlara ait bilgilerin korunması
Eaton çalışanların gizliliğine saygı duymayı taahhüt eder. Şirketin politikasına göre 
iletilen, saklanan veya işlenen kişisel bilgi ve veriler yetkisiz ya da kasıtsız bir 
şekilde ifşa edilmeye karşı korunur ve sadece yasal iş amaçları doğrultusunda 
kullanılır ve yasalara uygun olarak işlem görür. Eaton’da kişisel verilere sadece ilgili 
bir pozisyonda çalışan, kişisel verilerden doğrudan sorumlu olan ve bunları bilmesi 
gereken kişiler tarafından erişilmesini sağlamak için güvenlik önlemleri ve erişim 
kontrol prosedürleri vardır. Eaton faaliyet gösterdiği birçok ülkedeki kişisel 
bilgilerin kullanımına ilişkin spesifik veri gizliliği yasalarını onaylar ve bu yasalara 
uymayı taahhüt eder.

Çalışanların gizliliği
Çalışanlar dolap, bölme, masa, ofis, dosya dolapları ve alet kutuları gibi 
kendilerine ait fiziksel çalışma alanları ve telefon ve bilgisayar gibi şirkete ait 
elektronik cihazlarda saklanabilen kişisel bilgiler ile ilgili temel gizlilik hakkına 
sahiptir.  Ancak, Eaton şirket politika ve standartları ile yerel yasalara uygun olarak 
bir çalışanın şirkete getirdiği kişisel eşyalarını denetleme ve bütün şirket 
mülklerini arama hakkını açıkça saklı tutar. 
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Tescilli bilgi
Tescilli bilgiye özen gösterilmelidir. Bu bilgiler arasında Eaton’ın fikri mülkiyetleri 
yer alır, örneğin:

• Süreçler ve formüller
• Ticari markalar
• Ticari sırlar ve teknik bilgiler 
• Telif hakkı alınabilir materyaller
• İş, pazarlama ve hizmet planları
• Mühendislik ve imalat fikirleri
• Eaton İş Sistemini de içeren sistemler
• Tasarım ve taslaklar
• Dâhili veri tabanları
• Personel kayıtları
• Maaş bilgileri ve
• Yayınlanmamış finansal veri ve raporlar.

Eaton’ın tescilli bilgilerinin yetkisiz kullanımı veya ifşası yasaktır ve yasa dışı ya da 
çeşitli gizlilik yasa veya yönetmeliklerine tabi olabilir.

Hassas bilgileri depolayın ve koruyun ve izinsiz erişimini, kullanımını ve silinmesini 
engelleyerek sadece bilinmesi gerektiğinde erişim sağlayın.

Eaton’ın bilgileri uygunsuz, kötüye veya yanlış kullanma suçlamalarıyla 
karşılaşmasını önlemek için üçüncü şahısların tescilli bilgilerine (patentler, ticari 
markalar, ticari sırlar ve telif hakları gibi) de aynı özeni gösterin.
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Örnekler

Yanlış 
Bir çalışan kalabalık bir trende cep 
telefonuyla konuşurken gizli bir 
yeni ürün tasarımıyla ilgili önemli 
bilgilerden bahsediyor.

Bir Eaton mühendisi evde 
çalışırken bir Eaton ürününde 
iyileştirme yapıyor ve bu fikrini 
gizli olarak Eaton’ın 
müşterilerinden birine öneriyor.

Doğru
Bir çalışan fabrika için bir enerji 
tasarruf fikri öneriyor. Fikir 
üzerinde düşünülüyor ve 
uygulamaya koyuluyor.

Bir şef yeni bir çalışana Eaton’da 
çalışırken eski işvereninin gizli 
bilgilerini kullanmaması gerektiğini 
hatırlatıyor.

 Soru

S. Kısa bir süre önce fabrikamızda bir kimyasal sızıntı yaşandı ve 
toplumumuzda çok fazla dikkat çekti. Komşum yerel gazetede çalışıyor 
ve benden neler olduğunu anlatmamı istedi. Ne yapmalıyım?

C. Nazik bir şekilde özel basın sözcülerinin bilgi vermek için kendisiyle irtibata 
geçeceğini söyleyin. Durumu fabrika müdürünüze anlatın, böylece nasıl yanıt 
verileceğini İletişim departmanıyla görüşebilir.
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Dürüst hareket etmek9
Rüşvet, gayriresmî komisyon, uygunsuz hediye 
veya ağırlanmayı teklif ve kabul etmeyiz. İşimizi 
etik kurallarımıza ve değerlerimize uygun bir 
şekilde yaparız.
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Yolsuzlukla mücadele yasaları
Eaton iş almak veya işi devam ettirmek ya da herhangi bir uygunsuz avantaj elde 
etmek için rüşvet, gayriresmî komisyon almayı ya da diğer kanunsuz eylemlerde 
bulunmayı yasaklayan yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayı taahhüt eder. Pek 
çok ülke bu yasaları yürürlüğe koymuştur. Bazı durumlarda, Eaton’ın dünya 
çapındaki faaliyetleri için ABD Yurt Dışı Yolsuzlukla Mücadele Faaliyetleri Kanunu 
ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu gibi bazı kanunlar geçerlidir. Her iki kanun Eaton 
çalışanları ve Eaton’ın faaliyet gösterdiği herhangi bir yerde Eaton adına hareket 
eden herhangi bir kişi veya şirket tarafından rüşvet verilmesini yasaklar.

Yolsuzlukla mücadele yasaları devlet memuruna, siyasi partiye veya yetkilisine, 
devlet makamı görevi adayına ve bazı durumlarda özel bir şirkete ya da kişiye 
eylem veya kararlarını kanunsuz bir amaçla etkilemek için değerli bir şey vermeyi 
ya da teklif etmeyi suç olarak öngörmektedir. Bu yasaların ihlali neticesinde Eaton 
ve Eaton çalışanları hapis, ağır para cezası ve diğer cezalar dâhil olmak üzere cezai 
veya hukuki yükümlülüğe ya da her ikisine maruz kalabilir.

Rüşvet, gayriresmî komisyon veya diğer 
kanunsuz ödemeler dünya genelinde 
yasaktır
Eaton çalışanlarının hiçbir koşul altında kamu 
kurumları, devlet memurları, özel şirketler ya da bu 
şirketlerin çalışanları dâhil olmak üzere herhangi bir 
kişi veya kuruluşa doğrudan ya da dolaylı olarak 
herhangi bir şekilde rüşvet, gayriresmî komisyon 
veya başka bir kanunsuz ödeme ya da değerli bir şey 
teklif etmesi veya vermesi ya da onlardan istemesi 
veya alması yasaktır.

Rüşvet, gayriresmî komisyon ve diğer kanunsuz 
ödemelere ilişkin bu yasak istisna olmadan ve kabul 
görmüş gelenekler, yerel uygulamalar ve rekabet 
şartları gözetilmeksizin dünya çapında geçerlidir. 
Ayrıca satış temsilcilikleri, temsilcileri, danışmanları, 
distribütörleri ve Eaton adına faaliyet gösteren diğer iş 
ortakları ile ortak girişimler için de geçerlidir. Eaton 
adına hareket eden temsilciler, danışmanlar, brokerlar, 
yükleniciler, tedarikçiler, ortak girişimler veya bağlı 
kuruluşlar ya da diğer herhangi bir aracı veya 
temsilcilik dâhil olmak üzere bütün iş ortaklarından 
Eaton adına iş yaparken geçerli yolsuzlukla mücadele 
yasalarına uyması beklenmektedir.

Daha fazla yardım 
için Eaton’ın 
Uluslararası 
Yolsuzlukla 
Mücadele 
Politikasına 
bakınız.
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 Sorular

S. Devlete ait bir şirketle çok fazla iş yapıyorum. Bu şirketin çalışanları 
devlet memuru olarak mı görülür?

C. Evet. Devlet memurunun tanımı oldukça geniştir ve devlete ait kuruluşların 
çalışanlarını da kapsar. Tam tanım için Yolsuzlukla Mücadele Politikasına bakınız.

