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A.

ÖZET

United Technologies Corporation, onaylanmış odak alanlarında yardımsever amaçlarla açık ve şeffaf bir şekilde
tyapıldığında, saygıdeğer yardımsever örgütlere mali ve maddi veya mal ve hizmet türünden bağışlarda bulunabilir. İyi
niyetli yardımsever amaçlarla ilişkisi olmayan ya da gizli olarak veya yolsuzluk amaçlı verilmiş veya teklif edilmiş
bağışlar, UTC'nin temel değerlerine ters düştükleri, şirket kaynaklarının kötüye kullanılmasına neden oldukları ve
UTC'yi yolsuzluk önleme ve ilgili yasalar altında ciddi yükümlülük altında bırakacakları için koşulsuz olarak yasaktır.
B. UYGULANABİLİRLİK
Bu Politika, United Technologies Corporation'a, İşletme Birimleri, iştirakleri, bölümleri ve diğer denetimli ticari
işletmeleri ve icraatları ("İşletme Birimleri") ve bütün müdürleri, yetkilileri ve çalışanları (bundan böyle toplu olarak
"UTC" olarak anılacaktır). Siyasi Bağışlar, Ticari Hediyeler ve Sponsorlu Seyahat hükümleri, sırasıyla, KPE 5:
Hükümet İlişkileri; KPE 48A: Ticari Hediyelerin Verilmesi ve KPE 48B: Üçüncü Taraf Seyahatlere Sponsorluk
Yapmak'a göre yönetilir.
C. TANIMLAR
"Kurumsal" UTC merkez ofisi manasına ve "İşletme Birimi" ya da "İB", Otis Elevator Company, Pratt & Whitney,
UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security ve United Technologies Research Center anlamına
gelmektedir. "KPE" Kurumsal Politika El Kitabı anlamına gelir. Diğer Kalın karakterli terimler Ek 1içinde
tanımlanmıştır.
D. POLİTİKA
UTC, öncelikli olarak bir ya da birden çok UTC odak alanına bütçeli bağışlar vermek üzere, uygun kuruluşlara,
yardımsever bağışlar yapabilir. Bütçesiz istekler, UTC odak alanları dışındaki bağışlar (bütçeli ya da bütçesiz) ve
çalışan iş giderlerini karşılamaya yönelik harcamalar önerilmez. Yolsuzluk Ödemesi görüntüsü yaratacak ya da
oluşturacak hiçbir bağış teklif edilemez ya da yapılamaz. Tüm yardımsever bağışlar Ek 2'ye uygun olarak
onaylanacaktır.
E. SORUMLULUKLAR

1.
2.

3.

Kamusal Sorunlar İnceleme Yarkurulu. UTC Yönetim Kurulu'nun Kamusal Sorunlar İnceleme Yarkurulu
("Yönetim Yarkurulu"), UTC'nin yardımsever bağışlarının gözetiminden sorumludur.
UTC Hayırseverlik Bağışları Danışma Konseyi. UTC Hayırseverlik Bağışları Danışma Konseyi ("UTC
Danışma Konseyi") şu UTC üst düzey yöneticilerini (ya da vekillerini) kapsamaktadır: İdari Başkan Yardımcısı,
Baş Finans Direktörü; Kıdemli Başkan Yardımcısı, Küresel Hükümet İlişkileri; İdari Başkan Yardımcısı, İnsan
Kaynakları; Bilim & Teknoloji; Kıdemli Başkan Yardımcısı, İletişimler Kıdemli Başkan Yardımcısı("KBY
İletişimleri"); ve Küresel Başkan Yardımcısı, Küresel Etik ve Uyum ("KBY KEU"). UTC Danışma Konseyi,
$500,000 üzerindeki önerilen Hayırseverlik Bağışlarını incelemek ve UTC Başkanı & CEO'suna tavsiyede
bulunmak, UTC Bağış Bütçesini incelemek ve onaylamak, ve işbu Politikanın Ek2 ile uyumlu olarak UTC
genelinde uygulanması ve idaresinden sorumludur.
İşletme Birimi Yardımsever Bağış Yarkurulları. Her İB baş yöneticisi, İB İletişimler baş yöneticisi (yönetim
kurulu üyesi) ve denetim ve uyum işlevlerinden gelen İB temsilcilerinden oluşan bir İB yardımsever bağış
yarkurulu atayacaktır. İB yarkurulları (İB baş yöneticileri ile birlikte) işbu Politika’nın Ek2 ile uyumlu olarak İB
genelinde uygulanması ve idaresinin yanı sıra, İB bağış bütçelerinin incelenmesi ve onaylanmasından
sorumludur.
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4.

İletişim KBY ve Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum KBY işbirliği içinde, işbu Politika’nın
yorumlanması ve iki yılda bir gözden geçirilmesinden sorumludur. 1

5.

UTC Kurumsal Başkan Yardımcısı, Denetçi, denetimleri ve deneme prosedürlerini uygulanabilir ortak
denetim matrislerinde birleştirecek ve UTC Kurumsal Başkan Yardımcısı, İç Denetim, periyodik denetimleri
(Uyum Denetimi dahil) (bkz. KPE 34: Global Etik ve Uyum Programı)), her durumda İşletim Birimi
seviyesinde uyum tayin edecek şekilde yürütülecektir. Yıllık mali denetimlerin düzenli kapsamı içerisinde,
UTC'nin bağımsız denetçisi, uyumu tesis etmek için bu tip denetim ve işleri de gözden geçirecektir.

İletişim KBY ve K BY, işbu Politika’ya uyumu sağlamak için gerekli gördüğü gibi, Ek 1 ve 2'yi değiştirmekle yetkilidir.
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EK 1: TANIMLAR
Ortak Şirket bir Tüzel Kişi demektir:

ilgili tüzel kişi üzerinde denetim sahibidir; ya da

üzerinde ilgili tüzel kişi denetim sahibidir; ya da

ilgili tüzel kişi ile birlikte, başka bir tüzel kişinin ortak denetimi altındadır.
Defter ve Kayıtlar, KPE 48: Yolsuzluk Önleme içerisinde tanımlanmaktadır.
Ticari Hediyeler, KPE 48A: Ticari Hediyelerin Verilmesi içerisinde tanımlanmıştır.
Denetim, doğrudan ya da dolaylı olarak,

bir tüzel kişinin yönetici biriminin üyelerini atama yetkisine sahip olarak tüzel kişinin tahvillerinin
%50'sinden fazlasını oylama; ya da

sözleşmeyle ya da başka bir şekilde oy kullanma hakkı olan menkul değerlere sahip olmak
suretiyle bir tüzel kişinin günlük ticari karar ve politikalarını yönetmek ya da yönlendirmek yetkisi demektir.
Yolsuzluk Ödemesi, KPE 48: Yolsuzluk Önleme içerisinde tanımlanmaktadır.
Müşteri, UTC ürünlerini ya da hizmetlerini satın alan ve kullanan ya da tüketen herhangi bir Üçüncü Şahıs anlamına
gelir.
Belirlenmiş Alıcı Kuruluş;

bir hükümet olan;

bir kamu görevlisi ya da herhangi bir kamu görevlisinin herhangi bir ilgili tarafının sahiplik ya
da üst düzey yöneticilik pozisyonunun bulunduğu, ya da pazarlama, istek onaylama, yönetim veya işlemlerini
etkileyebildiği;

ilgili yasa ve düzenlemelere göre kolaylıkla bir A.B.D. Internal Revenue Code (İç Gelir Yasası)
Kısım 501(c)(3) tüzel kişisi ya da onun A.B.D. dışı dengi olarak sınıflandırılamayan; ya da

Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Başkan Yardımcısı tarafından belirlenmiş, herhangi
bir Alıcı Kuruluş anlamına gelir.
Dağıtımcı, KPE 48E: Dağıtımcılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri içerisinde tanımlanmıştır.
Uygun Alıcı Kuruluş, birincil görevi ve işletme odağı, ve UTC odak alanları ile uyumlu olarak yardımsever amaçlı
programlar yönetmek olan ve söz konusu programların yerine getirilmesinde tutarlılık ve verimlilik sergilemiş "kar
amaçlı olmayan" tüzel kişi (yani, A.B.D. Internal Revenue Code (İç Gelir Yasası) Kısım 501(c)(3) ya da onun A.B.D.
dışı dengi) anlamına gelir.
Tüzel kişi, kâr amaçlı olsun ya da olmasın, her türlü şirket, limited şirket, ortaklık, tek kişilik şirket, vakıf ya da benzer
varlık ya da diğer kuruluşlar anlamına gelir.
Muaf Yardımsever Bağış, belirli muhtaç gruplara (örneğin, okullu çocuklar, yaşlılar, düşkünler ya da hastalar) ya UTC
çalışanları tarafından gönüllü hizmet ya da doğrudan UTC tarafından önemsiz değerdeki para dışında bağış (örneğin,
sırt çantası, kitap, genel ilaçlar, öğretici kitapçıklar, okuma gözlükleri, okul malzemeleri, ders kitapları vb.) biçimindeki
yardımsever bağış anlamına gelir.
Kamu her türlü;







A.B.D. ya da A.B.D. dışı, ulusal, bölgesel, devlet ya da yerel /belediye ölçeğindeki idareler;
Devlet Havacılık İdaresi (DHİ);
Bir hükümet tarafından sahip olunan ya da işletilen havayolu;
Bir hükümet adına resmi sıfatla hareket eden tüzel kişi;
Bir hükümetin denetim sahibi olduğu tüzel kişi, şirket ya da iş;
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Siyasi parti;
(Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
v.b.) uluslararası kamu kuruluşları; ya da

Yukarıda sayılanların herhangi birinin dairesi, kurumu, alt bölümü ya da temsilcisi anlamına gelir.
Devlet Havacılık İdaresi,KPE 48B: Üçüncü Taraf Seyahatlere Destek Vermek içerisinde tanımlanmıştır.
Kamu Görevlisi, bir Kamu kuruluşunun (seçilmiş ya da atanmış) herhangi bir yöneticisi, yetkilisi ya da çalışanı, ya da
işbu makamların herhangi bir adayı anlamına gelir.
Lobici, KPE 48D: Lobiciler içerisinde tanımlanmıştır.
Çalışan Olmayan Satış Temsilcisi ya da ÇOST, KPE 48E: Dağıtımcılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri
içerisinde tanımlanmıştır.
Yardımsever Bağış, UTC tarafından ya da adına, yardımsever amacı taşıyan para, mülk, ürün ve hizmet bağışı
anlamına gelir.
Yardımsever Amaç, Internal Revenue Code (İç Gelir Yasası) Kısım 501(c)(3) ya da Kurumsal Yardımseverliği
Teşvik Kurulu tarafından tanınan, insanoğluna bütünüyle yarar sağlamak, iyileştirmek ve yükseltmek amaçlı ve
karşılığında tam bedeli beklenmeyen ya da alınmayan girişimler anlamına gelir.
Siyasi Bağış, KPE 5: Hükümet İlişkileri içerisinde tanımlanmıştır.
Yasaklanmış Alıcı, her türlü:

Muaf yardımsever bağışlar dışındaki şahıs (sınırlama olmaksızın, herhangi bir Müşteri
temsilcisi ya da Kamu Görevlisi dahil);

"Kar amaçlı" Varlık;

Ağırlıklı olarak (yani, %50'den daha fazla) vergilerle desteklenen varlık (UTC odak alanlarını
destekleyen, kamu destekli eğitim kurumlarına yapılan yardımsever bağışlar hariçtir);

Öncelikli olarak aday tanıtımı ya da siyasi taraftarlıkla uğraşan siyasi parti ya da diğer varlık;

Dini kuruluş (bir ya da birden çok UTC odak alanını destekleyen dini kuruluşa yapılan ve söz
konusu kuruluş tarafından üyelerine ve üye olmayan benzerlerinin kullanımına sunulan yardımsever bağışlar
hariçtir);

