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‹ﬂ Hediyelerinin
Verilmesi
ve Al›nmas›

UTC “iﬂ hediyesini” nas›l tan›mlar?

“‹ﬂ hediyesi,” bir iﬂ iliﬂkisinin sonucu olarak verilen ya
da al›nan, ve alan›n normal piyasa fiyat›n› ödemedi¤i,
de¤er taﬂ›yan herhangi bir ﬂeydir. Arma¤anlar herhangi
bir ﬂekilde olabilir. Birkaç örnek verecek olursak,
yiyecek maddeleri, tiyatro veya spor etkinlikleri için
biletler, iskontolu ya da “bütün masraflar›n ödendi¤i”
yolculuklar, promosyon mallar› ve golf oynama
ücretleri hep iﬂ hediyeleri say›labilir.

1

Ne zaman iﬂ hediyeleri verilebilir/al›nabilir?

Hem hediyenin türü ve de¤eri, hem de arma¤an de¤iﬂ
tokuﬂunun tarz› ve protokolü aç›s›ndan, dünyada
UTC’nin iﬂ gördü¤ü her yerde iﬂ hediyelerinin al›n›p
verilmesinde genel olarak kabul edilmiﬂ âdetler vard›r.
UTC politikas›, geleneksel iﬂ nezaketi olarak iﬂ
arma¤anlar›n›n verilmesine (ve al›nmas›na), hediyeler
makul de¤erde ve s›kl›kta oldu¤u sürece, genellikle izin
verir. Bu esnek bir standart olup, dünya çap›ndaki
koﬂullar yelpazesine uymak amac›yla tasarlanm›ﬂt›r;
ancak, bu standard›n alt›nda yatan kavramlar da
(“geleneksel,” “nezaket,” “makul de¤er,” ve “makul
s›kl›k”) tarafs›z standartlar›n ›ﬂ›¤›nda incelenmelidir. Bu
kavramlar›n her biri gerçekte bir s›n›rlama say›l›r —
yani, iﬂ arma¤anlar› nezaket göstermek amac›yla seyrek
olarak verilmelidir.
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ﬁu koﬂullar alt›nda iﬂ hediyelerine asla izin verilmez:
• iﬂ arma¤anlar› yasa veya yönetmelikler uyar›nca
yasaksa;
• sat›n alma veya buna ba¤l› görevlerdeki UTC
çal›ﬂanlar› için ya da ABD Hükümet elemanlar› ile olan
iﬂ iliﬂkileri için geçerli ve daha s›k› olan UTC
politikalar› uyar›nca yasaksa (UTC’nin ABD Hükümeti
ile Kontratlarda ‹ﬂ Ahlak› ve Davran›ﬂ Kurallar›na
‹liﬂkin Politika Bildirisine bak›n›z);
• al›c›n›n iﬂvereninin bilinen iﬂ politikalar› bu tür
hediyeleri yasaklarsa;
ya da
• arma¤an, al›c›y› uygunsuz bir ﬂekilde etkilemek
amac›yla verilirse veya al›c›y› uygunsuz ﬂekilde
etkiledi¤i izlenimini yarat›rsa.
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‹ﬂ hediyelerinin bildirilmesi

ﬁirketin, aile fertlerine hediyelere yaklaﬂ›m› nedir?

UTC çal›ﬂanlar›, iﬂ hediyelerinin masraflar›n› UTC’den
talep etseler de etmeseler de, iﬂ hediyeleri vermek
istediklerini amirlerine bildirmelidirler. E¤er masraf›
UTC karﬂ›layacaksa, hem hediyenin tam fiyat›, hem de
al›c›n›n ad› ve iﬂ iliﬂkisi çal›ﬂan›n masraf raporunda
belirlenmelidir. Amirler, iﬂ hediyeleri konusunda UTC
politikalar›na tam uyumluluk sa¤lamakla sorumludurlar.

E¤er kar› veya kocaya ya da bir aile ferdine verilen
arma¤an, bir iﬂ iliﬂkisi nedeniyle verilirse 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. Bu politika, hem iﬂ hediyelerinin verilmesi, hem
de al›nmas›nda geçerlidir.

Bir UTC çal›ﬂan›na verilen iﬂ arma¤anlar› çal›ﬂan›n
amirine bildirilmelidir. Ancak aﬂa¤›dakiler bu kural›n
d›ﬂ›ndad›r:
• iﬂ etkinlikleri s›ras›nda tüketilen yiyecek ve içecekler;
• UTC çal›ﬂan› iﬂ yolculu¤u yaparken e¤lence (örne¤in,
de¤eri 100 dolardan az olan spor etkinlikleri veya
tiyatro);
ya da
• perakende de¤eri 50 dolar veya daha az olan bir iﬂ
arma¤an›.
Hediye de¤erinin ölçülebilmesi amac›yla 50 dolarl›k
limit kiﬂi baﬂ›na geçerli olacakt›r, fakat herhangi bir
etkinli¤in de¤eri her birey için toplanacakt›r. Örne¤in,
ayn› akﬂamki kokteyl içecekleri, akﬂam yeme¤i ve tiyatro
tek bir etkinlik say›lacakt›r.
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Hediye al›nmas›nda UTC k›s›tlamalar›

Ne tür hediyeler uygun say›l›r?