S. Bir temsilciliğimizin kanunsuz işler yapıyor olabileceğine ilişkin söylentiler 
duydum, fakat konuyla ilgili kesin bir bilgim yok. Ne yapmalıyım?

C. Temsilciliklerimizin uygunsuz davranışlarıyla ilgili iddia ve söylentiler 
konusunda dikkatli olun. Eaton bu davranışları onaylamasa da veya bu tür 
davranışlarda bulunduklarını bilmese de onların bu davranışlarından yükümlü 
olabilir. Önerilen bir temsilcilikle iş yapmadan önce dürüstlüğünü araştırmak 
önemlidir. Temsilciliklerle yaptığımız yazılı sözleşmeler onların faaliyetlerini 
denetleme, yasalara uyup uymadıklarını onaylama ve kanunsuz işler yaptıkları 
takdirde sözleşmelerini feshetme hakkı tanır. Nasıl bir yol izleyeceğiniz 
konusunda tavsiye için Hukuk Departmanı ile temasa geçin.

S. Yolsuzluğun yaygın olduğu bilinen bir ülkede hizmet vermek için bir 
danışmanla çalışmak istiyorum. Bu danışmanın Eaton adına iş yaparken 
etik kurallarımıza ve değerlerimize bağlı kalacağından nasıl emin olabilirim?

C. Eaton, üçüncü taraf danışmanlarla iş yapmadan önce yükümlülüklerini yerine 
getirmek için ihtiyaçları olan beceri, yetenek ve kaynaklara sahip olup 
olmadıklarını görmek ve Eaton adına iş yaparken dürüst bir şekilde hareket 
edeceklerinden emin olmak için makul bir değerlendirme çalışması yapar. 
Eaton adına iş yapacak bir danışman veya başka bir üçüncü şahısla 
çalışmadan önce yardım almak için Hukuk Departmanı ile temasa geçin.

S. Rüşvet nedir?
C. Rüşvet üçüncü bir tarafın kararını veya davranışını etkilemek ya da istenilen bir 

sonucu veya eylemi elde etmek için etik olmayan ya da yasa dışı bir şekilde 
önerilen veya verilen para ya da değerli başka bir şeydir (hizmet veya hediye gibi).

S. Gayriresmî komisyon nedir?
C. Gayriresmî komisyon da bir tür rüşvettir. Bir sözleşme, proje ya da başka bir 

girişimden uygunsuz bir şekilde kendi lehine sonuç almak veya bu tür bir 
muameleyi ödüllendirmek amacıyla verilen herhangi bir para, ücret, 
komisyon ya da değerli herhangi bir şeydir. Bir tedarikçinin sözleşme 
imzalaması karşılığında Eaton’dan aldığı paranın bir kısmını Eaton çalışanına 
vermeyi kabul etmesi gayriresmî komisyona bir örnektir.

S. Bir müşteri temsilcisi her 1000 parçalık sipariş için satın alma fiyatında 
yüzde bir indirim yapmayı kabul edersek uzun vadeli tedarik sözleşmesi 
imzalamayı kabul etti. Gayriresmî komisyonun yanlış bir şey olduğunu 
biliyorum, fakat indirim kabul edilebilir mi?

C. Satın alma hacmine dayanarak bir müşteriye satın alma fiyatında bir miktar 
indirim yapılmasının kabul edilebildiği durumlar vardır, ancak böyle bir 
indirime yasaların izin vermesi, doğru olarak hesaplanması ve bireysel şirket 
temsilcisine değil de doğrudan müşterinin şirketine ödenmesi gerekir. 
Müşteri işi size vermesi karşılığında satın alma fiyatının bir kısmını bizzat 
kendisine ödemenizi isterse bu gayriresmî komisyondur ve uygun değildir. 
Gelen taleplerin uygun olup olmadığı konusunda emin değilseniz Hukuk 
Departmanına başvurun.
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Örnekler

Yanlış 
Eaton şirketin iş uygulamalarını veya 
dürüstlük konusundaki itibarını 
araştırmadan ya da göz önünde 
bulundurmadan yolsuzluğun yaygın 
olduğu bilinen bir ülkedeki şirketten 
hisse alıyor.

Bir müdür tedarikçi 
değerlendirmesinde olumlu yorum 
yapma karşılığında bir onarım ve 
bakım tedarikçisinden evini düşük 
bir fiyata tamir etmesini istiyor.

Doğru
Eaton Satış müdürü ve büyük bir 
hükümet yüklenicisi arasındaki 
masraflı ve aylarca süren 
görüşmelerden sonra Eaton 
sözleşmeyi imzalıyor. Sözleşmeyi 
imzalamadan önce yüklenici 
ekibinin bir üyesi Satış müdüründen 
rüşvet istiyor. Müdür yardım almak 
için durumu derhal şefine ve Hukuk 
Departmanına bildiriyor. Müdür 
rüşvet isteyen kişiye gidip teklifi 
reddediyor. Ona Eaton’ın işini doğru 
yapma taahhüdünden bahsediyor 
ve Eaton’ın kalite, teknoloji ve 
hizmet kapasitesinin avantajlarını 
hatırlatıyor. Müdür herhangi bir 
ödeme olmadan sözleşmeyi 
imzalama taahhüdünü yineliyor. Ve 
sözleşme imzalanıyor.

Bir tedarikçi bir Eaton Tedarik Zinciri 
çalışanına tedarikçi onay sürecini 
hızlandırması için nakit ödeme 
yapmayı teklif ediyor. Tedarik Zinciri 
çalışanı teklifi kibarca reddediyor ve 
rüşvet girişimini derhal şefine 
bildiriyor.

S. Bir müşterinin siparişi karşılığında lunapark gezisi düzenlemem istendi. 
Kibarca reddettim ve siparişi aldık. Yine de bu konudan herhangi birine 
bahsetmeli miyim?

C. Evet, müşteriyle daha sonra herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek için bu 
gibi durumlardan şefinize bahsetmek her zaman iyidir.

S. Eaton itibarımızı zedeleme riski olan bir iş fırsatını geri çevirir mi?
C. Evet, çeviririz. İş fırsatının büyüklüğü ne olursa olsun, dürüstlük konusundaki 

itibarımız iş fırsatını riske atmaktan çok daha önemlidir.

57



Hediyeler ve ağırlanma
İşle ilgili mütevazı hediyeler ve ağırlanma tedarikçiler, müşteriler ve diğer iş 
ortakları arasında karşılıklı iyi niyet geliştirmek ve iş ilişkilerini güçlendirmek için 
sıkça kullanılan yöntemlerdir. Eaton bunu bilerek hediye, ağırlanma veya seyahat 
teklif veya kabul ederken çalışanlarına yol göstermek için bir Uluslararası Hediye 
ve Ağırlanma Politikası hazırladı. Çalışanların devlet memurları ve kamu kurumu 
çalışanlarıyla iş ya da iş görüşmesi yaparken bu politikaya uyması çok önemlidir.

Hediye teklif ve kabul etme
Genel bir kural olarak, hediyeler yasal olduğu ve aşağıda belirtilen şartları 
karşıladığı müddetçe Eaton çalışanları hediye teklif ve kabul edebilir:

• Hediye verenin ayrıcalıklı muamele hakkına sahip olduğu izlenimini veya 
mecburiyetini oluşturmamak

• Kamuya açıklanması halinde Eaton’ı veya iş ortağını utandırmamak 
• Yerel yönetim tarafından öngörülen koşullara (varsa) uymak ve
• Uluslararası Hediye ve Ağırlanma Politikasının gerekli gördüğü şekilde 

onaylanmış ve açıklanmış olmak.

 Sorular

S. Törensel bir etkinliğin parçası olarak hediye kabul edebilir miyim?
C. Hediye rüşvet veya yasa dışı ödeme teşkil etmediği ya da yasaları ihlal 

etmediği sürece törensel etkinliklerde hediye kabul edebilirsiniz. Eaton’ın 
Uluslararası Hediye ve Ağırlanma Politikası kapsamında törensel etkinliklerde 
hediye almanın doğru olmayabileceği zamanlar olabilir, ancak bu tür 
hediyeleri reddetmek uygunsuz ya da kırıcı olabilir. Bu tür bir hediye alırsanız 
uygun bir şekilde nasıl karşılık vereceğinizi danışmak için durumu derhal 
müdürünüze bildirin.