Herhangi bir hükümet uyarı listesinin reddedilmiş ya da kısıtlanmış tarafı olan ya da herhangi bir
işletim biriminin reddedilmiş satıcı dosyasında bulunan ya da burada bulunan bir satıcının ikinci kişiliği olan
bir tüzel kişi (ya da bunun müdürleri veya bilinen ortak şirketleri).
Alıcı Kuruluş, bir yardımsever bağış alan ya da almayı isteyen herhangi bir üçüncü şahıs anlamına gelir.
Reddedilmiş Satıcı Dosyası, İşletim Birimi tarafından reddedilmiş ya da sonlandırılmış tüm satıcıların, İşletim
Birimi tarafından tutulan dosyası anlamına gelir.
İlgili Şahıs,
 Bir kişi, işbu kişinin sınırlama olmaksızın, ebeveynler, kardeşler, eşler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler ve
yeğenler dahil olmak üzere birinci derece ya da geniş aile üyeleri;
 Bir tüzel kişi, işbu tüzel kişinin bir ortak şirketi anlamına gelir.
Destekli Seyahat, KPE 48B: Üçüncü Taraf Seyahatlere Destek Vermek içerisinde tanımlanmıştır.
Üçüncü Şahıs,
 Bir kişi, UTC'nin ya da UTC'nin herhangi bir ortak şirketinin çalışanı olmayan herhangi bir kişi;
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 bir tüzel kişi, UTC ya da UTC'nin bir ortak şirketi olmayan herhangi bir tüzel kişi anlamına gelir (açıklık getirmek
adına; bu Politika’nın amaçları doğrultusunda, UTC ortak teşebbüs ortakları ve satıcıları ve onların kendi ortak
şirketleri, “Üçüncü Şahıs”tır).
Değer, belirli bir yardımsever bağışın gerçek (örnek, para bağışı durumunda) ya da tahmini adil piyasa değeri (örnek,
mülk, ürün, servis bağışı durumunda) anlamına gelir.
Satıcı, UTC'nin malzeme ya da hizmet tedarikçisi ya da yüklenicisi olan herhangi bir mevcut ya da olası Üçüncü
Şahıs anlamına gelir.
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EK 2: YÖNTEMLER
A.YILLIK BAĞIŞ BÜTÇESİ
Her yılın Kasım ayında, İB Yarkurulları, bir sonraki yıl için önerilen tüm yardımsever bağışların bütçesini İB baş
yöneticilerinin onayına sunacak ve onaylanmış İB bağış bütçelerini İletişim KBY’na verecektir. Aralık ayında,
İletişim KBY, bir sonraki yıl için onaylanmış İB bağış bütçelerinden ve Şirket tarafından yapılacak yardımsever
bağışları ("Eşleşen Hediyeler" ve "PAC Match" (PAC Eşleşmesi) dahil olmak üzere) içeren bir bütçeden ("Kurumsal
Bağışlar Bütçesi") oluşan bir torba bütçeyi ("UTC Bağışlar Bütçesi"), UTC danışma kuruluna ya da kurulun atadığı
kişilerin onayına sunacaktır. UTC Bağışlar Bütçesi, her yardımsever bağış için, isteyen işletim birimini (Şirket ya
da İB), talebin kaynağını (örneğin, UTC, alıcı kuruluş, müşteri talebi, hükümet talebi, A.B.D. federal hükümeti
talebi şeklinde), yardımsever bağışın türünü (yani, para, para dışı mülk, ürün ve hizmet bağışı şeklinde), değerini,
alıcı kuruluşu (belirlenmiş alıcı kuruluş olup olmadığını), yardımsever amacını, UTC odak alanını ve aynı alıcı
kuruluşa mevcut takvim yılı süresince harcanan miktarları (varsa ve verilerin erişilebilirliği ölçüsünde) belirtecektir.
B. ALICI KURULUŞLARIN TARANMASI (DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI)
1.

İşletim Birimleri, ne alıcı kuruluşun ne de onun müdürleri ya da bilinen ortaklarının, hükümet uyarı listesinde
reddedilmiş ya da kısıtlanmış bir taraf olmadıklarını doğrulamak amacıyla tüm alıcı kuruluşları tarayacaktır.

2.

Sadece muaf yardımsever bağış alma talebine bulunanlar hariç olmak üzere, İşletim Birimi hukuk danışmanı ya
da atadığı kişi, tüm belirlenmiş alıcı kuruluşları, yeterlilikleri (örneğin, uygun kuruluş durumu), nitelikleri
(örneğin, yardımsever amaç ile yapılan girişimlerin geçmişi) ve tutarlılığını doğrulamak amacıyla tarayacaktır.
Değerlendirme çalışmasının kapsamı ve niteliği, yolsuz eylemlerin içsel riskini ve ödeneklerin harcanacağı yerin
ve oluşumun yetki sınırlarının içerisinde ilgili değerlendirme çalışması bilgisine erişim kolaylığını yansıtacaktır. En
son yayınlanmış “Şeffaflık ve Dahili Yolsuzluk Algılama Göstergesi”nde puanı 50 ya da daha az olan ülkelerde,
isteyen İşletim Birimi, bir TRACE belgelendirme raporu (ya da saygın bağımsız araştırma şirketinden alınan ve
Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Başkan Yardımcısı ya da atadığı kişi tarafından onaylanmış dengi
belge) alacaktır. Belge şunları kapsamalıdır: (a) yeterliliklerin doğrulanması (temel tüzel kişi bilgisi, sahiplik; ortak
şirketleri; kilit personeli, yetkileri /iyi hal /"kar amaçlı değil" ya da dengi durum); (b) veritabanı /medya
araştırmaları (hükümetin verdiği uyarı listeleri dahil); ve (c) sektördeki iş arkadaşlarının, sivil toplum
kuruluşlarının, düzenleyici yetkililerin, diğer bağımsız kaynakların ve belirlenmiş alıcı kuruluşun personelinin
sorgulanması yoluyla geçmiş çalışmalarının ve tutarlılığının değerlendirilmesi.

C. GEREKLİLİKLER VE ONAYLAR
Tüm (bütçeli ya da bütçesiz) yardımsever bağışlar istekleri, Ek 2A ile uyumlu olacak ve Ek 2B'ye uygun olarak
onaylanacaktır. Müşteri talebi, hükümet talebi, A.B.D. federal hükümeti talebi üzerine olan, belirlenmiş alıcı bir
kuruluşu içeren ya da UTC danışma kurulunun onayını gerektiren tüm yardımsever bağışlar, büyük ölçüde Ek 2C
biçiminde olan bir genelge ("Uygulama Genelgesi") ile desteklenecektir.
D. ANLAŞMALAR
1.

Muaf yardımsever bağışlar hariç olmak üzere, belirlenmiş alıcı kuruluşa yapılan (herhangi bir Değer
biçimindeki) gerektiği gibi onaylanmış tüm yardımsever bağışlar, Ek 2D ile uyumlu, tam imzalanmış yazılı bir
anlaşmaya ("Bağış Anlaşması") göre yapılacaktır.

2.

Muaf yardımsever bağışlar hariç olmak üzere, (İşletim Birimi ticari sözleşmelerince yönetilecek olan) UTC ürün
veya hizmetlerinin bağışlanması ve çalışan iş giderlerini karşılama yoluyla finanse edilen sınırlı bağışlar (bkz. Ek
2A Kısım C), usulüne uygun olarak onaylanmış tüm diğer yardımsever bağışlar, bir bağış anlaşması (Değer ˃
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50.000 USD) ya da Ek 2E'ye uygun bir alındı ("Bağış Alındısı") (1000 USD < Değer ≤ 50.000 USD) çerçevesinde
yapılacaktır.
E. ÖDENEK HARCAMASI
1.

