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Tedarikçilerden
‹ﬂ Hediyeleri

Giriﬂ
UTC, malzeme ve hizmetleri bunlar›n de¤erine bakarak sat›n
al›r ve bu süreç içinde hem en iyi de¤er sa¤layan fiyat›, hem
de tedarikçilerle istikrarl› iliﬂkileri amaçlar. ‹ﬂ hediyelerinin
verilmesi yayg›n bir âdet olup, iﬂ iliﬂkilerinde iyi niyet yaratma
arzusunu temsil eder. Ancak UTC’nin, do¤rudan sat›n alma
sorumlulu¤u olan çal›ﬂanlar› taraf›ndan iﬂ hediyelerinin kabul
edilmesine iliﬂkin çok k›s›tlay›c› politikalar› bulunmaktad›r.
Sat›n alma kararlar›, ç›kar çat›ﬂmalar›ndan etkilenmemeli ve
hatta ç›kar çat›ﬂmas› görüntüsünden bile lekelenmemelidir.
UTC’nin iﬂ hediyelerine iliﬂkin politikalar›n›n ihlal edilmesi
ciddi bir ﬂekilde de¤erlendirilir. ‹yi niyet yaratma hedefiyle
sunulan bir iﬂ hediyesi, UTC çal›ﬂan›n›n iﬂine son verilmesine
yol açabilece¤i gibi, tedarikçinin onayl› UTC tedarikçi
listesinden ç›kar›lmas› ile de sonuçlanabilir. Bu sayfalar, bir
UTC tedarikçisi ya da tedarikçi aday› olarak size bu konuda
bir k›lavuz olmak üzere haz›rlanm›ﬂt›r (burada UTC ad›,
UTC’nin yan ve ba¤l› kuruluﬂlar›n› da içerir ve bu sayfalarda
UTC terimi bunlar›n tümünü kapsayacakt›r).

UTC’nin ‹ﬂ Hediyelerine ‹liﬂkin Genel Kurallar›

UTC “‹ﬂ Hediyesini” nas›l tan›mlar?

UTC çal›ﬂanlar›, hiçbir hediye, e¤lence, a¤›rlama ya da di¤er
herhangi bir bahﬂiﬂ veya arma¤an isteyemezler.

Bir “iﬂ hediyesi,” bir iﬂ iliﬂkisinin sonucunda verilen, ve alan›n
normal piyasa fiyat›n› ödemedi¤i, de¤er taﬂ›yan herhangi bir
ﬂeydir. ‹ﬂ hediyeleri herhangi bir ﬂekilde olabilir. Birkaç
örnek verecek olursak, bir restoran ya da klüpte akﬂam
yeme¤i, tiyatro biletleri, kamuya sunulmayan ›skontolar ya da
herhangi bir sanat eseri hep iﬂ hediyeleri say›labilir.

UTC çal›ﬂanlar›, s›kl›k ve de¤er itibar›yla makul say›lan nazik
iﬂ âdetleri haricinde, UTC ile kontrat yapmak ya da UTC’ye
sat›ﬂ yapmak isteyen (gerek sat›ﬂ sipariﬂi, veya gerekse kredi/
banka kart› yoluyla) hiçbir kimseden hediye, e¤lence, a¤›rlama
ya da di¤er herhangi bir bahﬂiﬂ veya arma¤an isteyemezler.
Sat›n alma departman› personeli ve ayr›ca sat›n alma iﬂlevi
gördü¤ü belirlenmiﬂ olan çal›ﬂanlar da dahil olmak üzere
do¤rudan sat›n alma sorumlulu¤u olan tüm UTC çal›ﬂanlar›
ancak ﬂu hediyeleri kabul edebilirler: (a) tedarikçilerin
tesislerinde yap›lan iﬂ toplant›lar›ndaki içecekler, hafif
yemekler ve iﬂ yemekleri, (b) yolculuk s›ras›ndaki iﬂ
yemekleri, (c) ﬂapka veya bloknot gibi gerçekten de¤eri
az olan promosyon veya reklam niteli¤inde mallar, ve (ç)
iﬂletme biriminin ‹ﬂ Uygulamalar›/Uyum Yetkilisi ya da
UTC ‹ﬂ Uygulamalar› Baﬂkan Yard›mc›s›na bildirilmiﬂ ve bu
görevliler taraf›ndan yaz›l› olarak onaylanm›ﬂ olan de¤erli
di¤er herhangi bir iﬂ hediyesi veya mal.
Bu kurallar, k›s›tlay›c› olmak üzere amaçlanm›ﬂt›r. Bu
önemli kurallara ek olarak tedarikçiler, uygunsuzluk izlenimi
yaratacak ﬂekilde herhangi bir UTC çal›ﬂan›na iﬂ hediyeleri
teklif etmekten ve vermekten kaç›nmal›d›rlar. UTC’nin
hediyelere iliﬂkin politikas› hakk›nda sorular›n›z varsa UTC
‹ﬂ Uygulamalar› Baﬂkan Yard›mc›s›n› 001-860-728-6484
numaras›ndan aray›n›z.