S. Bir tedarikçiden beni golfe ya da başka bir spor etkinliğine götürmesini 
istemem uygun olur mu?

C. Değeri ne olursa olsun kişisel olarak hediye, bağış, yardım veya başka bir şey 
istemek kesinlikle uygunsuzdur.

Devlet memurlarına veya kamu kuruluşu 
çalışanlarına hediye teklif etmek karmaşık yasa ve 
yönetmeliklere tabidir. Devlet çalışanları veya 
memurları ile çalışanlar Uluslararası Hediye ve 
Ağırlanma Politikasına uymalıdır.
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Örnekler

Yanlış
Bir çalışan bir Eaton tedarikçisinin 
mesai saatinden sonra düzenlediği 
bir partide Hawaii’ye iki kişilik 
gidiş-dönüş uçak bileti kazanıyor. 
Çalışan ödülden şefine 
bahsetmiyor ve bileti kullanıyor.

Doğru
Bir fabrika müdürü bir devlet 
memuruna emekliliğini kutlamak 
için bir hediye vermek istiyor. 
Müdür bu yetkilinin iş yeri ile 
temasa geçiyor ve yetkilinin kabul 
edebileceği hediyenin değerinin 
maddi açıdan sınırlı olduğunu 
öğreniyor. Fabrika müdürü maddi 
sınırı aşmadan şirketin 
mağazasından Eaton logolu bir 
hediye satın alıyor.

Aşağıda belirtilenleri teklif veya kabul  
etmek kesinlikle uygun değildir:

• Para veya paraya eş değer hediye
• Geçerli yasalar tarafından yasaklanan hediyeler
• Rüşvet, yasa dışı ödeme veya gayriresmî komisyon olarak verilen 

hediyeler
• İş ortağınızın şirketi tarafından yasaklandığını bildiğiniz hediyeler ve
• Hizmet ve nakit harici avantaj şeklinde sunulan hediyeler.
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S. Tedarik Zinciri bölümünde çalışıyorum ve tedarikçilerimizden biriyle 
yakın bir ilişki kurdum. Üniversitede okuyan oğlumun tatilde eve 
döneceğini bilen tedarikçi yazın ona iş vermeyi önerdi. Teklifi 
reddetmeli miyim?

C. Evet. Bu teklifi reddetmek için iki iyi nedeniniz var. İlki, iş teklifinin hediye 
olarak kabul edilebilecek bir avantaj olmasıdır ve tedarikçinin sizden ayrıcalıklı 
muamele görmeye hak kazanması izlenimi verebilir. İkincisi, yakın bir 
gelecekte tedarikçiye yeni bir iş verirseniz bu işi oğlunuza iş vermesinin 
karşılığında almış olduğu izlenimini uyandırabilmesidir.

S. Evimin banyosunu yeniliyorum ve Eaton’ın yüklenicilerinden biri inşaat 
malzemelerini indirimli almam için bana hesap numarasını vermeyi 
teklif etti. Bu evimdeki kişisel bir iş olduğu için yüklenicinin indirimini 
kullanabilir miyim?

C. Politikaya göre indirimler nakit paraya eş değerdir ve bu nedenle kabul 
edilemezler.



Örnekler

Yanlış
Bir tedarikçi bir Eaton çalışanını 
sürekli ortaya çıkan kalite 
sorunlarını çözmek için fabrikasına 
uçakla göndermeyi teklif ediyor. 
Tedarikçi bütün masrafları 
kendisine ait olmak üzere 
çalışanın kaliteyle ilgili sorunları 
çözmek için Las Vegas’ta iki gün 
konaklamasını sağlıyor.

Right
Bir projenin bitişini kutlamak için 
bir müşteriyi yemeğe ve ardından 
tiyatroya davet ediyorsunuz.

Ağırlanma
Ağırlanma teklif veya kabul edebilme konumunda olan çalışanlar Eaton’ın 
Uluslararası Hediye ve Ağırlanma Politikasını ve geçerli yasaları bilmelidir. Eaton 
çalışanlarını kapsayan ağırlanma:

• Sık olmamalı ve Uluslararası Seyahat Giderleri Politikasına uygun olmalı
• İş açısından uygun şartlarda ve uygun yerlerde olmalı
• İş etkinliği açısından makul ve uygun olmalı
• Rüşvet, yasa dışı ödeme veya gayriresmî komisyon ya da başka bir 

şekilde yasa dışı olmamalı
• Eaton veya iş ortağının ayrıcalıklı muamele görme hakkı kazandığı 

izlenimini uyandırmamalı ve
• Uluslararası Hediye ve Ağırlanma Politikasının gerekli gördüğü şekilde 

onaylanmalı ve açıklanmalıdır.

 Sorular

S. Bir spor etkinliği için müşterime eşlik etmem Hediye ve Ağırlanma 
Politikası kapsamında hediye veya ağırlanma olarak kabul edilebilir mi?

C. Müşteriye eşlik etmeniz ağırlanma olarak kabul edilir. Müşteriye bilet 
verirseniz biletler hediye olarak kabul edilir. Her iki durumda, hediye veya 
ağırlanma Hediye ve Ağırlanma Politikası kapsamındadır.

S. Müşterilerimden birini bir orkestra konserine götürmek istiyorum, fakat 
şirketinin 20 avronun üzerindeki ağırlanmalara izin vermediğini 
duydum. Gelmeyi kabul ederse onu konsere götürebilir miyim?

C. Biletlerinizin değeri 20 avronun üzerinde ise onu konsere götürmeniz uygun 
olmaz. Hediye veya ağırlanma teklif edeceğiniz tarafın şirketinin izin 
vermediğini bildiğiniz hediye ya da ağırlanmaları teklif etmeyin.
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Hediyeleri Açıklama ve Bildirme Aracı
Eaton’da hediye ve ağırlanma uygulamaları ile ilgili 
şeffaflık sağlamak için bazı hediye, ağırlanma ve 
seyahatler JOE’deki online bir araç olan Hediyeleri 
Açıklama ve Bildirme Aracı ile açıklanmalıdır.

 Sorular

S. Hediyeleri Açıklama ve Bildirme Aracına 
erişemiyorsam hediye ve ağırlanma 
eylemlerini nasıl açıklayabilirim?

C. Bu tür eylemlerle ilgili bilgilerin bu araç 
aracılığıyla toplanmasını ve bildirilmesini 
sağlamaktan sorumlu müdürünüze 
durumdan bahsedin.

S. Bir şef çalışanları için Hediye ve 
Ağırlanma Politikasından daha sıkı 
kurallar koyabilir mi?

C. Evet.

Devlet memurlarına veya 
kamu kuruluşu 
çalışanlarına yapılan 
ağırlanma ve seyahat 
teklifleri karmaşık yasa 
ve yönetmeliklere 
tabidir. Devlet çalışanları 
veya memurları ile 
çalışanlar Uluslararası 
Hediye ve Ağırlanma 
Politikasına uymalıdır.

Aşağıda belirtilen 
ağırlanma şekillerini 
teklif veya kabul etmek 
kesinlikle uygun değildir:

• Kültürel olarak kabul 
edilebilir olsa bile 
“yetişkinlere yönelik” 
ağırlanma veya 
çıplaklık ya da ahlaka 
aykırı davranış içeren 
etkinlikler

• İş ortağının 
yapılmasına veya 
katılmaya izin 
vermediği ağırlanma 
şekilleri ve

• Yerel yönetim veya 
geçerli yasalar 
tarafından yasaklanan 
diğer ağırlanmalar.
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10 Kamu 
kurumlarına 
satışlar

Kamu sözleşmeleri ve kamu personeli ile 
ilişkileri düzenleyen özel yasa, kural ve 
yönetmeliklere uyarız.