Onaylanmış yardımsever bağışlar için olan tüm ödenekler: (1) onaya (bütçeli ya da bütçesiz) ve bağış
anlaşmasına ya da bağış alındısına (geçerli olduğu şekilde) uyacaktır; (2) İşletim Birimi genel merkezi mali
kurumu tarafından (tercihen havale ile) doğrudan (herhangi bir üçüncü şahıs kullanmadan) alıcı kuruluşa
oluşumun yargı bölgesi sınırları içinde (ya da İB baş hukuk danışmanı ya da atadığı kişinin onayladığı (İB
bağışları) veya KBY KDDİU ya da atadığı kişinin onayladığı (kurumsal bağışlar) gibi başka yetki sınırları)
dahilinde harcanacaktır; ve (3) harcama üzerine, acilen ve doğru olarak işletim biriminin defter ve kayıtlarına
kaydedilecektir.

2.

İşbu Politika çerçevesinde, onaylanmadığı ve alıcı kuruluşun bir bağış anlaşmasını ya da bağış alındısını
usulüne göre imzalamadıkça, hiçbir koşulda herhangi bir yardımsever bağış yapılmayacaktır.

F.

KAYIT

Şirket ve her İB, her yardımsever bağış için, yukarıdaki Kısım A'da belirtilen bilgileri, yardımsever bağışın bütçeli
olup olmadığını ve harcanan ödeneği belirten merkezi kayıtlar oluşturacak ve tutacaktır.
G. ASKIYA ALMA VE SONLANDIRMA
Öneri süreci ya da onaylanmış bir yardımsever bağışın gerçekleştirilmesi sürecindeki herhangi bir zamanda, İB
iletişim yöneticisi ya da İletişim KBY, bir alıcı kuruluşun değerlendirme çalışması içerisinde tam işbirliği yapmadığına
ya da yapmayacağına ya da bağış anlaşmasına veya bağış alındısına (geçerli ise), UTC politikasına veya ilgili
yasaya uymadığına ya da uymayacağına ya da desteklenen işleri yürütmeye başka biçimlerde aciz ve isteksiz
olduğuna ya da UTC'nin yardımsever bağışlar programını temsil etmeye uygun olmadığına mantıklı olarak inanırsa,
uygun düzeltici eylemlerin yapılmasını sağlayacak olan İB Baş Hukuk Danışmanı ya da atadığı kişi ya da Küresel
Doğru Davranış İlkelerı Ve Uyum Başkan Yardımcısı ya da atadığı kişiye (Şirket tarafından onaylı ya da onay
gerektiren yardımsever bağışlar için) yazılı olarak bildirecektir.2 Önceden UTC Danışma Kurulu tarafından
onaylanmış herhangi bir belirlenmiş alıcı kuruluşu ya da herhangi bir diğer alıcı kuruluşu gerekçeli olarak
sonlandırılmışsa, İletişim KBY, gecikmeden sırasıyla, KBY KDDIU’nı ve UTC Danışma Konseyi’ni bilgilendirecektir.
H.BİLDİRİM
Istek üzerine, İletişim KBY, her yardımsever bağış için, yukarıdaki Kısım A'da belirtilen bilgileri, Kurumsal
Yardımseverliği Teşvik Yarkurulu tarafından tanımlanan belirlenmiş kategoriyi, coğrafi kesimi (yani, A.B.D., Kanada,
Asya-Pasifik, Avrupa-Afrika-Orta Doğu ve Latin Amerika), bağışın bütçeli olup olmadığını ve harcanan ödeneği
belirten, o takvim yılında yapılmış yardımsever bağışların bir özetini UTC danışma kuruluna ve yönetim kuruluna
sunacaktır.
İşbirliği olmaması ya da uyumsuzluk konularının her bir durum için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmesine karşın, bir adaylığın ya da onaylanmış bir yardımsever bağış
ya da alıcı kuruluşun sonlandırılmasına ya da askıya alınmasına yol açacak nedenler, sınırlama olmaksızın, alıcı kuruluşun şunları yapmasını içerir: (a) işbu Politika’nın
ya da bağış anlaşmasının veya bağış alındısının (geçerli ise) gerektirdiği belgelemelerin ya da belgelerin tamamlanmasının reddi ya da yanlış yapılması; (b) yanlış ya da
eksik bilgi sağlamak; (c) gerekli görüşmelere katılmayı veya TRACE veya başka bir bağımsız soruşturma firması ile işbirliğini reddetmek de dahil olmak üzere
değerlendirme çalışması faaliyetleriyle işbirliğini reddetme veya yanlış yapma; (d) herhangi bir işletim biriminin reddedilmiş satıcı dosyasında bulunma ya da burada
bulunan bir satıcının ikinci kişiliği olma ya da herhangi bir hükümetin verdiği uyarı listesinde reddedilmiş ya da kısıtlanmış taraf olma; (e) bir UTC çalışanıyla uzlaşılamaz
çıkar çatışması ya da bir rakiple, müşteriyle, hükümetle, kamu görevlisiyle ya da UTC'nin ürün ve hizmetlerinin satıldığı herhangi bir işlemle ilgili ya da UTC işlerine etki
eden yasama, düzenleme ve diğer hükümet eylemi ya da hoşgörüsünü ilgilendiren karar verici ya da etkileyicilerle uygunsuz, yasaklı ya da açıklanamaz ilişki kurması; (f)
UTC'nin ürün ve hizmetlerinin satışının bir koşulu ya da UTC işlerine etki eden yasama, düzenleme ve diğer hükümet eylemlerinin ya da hoşgörülerinin bir koşulu olarak,
bir müşteri, hükümet ya da kamu görevlisi tarafından talep edilmiş olmak; (g) yolsuz eylemlere karıştığına ilişkin kayıt; (h) cezai mahkumiyet, iflas ya da ödeme aczi; (i)
dürüst olmayan ya da haksız ya da doğru iş ve çalışma ilkelerine ters bir anlaşmayla ünlenme; (j) ödeneklerin harcanacağı yerin ve /veya alıcı kuruluşun kurulduğu yargı
alanı içerisinde istenmeyen kişi ilan edilmek; (k) bir bağış anlaşmasının ya da bağış alındısının yanlış yapılması ya da yapılmasının reddi; (l) uygun izleme ve denetim
faaliyetlerine izin vermeme, gerekli raporları sağlamama konusunda ısrar; ya da (m) bağış anlaşmasının ya da bağış alındısının (geçerli ise) ihlali.
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EK 2A: BAĞIŞ GEREKLİLİKLERİ
A. GENEL GEREKLİLİKLER
Tüm yardımsever bağış istekleri ("Eşleşen Hediyeler" ve “PAC Match” (PAC Eşleşmesi) dahil), sayılan mantıklı
sonuçları destekleyecek yeterli dayanağı sunmalıdır: (1) Alıcı kuruluş, uygun bir kuruluştur ve yasaklanmış bir alıcı
değildir; (2) Yardımsever bağış: (a) iyi niyetli yardımsever amaç ile desteklenmiştir; (b) bir ya da birden çok UTC
Faaliyet Alanı ile uyumludur ya da, eğer bir ya da birden çok UTC odak alanı ile uyumlu değilse, UTC odak
alanlarından sapmak için zorlayıcı, akla uygun gerekçeler vardır; ve (c) aşağıdaki Kısım C tarafından kısıtlanmamıştır;
ve (3) UTC, söz konusu bağışları A.B.D Internal Revenue Code (İç Gelir Yasası) altında hesaptan düşmeye uygundur.
Hiçbir koşulda, bir UTC çalışanı için uzlaşmaz bir çıkar çatışması yaratacak (bkz. KPE 7: Çıkar Çatışması), bir
Yolsuzluk Ödemesi görüntüsü oluşturacak, ilgili yasaları ihlal edecek ya da uygunsuzluk görüntüsü yaratacak veya
başka biçimlerde UTC'nin saygınlığını zedeleyecek herhangi bir bağış teklif edilemez ya da yapılamaz.
B. UTC ODAK ALANLARI