“Tedarikçi” nas›l tan›mlan›r?

Hangi UTC çal›ﬂanlar›n›n “do¤rudan sat›n alma
sorumluluklar›” oldu¤unu nas›l bilebilirim?

“Tedarikçi” sözcü¤ü, UTC taraf›ndan sat›n alma iﬂlemi
için kontrat›, sat›ﬂ sipariﬂi, hizmet kontrat› veya baﬂka bir
anlaﬂma veya düzenlemesi olan (kredi/banka kart› ile sat›ﬂlar
dahil) tüm kiﬂileri kapsayacak ﬂekilde geniﬂ anlaml› olarak
kullan›lmaktad›r. “Tedarikçi aday›,” UTC’den iﬂ elde etmeye
çal›ﬂan herhangi birisi anlam›na gelir.

“Do¤rudan sat›n alma sorumluluklar›” olan çal›ﬂanlar, al›c›lar
gibi sat›n alma departman›ndaki tüm personeli kapsar. Bu
terim ayr›ca, iﬂletme birimi taraf›ndan bu ﬂekilde belirlenmiﬂ
olan di¤er çal›ﬂanlar› da içerir. Örne¤in, tedarikçi kalite
garanti temsilcisi olarak görevli elemanlar, kaynak seçiminden
sorumlu çal›ﬂanlar, ya da kredi/banka kart› ile sat›n almaya
yetkili elemanlar bu kavrama dahildir. ‹ﬂletme biriminin
‹ﬂ Uygulamalar›/Uyum Yetkilisi, bu ﬂekilde belirlenmiﬂ
çal›ﬂanlar›n bir listesine sahiptir. Bu konuda herhangi bir
sorunuz varsa, iﬂletme biriminin ‹ﬂ Uygulamalar›/Uyum
Yetkilisini ya da UTC ‹ﬂ Uygulamalar› Baﬂkan Yard›mc›s›n›
001-860-728-6484 numaras›ndan aray›n›z.

UTC Çal›ﬂanlar›n›n Aile Üyelerine Hediyeler

Kiﬂisel Dostluklar veya Aile ‹liﬂkileri

E¤er kar› veya kocaya ya da baﬂka bir aile ferdine verilen
arma¤an, bir iﬂ iliﬂkisi nedeniyle veriliyorsa ya da bu iﬂ
iliﬂkisine ba¤l› ise, UTC buna iﬂ hediyesi gözüyle bakar. Bu
tür arma¤anlar, aynen di¤erleri gibi UTC politikas›na tabidir.