62



63

Devletin yer aldığı projelerde çalışanlar ve pazarlama, satış veya sözleşme yapanlar: 
• Belgeleri özel kamu gereksinimlerine uygun şekilde saklamalı
• Maliyet ve fiyatlandırma  verilerinin gerektiğinde güncel, doğru, eksiksiz, 

düzgün şekilde açıklanmış, belgelenmiş ve uygun dosyalarda saklanmış 
olmasını sağlama süreçleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
muhasebe süreçlerine uymalı

• Alt yükleniciler, danışmanlar, satış temsilcileri, distribütörler ve bağımsız 
yüklenicilerin de kanun ve yönetmeliklere uymalarını şart koşmalı

• Eaton’ın kamu sözleşmelerine ve kamu personeli ile iş yapmaya ilişkin 
politikalarını ve prosedürleri bilmeli ve uygulamalı ve

• Yetkili devlet memurunun yazılı onayı olmadan sözleşmeli ürün ve 
hizmetlerde değişiklik yapmamalı veya sözleşme şartlarından sapmamalıdır.

Kamu sözleşmesi şartlarının ihlal edilmesi Eaton ve ilgili çalışanlar için çok ciddi 
sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar arasında hukuki ve/veya cezai yaptırımlar ve 
Eaton’ın bir daha kamu sözleşmelerinde yer almasının yasaklanması sayılabilir.

Kamu sözleşmeleri
Dünya çapındaki pek çok federal, eyalet ve yerel yönetim spesifik tedarik yasalarına 
ve yönetmeliklerine sahiptir. Çalışanlar kamu sözleşmesine ilişkin geçerli yasa ve 
yönetmeliklere uymalıdır.

Dürüstlük

Bir devlet geçerli ticari 
uygulamalardan farklı veya 
daha sıkı özel davranış 
kuralları uygulayabilir. 
Aşağıdaki alanlara özellikle 
dikkat edilmesi gereklidir:

• Pazarlama
• Muhasebe
• Kayıt tutma
• Bildirim ve/veya onay
• Tedarik zinciri ve
• Kalite.

Bazı faaliyetler spesifik kurallara daha fazla 
uyum gerektirir:

• Masrafların hesabını tutmak
• Öneri ve teklif prosedürleri
• Fiyatlandırma
• Kurumsal çıkar çatışmalarını 

önlemek
• Devlet memurlarına hediye vermek 

veya onları ağırlamak
• Mevcut ve/veya eski devlet 

memurları ile olası işler hakkında 
konuşmak

• Siparişleri değiştirmek
• Süre kayıtlarını tutmak 
• Sözleşme yükümlülüklerine 

uymak ve
• Gizli bilgileri işlemek.
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Eaton kamu sözleşmeleri kapsamındaki taahhütlerini 
yerine getirmek için tedarikçiler veya alt yükleniciler 
ile çalışırken ilgili Eaton çalışanları bütün özel 
hükümet gereksinimlerini bu tedarikçi ya da alt 
yüklenicilere iletmekle yükümlüdür. Ayrıca Eaton 
sadece burada belirtilen kurallara uyan tedarikçi veya 
alt yüklenicileri seçmeyi taahhüt eder.

Eaton çalışanları ve Eaton’ın faaliyet gösterdiği 
yerlerde Eaton adına hareket eden kişi veya şirketler 
kendi ülkelerindeki yasalara uymanın yanı sıra 
ABD’nin “yurt dışında etkili” olan bazı yasalarına da 
uymaları gerektiğini unutmamalıdır. Bu yasalar 
arasında ABD Yurt Dışı Yolsuzlukla Mücadele 
Faaliyetleri Kanunu, gizli bilgilere ilişkin ABD yasaları 
ve ABD ihracat kontrollerine ilişkin yasalar sayılabilir. 
Örneğin, ABD savunma ürünleri için Birleşik Krallık’ta 
parça üreten bir Eaton yan kuruluşu ABD’deki ana 
şirket gibi ABD yasalarına tabidir.

Kamu personeliyle ilişkiler

Ulusal ve yerel yönetimler genellikle kamu personeline teklif edilen veya bu kişiler 
tarafından alınan hediye, ağırlanma, yardım, ikram ve seyahatleri yasaklar ya da 
sıkı kısıtlamalar getirir. Bir devlet memuruna hediye, ağırlama, yardım, ikram veya 
başka harcamalar ya da bağış teklif etmeden önce Eaton’ın Uluslararası Hediye ve 
Ağırlanma Politikasına bakınız.

İşiniz gereği devletle iş yapmanız gerekiyorsa geçerli yasa ve yönetmelikleri 
bilmek ve uygulamakla yükümlüsünüz. Hangi yasaların sizin için geçerli 
olduğundan emin değilseniz Eaton'ın Hukuk Departmanına başvurun.

Daha fazla yardım 
için Eaton’ın 
Uluslararası 
Yolsuzlukla 
Mücadele 
Politikasına 
bakınız.
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 Sorular

S. Kamu sözleşmeleriyle ilgili daha fazla eğitime ihtiyacım olduğunu 
düşünürsem ne yapmalıyım?

C. Bunun sıkı yönetmeliklere tabi ve son derece karmaşık bir alan olduğunun 
farkındayız. Ancak sizden yaptığınız işin kalitesine ilişkin sorumluluk 
almanızı bekliyoruz, bu nedenle işinizi yapmak için daha fazla eğitime 
ihtiyacınız olduğunu düşünürseniz şefinizle görüşün ya da Hukuk 
Departmanına başvurun.

S. Projemde birlikte çalıştığım kamu çalışanlarına ağırlama, yemek veya 
seyahat teklif edip edemeyeceğim konusunda emin değilsem ne 
yapmalıyım?

C. Uygun olduğundan emin olmadan hiçbir şey önermeyin. Neyin uygun 
olduğunu belirlemeniz konusunda yardıma ihtiyacınız olursa Hukuk 
Departmanına başvurun.

S. Şefim yerinde olmadığı sırada benden bir muhasebe belgesini 
imzalamamı istedi. İmzalama yetkim olup olmadığından emin değilim. 
Bu durumda ne yapmalıyım?

C. Şefinizden belgeyi imzalama yetkiniz olup olmadığını onaylamasını isteyin. O 
da emin değilse Hukuk Departmanından yardım isteyin. Özel yetkiniz 
olmadıkça şirketin devlet yasalarına ve yönetmeliklerine uyumuna ilişkin bir 
belgeyi kesinlikle imzalamamalı ve onaylamamalısınız.

S. Yeni göreve atanmış bir devlet memuru tesisimizi gezmek istedi. Bu 
kişinin ataması toplumumuzda büyük tartışmalara neden oldu ve 
ziyareti çalışanlarımızı üzebilir. Bu ziyarete izin vermeli miyim?

C. Bu gibi talepleri Eaton’ın Halk ve Toplumla İlişkiler kıdemli başkan yardımcısı 
veya Hukuk Departmanı ile koordine edin.

S. Kamu görevlisi bir arkadaşım emekli oluyor ve bu yeni proje ekibim için 
mükemmel bir fırsat olabilir. Ona bu fırsattan bahsedebilir miyim?

C. Yasal riskleri önlemek için mevcut ya da eski bir kamu çalışanıyla iş 
görüşmesi yapmadan önce İnsan Kaynaklarına ya da Hukuk Departmanına 
başvurun.
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Örnekler

Yanlış 
Eaton büyük bir kamu sözleşmesi 
için düşünülüyor. Eaton 
sözleşmeyi imzalayacak kişinin 
oğlunu işe alıyor.

Eaton’ın ihaledeki teklifinde fiyatı 
açıklaması gerekiyor. Eaton bu 
bilginin gizli olduğunu düşünüyor 
ve yanlış bilgi veriyor.

Bir kamu çalışanı devletle iş yapan 
şirketlerden hediye alınmasını 
yasaklayan kanunları kimsenin 
ciddiye almadığını üstü kapalı bir 
şekilde söylüyor ve bir Eaton 
çalışanı bir spor etkinliği için ona 
bilet teklif ediyor.