Sapma için zorlayıcı gerekçenin bulunmadıkça, ("Eşleşen Hediyeler" ve “PAC Match” (PAC Eşleşmesi) hariç olmak
üzere) tüm yardımsever bağışlar aşağıda belirtilen alanların ("UTC odak alanları") bir ya da daha fazlasına
yönlendirilecektir:
 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) Eğitimi: UTC, yeni kuşak mühendis, araştırmacı ve bilim
insanlarının gelişmesiyle uğraşan uygun alıcı kuruluşları destekleyecektir. Şirket, BTMM odaklı marka
programlar yaratarak, küresel çapta girişimleri eşgüdümleyecek ve İB’lerin bu programlara katılması teşvik
edilecektir. Bu marka programlar dışında, UTC, UTC'nin ilgi alanlarındaki mühendislik, fizik bilimi ve temel
araştırmalara katılmayı ve mühendislik ve bilimlerdeki azınlık ve kadın sayısını arttırmayı teşvik eden lise ve
üniversite düzeyindeki programları desteklemeyi göz önünde bulunduracaktır.
 Sürdürülebilir Şehirler İnşa Etmek: UTC, kentsel alanlarda sürdürülebilir inşa uygulamaları aracılığıyla çevresel
sorumluluğu aşılayan uygun alıcı kuruluşları destekleyecektir. Şirket, uygun alıcı kuruluşlar öncülüğünde
marka programlar geliştirmek yoluyla, küresel çapta girişimleri eşgüdümleyecektir. Bu marka programlara ek
olarak, UTC, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve su korunumunu destekleyen ve/ veya teşvik eden ve
yangın, suç ve doğal afet gibi tehditleri azaltarak güvenli toplulukları teşvik eden yardımsever bağışlarını göz
önünde bulunduracaktır;
 Canlı Topluluklar: UTC, UTC'nin içerisinde çalıştığı toplulukların refahını arttıran uygun alıcı kuruluşları
destekleyecektir. Bu, sınırlama olmaksızın, kültür örgütlerini, sağlık ve insani hizmetler yardımsever derneklerini,
yerel bağış toplama girişimlerini ve topluluk temelli gönüllü programlarını içermektedir.
 Emekli Subaylara Yönelik Amaçlar: UTC, sınırlama olmaksızın, şu konulara odaklanmış uygun alıcı kuruluşları
destekleyerek eski askerlere / gazilere yönelik amaçları destekleyecektir: (i) eğitim ve öğretim fırsatlarını arttırarak
silahlı kuvvetler mensupları ve onların ailelerinin hayatlarını iyileştirmek; ve (ii) özgürlük ve bağımsızlığın
korunmasında kilit rol oynamış gazilerin cesaret, fedakarlık ve bencillikten uzak hizmetlerini onurlandırmak;
 Afet Yardımı: UTC, felaketin büyüklüğünün yerel yetkilileri ve yardım kuruluşlarını aştığı ve temel yaşam
ihtiyaçlarının ve /veya yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek için acil yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda,
afet yardımına odaklanmış ulusal ve uluslararası uygun alıcı kuruluşlara (örneğin, Kızıl Haç /Kızılay kurumları)
bağış yaparak afet yardımı girişimlerini destekleyecektir.
 İş Davranış ve Çalışma İlkeleri ve Uyum: UTC, şeffaflık ve adil rekabet ilkeleri dahil olmak üzere, iş davranış ve
çalışma ilkelerinin ve uyumun sürdürülmesini teşvik eden uygun alıcı kuruluşları destekleyecektir.
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 Çeşitlilik ve Azınlıkların Kaynaştırılması: UTC, iş ve kamu işlerinde çeşitliliği ve azınlıkların kaynaştırılmasının
sürdürülmesini teşvik eden uygun alıcı kuruluşları destekleyecektir.
C. EK KISITLAMALAR
Yukarıdaki Kısım A ve B'nin gerekliliklerine ek olarak, yardımsever bağışlar şu kısıtlamalara bağlıdır:
 Sermaye Kampanyaları: UTC, UTC odak alanlarının desteklenmesiyle uğraşan uygun alıcı kuruluşların
sermaye kampanyalarına bağışta bulunabilir; ancak, yapı ödeneklerine yapılan sermaye bağışları UTC'nin iş
amaçlarıyla uyumlu olmalıdır ve iş topluluğundan toplanacak toplam miktarın %20'sini ya da tüm kaynaklardan
toplanacak toplam miktarın %5'ini geçmemelidir. Hiçbir durumda, UTC, bir sermaye kampanyasına 3.000.000
USD miktardan fazla bağış yapmayacaktır.
 Bağış Sermaye Kampanyaları: Zorlayıcı akla uygun gerekçenin olmadığı durumlarda, UTC vakıf / bağış sermaye
kampanyalarına bağış yapmayacaktır;
 Tartışmalı Davalar: UTC, güçlü düşünce farklılıkları bulunan tartışmalı toplumsal ve diğer davalara bağış
yapmaktan kaçınacaktır. Bu, doğal olarak bir sınav değil, bir sağduyu konusudur ve işbu Politika’nın temel hedefi
olan UTC odak alanlarına yardımsever amaçlı iyi niyetli bağışlar açısından değerlendirilmelidir;
 Çoklu Bağışlar: Aynı olayı, amacı, ya da programı desteklemek için önemli miktardaki birden çok bağış, özellikle
İletişim BY ya da onun atadığı kişi tarafından onaylanmadan Şirket ve İB’ler tarafından yapılmamalıdır. Söz
konusu bağışların onaylandığı ölçüde UTC'ye en çok olumlu etkiyi ve değeri getirecek biçimde
eşgüdümlenmelidir;
 Çalışan İş Giderlerini Karşılama Yoluyla Ödenek Sağlama. Uygun alıcı kuruluşların desteklediği yerel
yardımsever etkinliklerine (örneğin, bağış toplamak amacıyla yapılan golf turnuvası vb.) çalışanların katılımı için az
sıklıkta ve az miktarda verilen etkinlik ücretleri dışında, UTC, yardımsever bağışlarına çalışanların iş giderlerinin
karşılanması yoluyla ödenek sağlanmasına kesinlikle karşıdır. Hiçbir koşulda çalışanlar, herhangi bir belirlenmiş
alıcı kuruluşa (herhangi bir miktarda) ya da herhangi bir uygun alıcı kuruluşa 250 USD’yi aşan miktarda, iş
giderlerinin karşılanması yoluyla yardımsever bağış ödemesi yapamaz. Çalışanlar, iş giderlerinin karşılanması
yoluyla yapılmasına izin verilen yardımsever bağışlarını, kamu işleri iletişim görevlisine ya da onun atadığı kişiye
bildirecektir.
D. EŞLEŞEN HEDİYELER
UTC, UTC müdürleri, memurları, çalışanları ve UTC'nin A.B.D.’de bulunan ortak şirketlerinin çalışanları tarafından
uygun alıcı kuruluşlara yapılan belirli nakit ya da varlık hediyeleri ile eşleşen ödenek bağışlayabilir. Eşleşen
Hediyeler programı UTC'nin yalnız kendi karar yetkisinde, herhangi bir zamanda değiştirilebilir ya da kaldırılabilir.
E. PAC MATCH
UTC, UTC Siyasi Eylem Yarkuruluna katkı sağlayan uygun çalışanlar tarafından belirlenmiş uygun alıcı kuruluşlara
ödenek bağışlayabilir. PAC Match, UTC'nin yalnız kendi karar yetkisinde, herhangi bir zamanda değiştirilebilir ya da
kaldırılabilir.
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EK 2B: GEREKLİ ONAYLAR
Tablo 1: Bütçeli3
İB BAĞIŞ BÜTÇELERİ
İB Yarkurulu
İB baş yöneticisi
UTC Danışma Kurulu/ atadığı kişiler