UTC, hediyelerin iﬂten ziyade kiﬂisel arkadaﬂl›k veya aile
iliﬂkilerinden kaynaklanabilece¤inin bilincindedir. Baz›
hediyelerin iﬂ hediyesi oldu¤u aç›kt›r; vergilerden düﬂülen
veya bir ticari tüzel kiﬂi taraf›ndan fiyat› ödenen veya
karﬂ›lanan herhangi bir hediyenin iﬂ hediyesi oldu¤u bellidir.
Buna karﬂ›n, baz› hediyelerin verilme nedeninin aile iliﬂkisi
oldu¤u aç›kt›r; örne¤in bir k›z kardeﬂe ya da di¤er yak›n bir
aile ferdine verilen de¤erli bir dü¤ün hediyesi uygundur.
Ancak, di¤er durumlarda hediyenin nedenini ve “dostlu¤un”
niteli¤ini de¤erlendirmek ilgili kiﬂiler için problemli ve
rahats›z edici olabilir. “Görünüﬂler” önemli oldu¤undan
ve bir hediyenin uygun olup olmad›¤› daha sonradan
de¤erlendirilece¤inden UTC hediye verilmesinde ölçülü
davran›lmas›n› teﬂvik eder ve kiﬂisel dostlu¤a dayanan hiçbir
hediyenin verilmemesini vurgular.

Bayramlarda Verilen Hediyeler

Kurallar›n Hükümetle Kontratlara Etkisi

Bayramlar geleneksel olarak hediyelerin al›n›p verildi¤i
zamanlar olmakla beraber, UTC politikas› bayramlarda hediye
kabul edilmesini kurallardan muaf tutmaz. UTC, bayramlarda
tebrik kartlar›n›n gönderilmesini teﬂvik eder, ve tedarikçiler
taraf›ndan çal›ﬂanlara herhangi bir bayram hediyesi
verilmesine karﬂ›d›r. Bir tedarikçiden bir bayram hediyesi
gelecek olursa UTC bunu rutin olarak iade eder ya da bir hay›r
cemiyetine ba¤›ﬂlar.

UTC kuruluﬂlar›n›n, Amerika Birleﬂik Devletleri Hükümeti
ile pek çok do¤rudan ve dolayl› kontratlar› bulunmaktad›r.
UTC politikalar›n›n yan› s›ra, bir taﬂeronun, sat›c›n›n ya
da tedarikçinin daha yüksek kademedeki bir hükümet
müteahhidine yapt›¤› ödeme, verdi¤i hediye veya de¤erli
herhangi bir ﬂey, yolsuz bir ﬂekilde olumlu muamele görmek
veya bunu ödüllendirmek (“rüﬂvet”) amac›yla verilmiﬂse ceza
kanunlar›n›n ihlali say›l›r. UTC’nin sat›ﬂlara iliﬂkin standart
koﬂul ve hükümlerine göre, tedarikçi bir rüﬂvet sonucunda
oluﬂan tüm masraf ve di¤er herhangi bir kayba karﬂ› UTC’yi
tazmin eder. Bir tedarikçi (ya da tedarikçi aday›), talep
edilen rüﬂvetler de dahil olmak üzere rüﬂveti durdurma
yetene¤ine sahiptir. Bu tazminat›n amac›, rüﬂvetlere göz
yumulmayaca¤›n› aç›kça vurgulamak ve e¤er bir UTC çal›ﬂan›
rüﬂvet istiyorsa bunu UTC’ye bildirmenizi teﬂvik etmektir.

Bir UTC Çal›ﬂan› Para veya Bir Hediye ‹sterse
Tedarikçinin Haklar›
UTC çal›ﬂanlar›n›n herhangi bir tedarikçi veya tedarikçi
aday›ndan bir hediye istemesi yasakt›r. E¤er bir UTC çal›ﬂan›
para veya baﬂka herhangi bir hediye isterse, UTC ﬁikayet
Hakemini aray›n›z: 001-800-843-8595. Böyle bir talebe ses
ç›karmadan raz› olmay›n›z; bu tür taleplerin ola¤an ve kabul
edilir davran›ﬂlar oldu¤unu düﬂünmeyiniz.
Davran›ﬂlar›n›z›n sonuçlar›ndan sorumlu tutulacaks›n›z ve
sonuçlar a¤›r olabilir.
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