Eaton’ın hükümete belirli bir 
yüzdesi yerli üretim parçalar 
içeren ürünler tedarik etmesi 
gerekiyor. Eaton’ın ürünleri bu 
yüzdeyi karşılamamasına rağmen 
Eaton aksini onaylıyor.

Doğru
Yerel yasalar devlet memurlarının 
tedarikçiler tarafından yapılan 
yemek tekliflerini kabul etmesini 
kesinlikle yasaklamaktadır. Eaton 
çalışanları kamu yetkililerine 
yemek teklif etmekten ya da 
sunmaktan kaçınır.

Devlet ihalesindeki şartlardan biri 
işe alma ve iş uygulamaları gibi 
birçok konuda sertifika alınmasıdır. 
Eaton çalışanları sertifikasyon 
sürecini tamamlamadan önce her 
şeyi onaylar ve gerektiğinde 
sertifikayı imzalamak için yeterli 
yetkisi olduğundan emin olur.

Bir Eaton müdürü eski bir kamu 
çalışanına iş teklif etmeden önce 
ilgili çalışanın Eaton’da yasal olarak 
çalışıp çalışamayacağını 
onaylamak için İnsan Kaynakları ve 
Hukuk Departmanı ile temasa 
geçer.

Hükümet muhasebe kuralları 
kamu sözleşmelerinde harcanan 
zamanın kaydedilmesini ve talep 
edilen ödemelerin doğru şekilde 
hesaplanmasını gerektirir. Doğru 
bildirim prosedürleri uygulanır.
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Yasal olsa bile, Eaton adına siyasi adaylara veya 
partilere bağış yapmayız.

Politik bağışlar11
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Eaton fonlarından, gayrimenkullerinden ve hizmetlerinden, yasal şartlar yerine 
getirilmiş olsa bile, siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu durum seçilmiş görevlilerin 
şirket tesislerine yapacakları ziyaretleri engellemez. Aslında hükümet yetkililerinin 
faaliyetlerimizde karşılaştığımız sorunları anlamasını sağladığından bu tür ziyaretler 
teşvik edilmektedir. Ayrıca faaliyetlerimiz ve çalışanlarımızın çıkarları söz konusu 
olduğunda Eaton’ın seçimle ilgili meselelere (okul için toplanan vergiler gibi) 
destek vermesine engel değildir.

Çalışanlar siyasete girmeye ve uygun gördüklerine kişisel bağış yapmaya teşvik 
edilmektedir. Ancak çalışanların bir siyasi partiye ya da adaya bağışta bulunmak 
veya desteklemek için birbirlerine baskı yapması uygun değildir.

Çalışanlar kamuyu ilgilendiren alanlarda (hükümet, yasalar ve kamuyu ilgilendiren 
diğer konular) taraf oldukları takdirde Eaton’ın Halk ve Toplumla İlişkilerden 
sorumlu kıdemli başkan yardımcısı tarafından yetki verilmedikçe Eaton adına 
hareket edemez ya da hareket etme izlenimi veremezler.

Eaton tarafından yasaklanmış ve yasa dışı olabilecek bazı faaliyet örnekleri aşağıda 
verilmiştir:

• Şirket araçlarının veya diğer Eaton gayrimenkullerinin politik kuruluşlar, 
adaylar ya da seçim kampanyasıyla ilgili personelleri tarafından 
kullanılması

• Eaton fonlarının politik yemeklerde veya bağış toplama etkinliklerinde yer 
satın almak için kullanılması ve

• Eaton adının politika ve seçim kampanyası literatüründe kullanılması.

Etik
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Örnekler

Yanlış 
Bir Eaton çalışanı politik bağış 
toplama yemeğine katılıyor ve 
masrafları gider raporuna 
kaydediyor.

Bir şef astlarına yerel bir siyasi 
görev için seçimlere katılan 
amcasına destek vermelerini 
isteyen bir e-posta gönderiyor. 
Kampanyaya bağışta bulunmaları 
konusunda baskı yapıyor.

Bir politikacı emekli oluyor, bunu 
kutlamak için bir parti düzenliyor 
ve partiye katılanlardan topladığı 
bağışlarla geçen seçimden kalan 
borçlarını ödüyor. Eaton 8 - 10 
çalışanının katılım masraflarını 
karşılıyor.

Bir fabrika müdürü bir politikacının 
Eaton’a ait bir yere kampanya afişi 
asmasına izin veriyor.

Doğru
Yerel yasalar kurum ve kuruluşlara 
siyasi adaylara bağış yapma izni 
verir. Eaton bağış yapmaz.

Parti yetkilileri Eaton tesislerini 
gezmek istiyor. Fabrika müdürü bu 
talebe yanıt vermeden önce 
Hukuk Departmanına veya Halkla 
ve Toplumla İlişkilerden sorumlu 
kıdemli başkan yardımcısına akıl 
danışıyor.

Eaton yöneticileri yerel bir okul 
için vergi alınmasını destekliyor, 
bunun yasal ve uygun olduğunu 
onayladıktan sonra Eaton ve 
toplum için neden önemli 
olduğunu çalışanlarına açıklıyor.

Bir müdür gider raporunu inceliyor 
ve bir siyasi miting için harcama 
yapıldığını görüyor. Müdür rapora 
itiraz ediyor ve çalışanıyla Eaton’ın 
politik bağışlarla ilgili politikası 
hakkında konuşuyor.

 Sorular

S. Şirket arabamı belediye başkanını yıllık törenimize götürmek için 
kullanabilir miyim?

C. Hayır, şirket araçlarını siyasi adayları desteklemek için kullanmak uygun değildir.

S. Müdürüm benden bir adaya bağış yapmamı istedi. Bağış yapmak 
zorunda olmadığıma inandırmaya çalışsa da, kendimi bu isteğine uymam 
konusunda baskı yapılmış gibi hissettim. Bu durumda ne yapmalıyım?

C. Eaton çalışanları bir siyasi parti veya adayı desteklemek için birbirlerine baskı 
yapamaz.  Bu konuda müdürünüzle veya başka bir müdürle rahatça 
konuşamayacağınızı düşünüyorsanız İnsan Kaynaklarına veya Etik ve Uyum 
Bürosuna başvurun.
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Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ve çevremizi 
korumada global bir lider olmayı taahhüt ediyoruz.

Çevre, sağlık  
ve güvenlik12
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Çalışan güvenliği
Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumanın en büyük önceliğimiz olduğuna 
inanıyoruz. Kaza, yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemeye ve çalışanlarımız ile 
ailelerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamaları için önayak olmaya çalışıyoruz.

Uyum
Bir uluslararası Çevre, Sağlık ve Güvenlik yönetim yapımız vardır. Çalışanlar, 
politikalar ve süreçlerden oluşan bu yapı uyum, Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) 
konusunda güvenilir uygulamalar ve proaktif olay bildirimi ve müdahalesi 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yapı hem faaliyetlerimiz hem de ürettiğimiz 
ürünler için geçerlidir. Eaton’ın dünyanın dört bir yanındaki faaliyetleri için geçerli 
yasalar, kurallar ve yönetmeliklere saygılı ve bağlı kalma taahhüdüne uygun bir 
şekilde denetim gereksinimlerini karşılamaya ve hatta bunları aşmaya çabalıyoruz. 
Dünya çapındaki bütün tesislerimiz için tek bir ÇSG performansı standart seti 
öngören Eaton'ın ÇSG yönetim sistemi ile “sıfır olay” kültürü oluşturmaya ve 
sürekli olarak ÇSG performansımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. ÇSG performans 
ölçümlerini değerlendirmek ve onaylamak için bağımsız ve kalifiye üçüncü 
şahıslarla çalışıyoruz.

Çevresel yönetim
Çevreye ilişkin taahhüdümüz, yasal uyumun ötesine geçer ve faaliyetlerimiz, 
ürünlerimiz ve tedarik zincirimiz aracılığıyla çevreye etkimizi azaltmaya yönelik 
çeşitli eylemlerle büyür. Bu taahhüt, faaliyetlerimizde kirliliği önleme, sera gazı 
emisyonlarını azaltma ve doğal kaynakları koruma çabalarımızda görülmektedir. Bu 
çabalarımız tedarik zinciri bağlılıklarımızla birleşmiştir. Ayrıca çevre için ürünler 
tasarlamakta (örn. ham maddeleri ve enerji verimliliğini düşünerek) ve yaşam 
döngüsü etkisini tasarımlarımıza dâhil etmekteyiz. Ayrıca bu çabalarımız Eaton’ın 
genel sürdürülebilir iş modelini desteklemektedir.