Tablo 2: Bütçeli değil

ŞİRKET BAĞIŞ BÜTÇELERİ
UTC Danışma Kurulu / atadığı kişiler

3

DEĞER / TÜR
≤ 50.000 USD

> 50.000 USD, ancak ≤ 500.000
USD

İB’NİN BAŞLATTIĞI İSTEKLER
İB iletişim baş yöneticisi / atadığı kişi
İB baş hukuk danışmanı / atadığı kişi (Müşteri
İstedi ise ise*)
İB baş yöneticisi / atadığı kişi
İB iletişim baş yöneticisi
İB baş hukuk danışmanı / atadığı kişi (
Müşteri İstedi ise*)
İB baş yöneticisi / atadığı kişi
İletişim BY

ŞİRKETİN BAŞLATTIĞI İSTEKLER
İletişim / KBY atadığı kişi
KBY KDDIUı / atadığı kişi (Müşteri İstedi ise*)
İletişim KBY
KBY KDDIU / atadığı kişi ( Müşteri İstedi ise*)

*Müşteri İstedi, istenilen yardımsever bağışın: (1) bir Müşteri ya da onun bir ortak şirketi /ilgili şahsı tarafından ya da yararına; (2) bir
dağıtımcı ya da çalışan olmayan satış temsilcisi tarafından bir müşteri adına; ya da (3) bir mevcut ya da olası müşteri ilişkisinin
gelişmesine yönelik ya da UTC ürün veya hizmetlerinin satışı için olan bir işlemle ilgili olduğu anlamına gelir.

Tablo 3: Gerekli Ek Onaylar
Aşağıdaki istekler için olan başvurular, Ek 2C biçiminde bir uygulama genelgesinin yanı sıra Tablo 1 ya da 2'ye (geçerli ise)
uygun tüm gerekli onaylarla desteklenmelidir. Hükümetler ve kamu görevlileri ile olan iş ilişkileri çok çeşitli yasalar ve
düzenlemeler tarafından yönetilmekte olduğundan, birçok durumda, söz konusu görevliler tarafından, adına ya da yararına
istenilen yardımsever bağışlarını kesin bir biçimde yasaklar ya da sınırlar, ihlali de suç teşkil eder. Aynı şekilde, hükümetin
istediği bağışın geçerli yasa ve düzenlemelerce yasaklanmadığından ve A.B.D. federal hükümetinin istedği bağışın
geçerli yasa ve düzenlemelerce açıkça izin verildiğinden emin olmak için, iletişim başkanları, ECO'larına ya da hukuk
danışmanlarına danışacaktır.
DEĞER / TÜR
> 500.000 USD / Herhangi bir tür
Herhangi bir Değer / Belirlenmiş
Alıcı Kuruluş ya da Hükümet
İstedi ** ya da A.B.D. Federal
Hükümeti İstedi***

İB’NİN BAŞLATTIĞI İSTEK
İB baş yöneticisi
UTC Danışma Kurulu
UTC Başkanı & CEO
İB baş hukuk danışmanı
KBY KDDIU

ŞİRKETİN BAŞLATTIĞI İSTEK
UTC Danışma Kurulu
UTC Başkanı & CEO
KBY KDDIU

**Hükümet İstedi, istenilen yardımsever bağışın: (1) bir A.B.D. eyalet /yerel ya da A.B.D. dışı hükümet ya da A.B.D. eyalet /yerel ya da
A.B.D. dışı kamu görevlisi ya da bunların herhangi bir ortak şirketi /ilgili şahsı tarafından ya da yararına; (2) bir dağıtımcı, lobici ya da
çalışan olmayan satış temsilcisi tarafından bir A.B.D. eyalet /yerel ya da A.B.D. dışı hükümet ya da A.B.D. eyalet /yerel ya da A.B.D. dışı
kamu görevlisi yararına; (3) bir A.B.D. eyalet/yerel ya da A.B.D. dışı hükümet ya da A.B.D. eyalet /yerel ya da A.B.D. dışı kamu görevlisi
ile olan mevcut ya da olası ilişkinin ilerletilmesine yönelik ya da bir hükümet işlemi ile ilgili olduğu anlamına gelir. Hükümet işlemi: (a) UTC
ürün ya da hizmetlerinin şunlardan herhangi birine satılmasını içeren bir işlem: (i) A.B.D. eyalet /yerel ya da A.B.D. dışı hükümet ya da kamu
görevlisi; ya da (ii) A.B.D eyalet /yerel ya da A.B.D. dışı hükümetin %50'den fazla kar sahibi olduğu ya da denetim uyguladığı herhangi bir
tüzel kişi, şirket, iş, kurum ya da araç (A.B.D eyalet /yerel ya da A.B.D. dışı hükümetin %50 ya da daha az kar sahibi olduğu durumlarda, İB
3