Bu k›s›tlamalar›n yan› s›ra, do¤rudan sat›n alma
sorumlulu¤u olan çal›ﬂanlar ek s›n›rlamalara tabidir.
Bu koﬂula, sat›n alma bölümündeki tüm çal›ﬂanlar
dahil oldu¤u gibi, iﬂ ünitesi taraf›ndan tayin edilmiﬂ ve
bu koﬂuldan etkilendi¤i kolayl›kla belirlenebilecek
di¤erleri de dahildir. Bu ek kategoriler örne¤in
ﬂunlar› içerir: tedarikçi kalite garanti temsilcisi olarak
görevli elemanlar, kaynak seçiminden sorumlu
çal›ﬂanlar, ya da tedarikçilerden do¤rudan sat›n
almaya yetkili elemanlar. Bu elemanlar ancak ﬂunlar›
iﬂ hediyesi olarak alabilirler: (a) taﬂeron, sat›c› ya da
tedarikçilerin tesislerinde düzenlenen iﬂ
toplant›lar›nda sunulan içecekler, hafif yemek ve iﬂ
yemekleri, (b) yolculuk yaparken iﬂ yemekleri, (c)
gerçekten önemsiz de¤er taﬂ›yan, ﬂapka ya da bloknot
gibi promosyon veya reklam mallar›, ve (ç) ‹ﬂ
Uygulamalar›/Uygunluk Görevlisine ya da UTC’nin
‹ﬂ Uygulamalar› Baﬂkan Yard›mc›s›na yaz›l› olarak
bildirilmiﬂ ve onaylanm›ﬂ olan di¤er herhangi bir
arma¤an, e¤lence ya da ba¤›ﬂ.

Bir iﬂ hediyesinin uygun olup olmad›¤› k›smen
arma¤an›n niteli¤ine ba¤l›d›r. Genellikle, iﬂ
etkinliklerinde tüketilen yiyecek ve içecekler sorun
say›lmad›¤› gibi promosyon niteli¤inde olup, bir ﬂirketin
amblemini veya reklam›n› taﬂ›yan tükenmez kalem,
takvim ve benzeri talep edilmemiﬂ hediyeler de sorun
say›lmamal›d›r. Genel bir kural olarak, toplam
perakende de¤eri 50 dolar veya daha az olan arma¤anlara
itiraz edilmez ve bunlar›n amirlere bildirilmesi de
gerekmez. Daha pahal› bir arma¤an›n uygun olabilece¤i
baz› durumlar olmas›na ra¤men iﬂ hediyeleri normalde
100 dolarl›k bir perakende de¤eri aﬂmamal›d›r. Her
halde, iﬂ arma¤anlar›n›n bedeli ve niteli¤i, hediye verme
durumu ile orant›l› olmal›d›r (örne¤in, toplumca kabul
edilen uygulama veya âdetler ve al›c›n›n iﬂ iliﬂkisi ile
mevkii gibi).

Çal›ﬂanlara bu konuda iﬂletme ünitesinin ‹ﬂ
Uygulamalar›/Uygunluk Görevlisi ile UTC’nin ‹ﬂ
Uygulamalar› Baﬂkan Yard›mc›s› yol gösterebilir.
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Al›nan hediyelerin idaresi

UTC, al›nan iﬂ hediyelerinin ﬁirketin yarar›na verildi¤ini
kabul eder. Bilgilendirilen ‹ﬂ Uygulamalar›/Uygunluk
Görevlisi (“‹UG”), (tüketilen yiyecek/içecek, e¤lence,
çiçek ve benzeri hariç) 50 dolardan fazla de¤er taﬂ›yan iﬂ
arma¤anlar›n›n uygun ﬂekilde idaresine karar verecektir.
‹UG, hediyenin al›c›n›n çal›ﬂma yerinde
bulundurulmas›n›n mümkün olup olmad›¤›n› göz önüne
alacakt›r. Baz› durumlarda ‹UG, arma¤an›n iade
edilmesine karar verebilir. Di¤er durumlarda ‹UG,
hediyeyi bir hay›r derne¤ine ya da topluma hizmet veren
bir teﬂkilata ba¤›ﬂlayabilir.

ABD hükümet müﬂterilerimizden al›nan ya da onlara
verilen hediyelere iliﬂkin kurallar nas›ld›r?

ABD hükümetinin temsilci, departman ve Kongresi ile
olan iﬂ iliﬂkileri, yasa ve yönetmeliklerce s›k› bir ﬂekilde
yönetilir. UTC politikas›, herhangi bir hükümet
eleman›na hükümet yönetmelikleri taraf›ndan aç›kça izin
verilmedi¤i takdirde herhangi bir ﬂey teklif edilmesini
veya verilmesini yasaklad›¤› gibi, tedarik sorumluluklar›
olan bir hükümet çal›ﬂan›na herhangi bir ﬂeyin
verilmesini de kesinlikle yasaklar. 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. Bu
konuda sorular›n›z varsa, ‹UG ya da kuruluﬂunuzun
hukuk müﬂaviri ile görüﬂünüz.
.
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