Müşteriler, tedarikçiler ve yükleniciler
Uyumu sağlamak, güvenliği desteklemek, ortak çevresel etkimizi azaltmak ve 
dünyanın çevre ve enerji yönetim zorluklarına karşı sürdürülebilir çözümler 
üretmek için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve yüklenicilerimizle birlikte çalışırız.
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 Sorular

S. En yakın arkadaşım benim vardiyamda forklift operatörlüğü yapıyor. 
Dün gece kazara bir atık yağ fıçısını devirdi ve yere biraz yağ döküldü. 
Temizlemesine yardım ettim ve hiç kimse olayın farkına varmadı. 
Arkadaşım birçok kez forklifti ihtiyatsız kullandığı için uyarı aldı ve dün 
geceki olay bildirilirse işini kaybedebilir. Ne yapmalıyım?

C. Ona endişenizi anlatın ve bu olayın bildirilmesi gerektiğini söyleyin. O 
bildirmezse durumu şefinize, yerel ÇSG müdürünüze ya da Hukuk 
Departmanına bildirin.

S. Güvenlik ayakkabısı giyilmesi gereken bir alanda çalışıyorum. ÇSG 
müdürü bu ayakkabıları almak için bütçede para olmadığını söylüyor. 
Ne yapmalıyım?

C. Fabrika müdürünüzden, Kurumsal ÇSG yetkilisinden veya Hukuk 
Departmanından yardım isteyin.

S. Tesislerimizde makine onarımı yükleniciler tarafından yapılıyor. Ben 
makine operatörüyüm ve yüklenicilerimizden birinin makine koruma 
prosedürlerimizi atladığını fark ettim. Bir şey söylemeli miyim?

C. Kendi güvenliği için yükleniciden işi durdurmasını isteyin. Ardından durumu 
şefinize ya da yerel ÇSG müdürünüze bildirin.

S. Tesisimiz kaplama işi için tesis dışında bir tedarikçiyle çalışıyor. 
Geçenlerde çalışma sahalarını ziyaret ettim ve fabrikalarından sızan 
kimyasalların yakınlardaki bir akarsuya karıştığını gördüm. Bu 
tedarikçiyle uzun süredir iyi bir ilişkimiz var. Bir şey söylemeli miyim?

C. Evet, tedarikçiye bu sızıntıyı ve bunu durdurmak için ne yaptıklarını sorun. 
Ayrıca yapılacak uygun eyleme karar vermek için durumu yerel ÇSG 
müdürünüze ve Hukuk Departmanına bildirin.

S. Fabrikamızın diğer departmanlarında güvenli olmayan bazı davranışlar 
gördüm. Bunu dile getirmek benim görevim mi?

C. Her çalışan iş ortamının güvenliğini korumakla yükümlüdür. Güvenli olmayan 
herhangi bir davranışı şefinize ya da yerel ÇSG müdürünüze bildirin.

S. Rakiplerimiz sadece yerel gereksinimlere uyarken biz neden bunları 
aşan güvenlik standartları uyguluyoruz?

C. Eaton bir dizi global çevre, sağlık ve güvenlik standardı uygulamaktadır ve bu 
standartlar zaman zaman yerel gereksinimleri aşsa da çalışanlarını korur.
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Örnekler

Yanlış 
Bir makine operatörü çok sıcak 
olduğu için fabrikada emniyet 
gözlüğünü takmıyor.

Bir müdür havayı ve suyu 
kirletebilecek yeni bir boya hattı 
faaliyete geçiriyor, fakat 
hükümetten gerekli izin veya 
ruhsatları almıyor.

Bir makine operatörü bir 
müşterinin siparişini tamamlamak 
için gerekli süreyi kısaltmak 
amacıyla makine koruma 
prosedürlerini atlıyor.

Bir fabrika müdürü emisyon 
uyumu için gerekli hava kirliliği 
kontrol ekipmanı satın alımını 
onaylamıyor, böylece fabrikanın 
bilançosunda kârı yüksek 
gösterebiliyor.

Doğru
Şirkete yeni bir makine operatörü 
katılıyor. Oryantasyonunun bir 
parçası olarak makine güvenliği 
protokolleri ve gerekli kişisel 
koruma ekipmanı ile ilgili eğitim 
alıyor.

Fabrikada bir işçi düşüp 
yaralanıyor. Durumu şefine 
bildiriyor, gerekli bildirim sürecini 
takip ediyor ve tıbbi yardım alıyor.

Bir müşteri bazı kimyasalların 
ürünlerinde ve ürün ambalajlarında 
kullanılmasını yasaklıyor. Ürün 
ekibi yasaklanan kimyasalların 
ürünlerde kullanılmamasını 
sağlamak için Ürün Mühendisliği 
ve Tedarik Zinciri ile birlikte 
çalışıyor.

Bir fabrika müdürü personelin 
güvenliği açısından fabrikada yeni 
bir ürün, süreç, ekipman ya da 
ham madde kullanılmaya 
başlandığında ÇSG değişiklik 
yönetimi prosedürlerinin 
uygulanmasını sağlıyor.
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Bir Eaton çalışanı olarak, sizden şunlar beklenmektedir:
•	Etik	Yönetmeliğini	okuyun,	bilin	ve	uyun
•	Kararınızın	veya	eyleminizin	etik	ya	da	yasal	olup	

olmadığı konusunda emin değilseniz yardım 
isteyin
•	Etik	ve	uyum	eğitimine	katılın	
•	Size	göre	Etik	Yönetmeliğini	ihlal	eden	bir	eylemi	

derhal bildirmekle yükümlü olduğunuzu anlayın
•	 İç	denetim	yapan	Eaton	temsilcileri	ile	iş	birliği	

yapın ve
•	Sizden	istendiğinde	Etik	Yönetmeliğine	

uyacağınızı teyit edin.
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Ayrıca Eaton’da şef pozisyonundaysanız şu noktalara da dikkat 
etmeniz beklenmektedir:

• Sözlerinizle ve davranışlarınızla örnek olun
• Çalışanlarınızla açık ve dürüst bir karşılıklı iletişimi destekleyin, etik 

konularda soru sormaları ve endişelerini dile getirmeleri için onları teşvik 
edin ve herhangi bir sorun çözümlendiğinde onları bilgilendirin

• Bir sorunu veya potansiyel bir ihlali bildirmeye gelen bir çalışana teşekkür 
edin ve onu destekleyin ve bu bildirisi nedeniyle bir misillemeyle 
karşılaşmayacağı hususunda kendisine güvence verin

• Uyumla ilgili risklere yönelik eylem planlarının zamanında uygulanmasını 
sağlayın

• Etik olmayan ve yasa dışı davranışları önlemek ve tespit etmek üzere 
hazırlanmış Eaton politika ve prosedürlerini destekleyin

• Çalışanların pozisyonları için geçerli olan politika, prosedür, etik ve uyumla 
ilgili risklere uygun eğitimi almasını ve bunlar hakkında bilgilendirilmesini 
sağlayın ve

• Astlarınızın her yıl etik eğim aldıklarını onaylayın.

Etik Yönetmeliğinin ihlal edilmesinin sonuçları
Etik Yönetmeliğine uymayan çalışanlar işten çıkarılmaya kadar varabilen disiplin 
cezasına çarptırılabilir. Yönetmelik tarafından yasaklanan davranışlarda bulunanlar 
hakkında cezai veya hukuki işlem uygulanabilir.