Belirli bağış istekleri (bütçeli ya da bütçesiz) için gerekli ek onayları Tablo 3'te bulabilirsiniz. Muaf yardımsever bağışlar Tablo 3'ün gerekliliklerinin dışındadır ve
bütçesizse, İB iletişim baş yöneticisi ya da atadığı kişi tarafından (İB’nin başlattığı İsteklerde) ya da İletişim BY /atadığı kişi tarafından (Şirketin başlattığı isteklerde)
onaylanabilir.
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baş hukuk danışmanı ya da atadığı kişi (İB’nin başlattığı isteklerde) ya da Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Başkan Yardımcısı
(Şirketin başlattığı isteklerde), işlemin bir kamu işlemi olup olmadığını belirleyecektir); ya da (b) UTC işlerini etkileyen A.B.D. eyalet /yerel
ya da A.B.D. dışı hükümet tarafından yapılan yasal, düzenleyici veya diğer eylem ya da hoşgörüler anlamına gelir.
***A.B.D. Federal Hükümeti İstedi ve A.B.D. Federal Hükümet İşlemi, hükümet istedi ya da hükümet işlemi anlamına gelir, fakat
sırasıyla, A.B.D. federal hükümetini ya da bir A.B.D. federal hükümet görevlisini içerir.

3

Belirli bağış talepleri (bütçeli ya da bütçesiz) için gerekli ek onaylar için Tablo 3'e bakınız. Müstesna Hayırseverlik Bağışları Tablo 3'ün
gerekliliklerinin dışındadır ve, eğer bütçesizse, İB iletişim baş yöneticisi/vekili tarafından (İB talep etti) ya da KBY İletişim/vekili tarafından
(Kurumsal talep etti) onaylanabilir.
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EK 2C: UYGULAMA GENELGESİ
TARIH: [ ]
GÖNDERİLEN:

[Gerekli onay yetkilileri için bkz. Ek 2B]

GÖNDEREN:

[İB iletişim baş yöneticisi (İB isteği) / İletişim KBY (Şirket isteği)]

KONU:

ONAY İSTEĞİ - Önerilen Yardımsever Bağış

1.

Özet
[İB /Şirket] [yardımsever amaç /UTC odak alanı kısa açıklaması] desteklemek amacıyla [alıcı
kuruluşun yasal tam adı] ("Alıcı Kuruluş")'a [USD Değer] bağışta bulunmak için onayınızı rica
eder. Kurumsal Politika El Kitabı 11: Yardımsever Bağışlar bölümü uyarınca onay gerekmektedir,
çünkü [onay gerektiren nedeni açıklayınız (örneğin, > 500.000 USD, belirlenmiş alıcı kuruluş,
müşteri istedi, hükümet istedi, ya da A.B.D. federal hükümeti istedi)]

2.

Alıcı Kuruluş ve Değerlendirme Çalışması
[Alıcı kuruluşu tanımlayınız, nasıl uygun alıcı kuruluş tanımına uyduğunu açıklayınız, geçerli
ise, niçin belirlenmiş bir alıcı kuruluş olduğunu açıklayınız. [Yapılmış tüm değerlendirme
çalışmalarını gözden geçiriniz ve değerlendirme çalışması raporunu ekleyiniz]

3.

Önerilen Bağış
[Türünü (yani, nakit ya da "parasal olmayan" mülk, ürün veya hizmet bağışı), değerini,
yardımsever amacı, UTC odak alanlarını (ya da bunlardan sapmanın gerekçesini), bütçeli ya da
bütçesiz olduğunu, alıcı kuruluşun destekli yardımsever işlerini yerine getireceği konumu ve
ödeneğin harcanacağı yapıyı /yeri açıklayınız]

4.

İsteğin Kaynağı / Sorunlar
[Önerilen bağış için isteğin kaynağını (örneğin, UTC, müşteri istedi, hükümet istedi ya da A.B.D.
federal hükümeti istedi gibi), isteğe katılan veya istekten etkilenen diğer işletim birimlerini ve
herhangi bir gerçekleşmiş ya da olası çıkar çatışması ya da diğer doğru iş davranış ve çalışma
ilkeleri veya uyum kaygılarını belirtiniz]

5.

Şirket İşine / İşlerine Etkisi
[Bu isteğin onaylanması /reddi sonucunda UTC ürün veya hizmetlerinin satış işlemleri ile ilgili
olumlu /olumsuz şekilde etkilenebilecek tüm var olan ya da olası müşteri veya hükümet ilişkilerini
ya da UTC işleri ile ilgili yasama, düzenleme veya diğer hükümet eylemlerini ya da hoşgörülerini
belirtiniz]

6.

Anlaşma
[Anlaşmanın bağış anlaşmasına (Ek 2D) uyduğunu doğrulayınız ve bunlardan herhangi bir maddi
sapmayı ve olağan dışı hükümleri aydınlatınız]

7.

Çalışmayı İzleme
[Alıcı kuruluşun bağış anlaşmasına uyduğundan emin olmak için İB / Şirket sorumlu
taraflarınca üstlenilecek tüm izlemeleri açıklayınız]

8.

Dahili Onaylar
[Alınan tüm İB / Şirket onaylarını belirtiniz]
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EK 2D: BAĞIŞ ANLAŞMASI

KISIM

GENEL KONU

AYRINTI

Yardımseverlik
İşleri Bildirisi

Alıcı kuruluş tarafından yürütülecek /desteklenenecek yardımsever çalışmaların bildirisi, etkili
izleme ve çalışma değerlendirmesi için ölçülebilir/ denetlenebilir bir çerçeve çizmek adına yeterince
ayrıntılandırılmıştır. Alıcı kuruluşun bağış isteğine ilişkin, RFP ya da benzeri başvuru belgelerini
eklemeyi veya dahil etmeyi unutmayınız.

2

Ödenek

Ödenek değerinin ve anlaşama üst sınırının açıklaması.

3

Ödeneğin
Yapılması

1

Genel Ticari


Ödeme koşullarının açıklaması



4

Taahhütler

İş Davranış
İlkeleri /Uyum

deme yöntemi (tercihen alıcı kuruluşun kurulduğu yargı alanı içinde ya da alıcı kuruluşun
destekli yardımsever işlerini yerine getirdiği yerde, alıcı kuruluşun adına kayıtlı bir banka
hesabına özel havale ile)

Alıcı kuruluş koşulsuz olarak şunları kabul eder:

deneği sadece bağış anlaşması içerisinde tanımlanan yardımsever işleri yürütmek için
kullanma;

ıkar çatışması, özel ve kamu sektöründe yolsuzluğu yasaklayan yasalar da dahil olmak üzere
ilgili yasalara daima uyma;

(Doğrudan ya da dolaylı olarak) herhangi bir Yolsuzluk Ödemesi yapma, yapmaya yeltenme,
önerme ya da söz vermekten sakınma;



Genel İşbirliği

5

6

Bildirimler ve
Güvenceler

TC'den alınan tüm ödenekleri ve UTC tarafından desteklenen yardımsever işlerin yürütülmesi /
desteklenmesine ilişkin giderleri, defter ve kayıtlara açık ve doğru bir şekilde kaydetme.