İhlaller arasında şunlar sayılabilir:
• Yönetmeliği ihlal eden davranışlar
• Başkalarından yönetmeliği ihlal etmelerini istemek
• Eaton temsilcileri tarafından yapılacak soruşturmalarda iş birliği 

yapmamak
• İyi niyetle bir ihlal veya ihlal şüphesini bildiren ya da etik soruşturmasına 

yardım eden bir çalışana karşı misilleme yapmak ve 
• Size göre Etik Yönetmeliğini ihlal eden herhangi bir faaliyeti gizlemek veya 

bildirmemek.

Şeflerinizin baskısı ya da iş şartlarına dayalı ihtiyaçlar Etik Yönetmeliğine uymamak 
konusunda hiç kimse için özür teşkil edemez.



Örnek

Yanlış
Bir şef bir çalışanın gider 
hesabında sahtekârlık yaptığını 
öğreniyor ve hiçbir şey yapmıyor.

Doğru
Bir müdür kaliteyle ilgili ciddi bir 
sorunu dile getirerek şirketi olası 
bir yükümlülükten ve itibarının 
zedelenmesinden kurtaran 
çalışanına bizzat teşekkür ediyor.

 Soru

S. Sanırım fabrikamda kaliteye ilişkin muhtemel bir sorun var, fakat olay 
hakkındaki gerçeklerden veya bunun etikle ilgili bir sorun olup 
olmadığından emin değilim. Yine de bunu bildirmeli miyim?

C. Çok geç olmadan sorunun giderilmesi için bu gibi durumları şefinize 
bildirmenizi bekliyoruz. Bütün gerçekleri araştırmanız ya da bilmeniz 
gerekmez. Sizden sadece iyi niyetli ve dürüst olmanızı istiyoruz. Pek çok 
olayda şefiniz bütün gerçekleri anlamanıza yardımcı olabilir veya soruna 
müdahale etmek için sizinle birlikte çalışabilir.
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Günümüzün küresel piyasasında kurumumuzun 
karşılaştığı yeni zorlukları aşmak veya karmaşık 
durumlarla nasıl başa çıkılacağını bilmek çoğu zaman 
zor bir durumdur. Hiç kimse bütün yanıtları bilmez. 
Ancak en iyi yanıtın etik davranışı destekleyen bir 
çalışma ortamını yaratan ve etik kuralları ve değerleri 
korumaya kararlı bir kuruluştan çıkacağını çok iyi 
biliyoruz.	Soru	sormaktan,	endişelerinizi	dile	
getirmekten veya şüpheli davranışları ya da iş 
uygulamalarını bildirmekten kesinlikle çekinmeyin.
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Doğru etik kararlar her zaman çok net değildir. Yanıtlar her zaman açık ve basit 
değildir. Zor bir seçimle karşı karşıya kaldığınızda ne yapacaksınız? Karar 
vermenize yardımcı olmak için Etik Yönetmeliğini ve bu rehberi incelemenizi ve 
kendinize şu üç soruyu sormanızı öneriyoruz:

Hâlâ şüpheleriniz varsa konuyu şefinizle görüşün. Genellikle şefiniz en iyi 
kaynağınızdır ve günlük sorumluluklarınızı en iyi o bilir. Konuyu şefinize 
bildirmekten çekiniyorsanız ya da endişenizi dile getirmenize rağmen sorun hâlâ 
çözülmediyse başvurabileceğiniz başka kaynaklar da vardır:

• Kurumunuzdaki, bölgenizdeki veya sektörünüzdeki başka bir müdür
• İnsan Kaynakları veya Ahlak Uzmanları (özellikle ücret, sosyal haklar, 

disiplin veya terfiler gibi iş yeri sorunları konusunda)
• Saha veya fonksiyon müdürleri (Kalite ya da Tedarik Zinciri gibi)
• Hukuk Departmanı ve
• Etik ve Uyum Bürosu.

• Yaptıklarımı şefime rahatça açıklayabilecek miyim?
• Yaptıklarımı aileme ve arkadaşlarıma gururla anlatabilecek miyim?
• Yaptıklarım basındaki haberlerde yer alırsa kendimi rahat hissedebilecek 

miyim?
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Etik ve Uyum Bürosu ile nasıl temasa geçilir
Yerel yasaya bağlı olarak, herkes açıkça ve isim belirtmeden soru sorabilir ya da 
etik ile ilgili herhangi bir sorunu veya muhasebe, finans, vergi veya rüşvetle 
mücadele ile ilgili meseleler dâhil olmak üzere potansiyel ya da gerçekleşmiş yasa 
ihlallerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak Etik ve Uyum Bürosuna bildirebilir:

• Posta — Şu adrese mektup gönderin:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-posta — Ethics@eaton.com adresine e-posta gönderin veya JOE 
(Eaton intranet) aracılığıyla erişebileceğiniz Küresel Etik web sitesindeki 
veya Eaton’ın bağımsız web sitesindeki web formlarını kullanın.

• Telefon — ABD ve Kanada’dan 800-433-2774 nolu telefonu arayarak Etik 
ve Finansal Dürüstlük Yardım Hattı ile irtibat kurabilirsiniz. Diğer 
ülkelerden yerel Etik afişinizdeki veya Küresel Etik web sitesinde 
JOE’deki numarayı arayın. Yardım Hattı ücretsizdir ve birden fazla dil bilen 
bir temsilcimiz haftada 7 gün, günde 24 saat hizmet vermektedir.

• Çok dilli destek — Dilerseniz meseleyi ana dilinizde yazarak yukarıdaki 
adreslerden birine gönderebilirsiniz; mektubunuzu veya e-postanızı 
tercüme edebiliriz.

Etik ve Uyum Bürosu ile temasa geçtiğinizde beklentileriniz  
ne olmalı
Bildirimde bulunma, endişenizi ya da sorunuzu gönderme yönteminiz ne olursa 
olsun, aşağıda belirtilenleri bekleyebilirsiniz:

• Bildiriminiz, endişeniz veya sorunuz ciddiye alınıp derhal, gizli ve 
profesyonel bir şekilde ele alınacaktır.

• İhtiyaç duyarsanız tercüme hizmetleri sağlanacaktır.
• Bulunduğunuz bildirim veya dile getirdiğiniz endişe araştırılacak ya da 

gerektiğinde yanıt almak veya takip edilmek üzere İnsan Kaynakları ya da 
şirket bünyesindeki başka bir kaynağa sevk edilecektir. Soruşturmalar 
derhal yapılacaktır.

• Uygun bir soruşturma yapılırken kimliğiniz mümkün olduğunca gizli 
tutulacaktır.  

• Bildirim veya soruşturmayla ilgili bilgiler geçerli yasalara göre korunacak 
ve sadece bilmesi gereken kişilere verilecektir.

• İsteğinize ve yerel yasaya bağlı olarak kimliğinizi gizli tutabilirsiniz. 
Kimliğinizi gizli tutarsanız konumunuz ve telefon numaranız tespit 
edilemez veya iziniz sürülemez.  Ancak bu durum iddianızı araştırmamızı 
ve sorunlarınızı çözmemizi zorlaştıracaktır.

• Olası ihlallerin veya uygunsuz davranışların gerçekliği kanıtlanırsa bu 
sorunlar derhal ve uygun bir şekilde çözülecektir. Mümkünse ve iletişim 
bilgileriniz bizde varsa son durumu size bildireceğiz.
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Eaton iyi niyetle endişesini dile getiren, bildirimde 
bulunan veya bir soruşturmaya yardım eden 
çalışanlara karşı misilleme yapılmasına ya da bu kişiler 
hakkında disiplin işlemi uygulanmasına izin vermez. 
Bir çalışan bildirimde bulunan ya da soruşturmaya 
yardım eden diğer çalışana karşı misilleme yaparsa 
işten çıkarmaya kadar varabilen disiplin cezasına 
çarptırılabilir. Bildirimde bulunduğunuz veya etikle 
ilgili bir soruşturmaya yardım ettiğiniz için size karşı 
misilleme yapıldığını düşünüyorsanız derhal şefiniz, 
İnsan Kaynakları veya Etik ve Uyumdan sorumlu 
başkan yardımcısı ile temasa geçin. Yanlış bilgi 
vermek için Yardım Hattını kötü niyetle kullanan bir 
çalışan işten çıkarmaya kadar varabilen disiplin 
cezasına çarptırılabilir.



 Sorular

S. Yönetmeliğimizde iyi niyetle bildirimde bulunan çalışanlara misilleme 
yapılamayacağı belirtiliyor. İyi niyet ile kastedilen nedir?

C. Bildirimde bulunurken doğru bilgiler verdiğini düşünen çalışanlar iyi niyetle 
hareket etmiş olur. Başka bir deyişle niyetleri iyi ve dürüsttür. Bu haklı 
oldukları anlamına gelmez. Bildirimde bulunmanız gerekip gerekmediği 
konusunda emin değilseniz şefinizden veya Etik ve Uyum Bürosundan 
yardım isteyin.

S. Birinin Yardım Hattını benim hakkımda yanlış iddialarda bulunmak için 
kullanacağından endişe ediyorum.  İsimsiz bildirimleri neden ciddiye 
alıyoruz?

C. Yardım Hattı aracılığıyla yapılan bütün bildirimler ciddiye alınır. Çalışanlar, 
meselede şeflerinin yer alması gibi durumlarda kimliklerini açıklamaktan 
çekindiklerinde güvenilir bir kaynağa ihtiyaç duyarlar. Ancak yanlış bilgi 
vermek için Yardım Hattını kötü niyetle kullanan bir çalışan işten çıkarmaya 
kadar varabilen disiplin cezasına çarptırılabilir.

S. Ciddi bir olayı Etik ve Uyum Bürosuna bildirmeme rağmen ne olduğunu 
açıklamak için kimse benimle temasa geçmedi. Bunun sebebi nedir?

C. Kimliğinizi belirtmeden bildirimde bulunursanız size nasıl ulaşacağımızı 
bilemeyebiliriz. Size ulaşırsak gizlilik veya gizlilikle ilgili endişeler nedeniyle 
sonuçlar hakkında sizinle paylaşabileceklerimiz sınırlı olabilir. Sonucu bilmek 
sizin için önemliyse sorunun çözülüp çözülmediğini öğrenmek için Yardım 
Hattını arayın. 

S. Bir endişem olursa Yardım Hattını aramadan veya Etik ve Uyum Bürosu 
ile temasa geçmeden önce durumu şefime ya da başka bir yerel 
müdüre mi bildirmeliyim?

C. Aslında şefiniz veya başka bir yerel müdür endişeniz konusunda size yardımcı 
olacak en iyi kişidir. Ancak Yardım Hattını aramadan veya Etik ve Uyum 
Bürosu ile temasa geçmeden önce şefinizle konuşmak ya da üstünüzdeki 
kişilere bildirmek zorunda değilsiniz.
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Ülkeye özgü bilgi

Bu rehberde Yardım Hattından yardım almak veya yasaları 
ya da Etik Yönetmeliğimizi ihlal edecek veya değerlerimize 
uygun olmayan bir davranışı ya da diğer olayları bildirmek 
için kullanabileceğimiz çeşitli kaynaklardan biri olarak 
bahsettik. Endişelerinizi bildirmek için Yardım Hattını 
kullanmak zorunda değilsiniz.

Aslında bazı yerel yasalar Yardım Hattı aracılığıyla 
bildirebileceğiniz sorunları finans, muhasebe, bankacılık, 
rüşvetle mücadele ve diğer ciddi olaylarla 
sınırlandırmaktadır; ayrıca Yardım Hattı temsilcisine 
kimliğinizi açıklamanız gerekli olabilir. Bu yasalar sizin için 
geçerliyse bu rehberde ülkeye özgü bir uyarı 
bulunmaktadır. Bu rehberde ve ilgili iletişim 
materyallerinde Yardım Hattına yapılan bütün referanslar 
söz	konusu	uyarıda	belirtilen	kısıtlamalara	tabidir.	Sorunuz	
varsa açıklama için lütfen İnsan Kaynakları müdürünüze 
veya Etik ve Uyum Bürosuna başvurun.
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Eaton etik standartlarının güncel ve üst düzeyde 
olduğunu göstermek; etik ve uyum programını 
denetlemek ve yönetmek için bir büro kurdu. Etik 
ve Uyumdan sorumlu başkan yardımcısının 
yönetiminde olan Büronun nihai denetimi Yönetim 
Kurulunun İdari Komitesine aittir. Bu büronun, 
Eaton’ın etik kurallarının ve değerlerinin dünya 
çapında tutarlı bir şekilde iş uygulamalarına entegre 
edilmesini sağlamak için bütün çalışanların, 
müdürlerin ve üst düzey yöneticilerin bağlılığına ve 
desteğine ihtiyacı vardır.

Küresel Etik ve  
Uyum Bürosu
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Bu büronun eylem ve sorumlulukları arasında şunlar yer 
almaktadır:

• Çalışanlara etkili, uygun ve 
dikkatli bir etik eğitimi ve 
iletişimi sağlamaları 
konusunda müdürleri 
destekleme

• Uyum eğitimi ve iletişimleri 
sağlama ve bunları denetleme

• Yasalara ve Eaton’ın 
politikalarına uyulmama 
konusundaki riskleri düzenli 
olarak değerlendirme ve 
öncelik sırasına göre 
düzenleme ve bu riskleri 
kontrol etmek için eylemleri 
takip etme

• Etik ve uyum programını takip 
etme ve denetleme ve 
programın etkinliğini periyodik 
olarak değerlendirme

• Etik ve uyumla ilgili sorunları 
yönetme ve takip etme ve 
önemli ölçütleri bildirme

• Ortaya çıkan sorunlar ve 
öncelikler konusunda yardım 
hizmeti sunma

• Endişelerini dile getirmeleri ve 
uygunsuz davranışları, yasa, 
politika ve Etik Yönetmeliği 
ihlallerini bildirmeleri için 
çalışanlara ve üçüncü şahıslara 
kimliklerin ve verilen bilgilerin 
gizli tutulduğu bildirim kanalları 
sağlama

• Yardım Hattı aracılığıyla yapılan 
bildirimleri yönetme

• Etik soruşturmalarını 
denetleme ve gerektiğinde 
etik ve uyum programında 
değişiklikler yapma

• Etik ve uyumla ilgili sorunları 
ve programın durumunu 
bildirmek için Yönetim 
Kurulunun Denetim ve İdari 
Komitesiyle düzenli olarak bir 
araya gelme.
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Notlar



Yerel yasaya bağlı olarak, herkes açıkça ve isim belirtmeden soru 
sorabilir ya da etik ile ilgili herhangi bir sorunu veya muhasebe, finans, 
vergi veya rüşvetle mücadele ile ilgili meseleler dâhil olmak üzere 
potansiyel ya da gerçekleşmiş yasa ihlallerini aşağıdaki yollardan birini 
kullanarak Etik ve Uyum Bürosuna bildirebilir:

• Posta:    • E-posta: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefon: Yardım Hattı ücretsizdir ve temsilciler birden fazla dilde haftada 7 gün, 
günde 24 saat hizmet vermektedir. Ülkenizin ismi burada yoksa (ya da aşağıdaki 
numaralarla sorun yaşıyorsanız) lütfen yerel etik afişinize veya JOE aracılığıyla 
erişebileceğiniz Küresel Etik web sitesine bakın.

Avusturya* 0800.295.342
Brezilya 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Çin (Unicom) 10.800.711.1122 
Çin (Çin Telecom) 10.800.110.1046
Çek Cumhuriyeti* 800.143.861
Dominik Cumhuriyeti* 800.320.0821
Almanya* 0800.181.9146
Hindistan 000.800.100.1499
İtalya 800.789343
Meksika 001.888.667.6799
Hollanda * 0800.022.2042
Polonya* 0.0.800.111.1664
Tayvan* 00801.10.4366
Birleşik Krallık 0808.234.9987
Amerika Birleşik Devletleri 800.433.2774

• Web: www.eaton.com/ethics

Etik ve Uyum Bürosu ile  
nasıl temasa geçilir

*Mobil telefonlar bağlanmayacaktır. Sorun yaşıyorsanız lütfen sabit telefon hattından arayın.
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