Alıcı kuruluş, UTC'nin ödemelerini gerçekleştirmesi, desteklenen yardımsever işlerin yürütülmesi
için gerekli söz konusu belge ve araçları ya da yasanın ve bağış anlaşmasının yürütülmesinin
zorunlu kıldığı diğer belgeleri ve araçları sağlayacağını ve imzalayacağını kabul eder.
Bildirim Takviminde belirtilen ya da UTC'ye yazılı olarak beyan edilenin dışında, alıcı kuruluş,
bağış tarihinden başlayarak ve süregelen temelde şunları açıkça kabul eder, sunar ve garanti eder:
Hiçbir UTC çalışanı, müşteri, hükümet ya da kamu görevlisi, alıcı kuruluş üzerinde mülkiyet,
mali ya da başka çıkar sahibi değildir ya da alıcı kuruluşun UTC ile ilişkisinden kişisel çıkar
sağlayamaz;
Alıcı kuruluş, yardımsever işlerin yürütülmesi için gerekli olan tüm izinleri, lisansları ve
yetkilendirmeleri almıştır;
Bağış anlaşması, satış bölgesindeki ilgili yasayı ihlal etmez ya da yasaya ters düşmez.
Bağış anlaşmasına uygun olarak ödenen ödenek, alıcı kuruluş tarafından, sadece bağış
anlaşması içerisinde tanımlanan yardımsever işleri yürütmek için kullanılır;
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Alıcı kuruluş, herhangi bir yolsuzluk ödemesi teklif etmemiş, söz vermemiş, yapmamış ya da
buna yeltenmemiştir;



Alıcı Kuruluş, yukarıda belirtilen bildirim ve güvencelerin herhangi birinin geçerliliğini ya da
herhangi bir biçimde doğruluğunu yitirmesi durumunda, UTC'ye gecikmeden ve yazılı olarak
bildireceğini kabul eder.

7

Dönem

Karşılıklı yazılı uzatma olmadığı takdirde, kendiliğinden sona erecek geçerlilik dönemini belirtiniz

8

Sonlandırma /
Askıya Alma

30 gün içerisinde önceden bildirimle keyfi sonlandırma;
Aşağıdaki durumlarda UTC tarafından tek taraflı sona erdirme:
o
lıcı Kuruluş ya da onun herhangi bir yöneticisi, memuru ya da çalışanı, herhangi bir
nedenden dolayı kuruluşun kurulduğu yargı bölgesi içerisinde ya da destekli yardımsever
işlerin yürütüleceği yerde istenmeyen kişi ilan edilirse ya da görevi kötüye kullanmakla
suçlanırsa;
o
Alıcı kuruluş, sınırlama olmaksızın, alıcı kuruluşun herhangi bir UTC denetlemesiyle
işbirliği yapmayı reddetmesi ya da işbirliği yapmaması dahil olmak üzere, bağış anlaşmasını
bir şekilde ihlal ederse;
o
Alıcı kuruluş tarafından gecikmeden yazılı bilgilendirme ve düzeltme yapılmamasına karşın,
Alıcı kuruluşun bildirimlerinin ve güvencelerinin artık geçerli ve doğru olmadığına inanmak
için UTC'nin geçerli nedenleri varsa;;
o
TC kendi takdirinde, alıcı kuruluşun iş davranışı ya da bağış anlaşmasının, A.B.D.
yasalarını ya da ilgili yasayı ihlal ve ihtilaf ettiğine belirlerse;
o
lıcı kuruluş ödeme aczine düşer, iflas eder ya da yedieminliğe girerse;
o
UTC’nin uygun saptamalarına göre, alıcı kuruluşun sahipliği, yönetimi ya da işletimi ya (a)
bağış anlaşması üzerinde önemli bir olumsuz etki; ya da (b) alıcı kuruluş ya da herhangi bir
UTC çalışanı için çıkar çatışması yaratacak biçimde değiştiyse.



9

1
0
1
1

Çeşitli

lıcı kuruluşun hükümleri, bildirimleri ya da güvencelerini ihlalinden kaynaklanan bir sona erdirme
durumunda UTC, bağış ödemelerini askıya alabilir ve sonlandırabilir ve söz konusu ödemelerle
ilgili olarak hükümler, bildirimler ya da güvenceler ihlal edilmişse ödenmiş ödenekleri geri alma
hakkına sahiptir.

İş Durumu /
Memur Olmama

Alıcı kuruluş bağımsız üstlenicidir. Bağış anlaşması, memur-müdür ilişkisi yaratmaz.

Görevlendirme/
Taşeronluk
Basın Bildirileri

Alıcı kuruluş, UTC'nin önceden yazılı onayı olmadan bağış anlaşmasını devredemez ya da
desteklenen yardımsever işlerini taşerona veremez.
Alıcı kuruluş, bağış anlaşması ya da desteklenen yardımsever işlere ilişkin herhangi bir basın
bildirisi ya da kamu açıklaması yapmadan ya da UTC markası ve adını kullanmadan önce, UTC'nin
yazılı iznini alacaktır.
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EK 2E: BAĞIŞ ALINDISI
United Technologies Corporation'a ("UTC") bağış isteğinizi ("Bağış İsteği") sunarak ve
UTC’nin verdiği ödenek, ürün, hizmet veya diğer mülkleri kabul ederek, siz ("Alıcı Kuruluş");
 Şunları onaylamakta ve kabul etmektesiniz:
o Bağış isteği içerisinde tanımlanan yardımsever işleri özenle yürütme;
o UTC tarafından bağışlanan ödenekleri ve maddeleri sadece bağış isteği içerisinde
tanımlanan yardımsever işleri geliştirmek için kullanma;
o Çıkar çatışması, özel ve kamu sektöründe yolsuzluğu yasaklayanlar yasalar da dahil

olmak üzere ilgili yasalara daima uyma;
o H(Doğrudan ya da dolaylı olarak) herhangi bir yolsuzluk ödemesi yapma, yapmaya
yeltenme, önerme ya da söz vermekten sakınma;



o şunları yapmadan önce UTC'nin önceden yazılı iznini alma: (1) Bağış isteği
kapsamında tanımlanan yardımsever işlerinin taşerona verilmesinden önce; ya da
(2) bağış isteğine ilişkin herhangi bir basın bildirisi ya da kamu açıklaması
yapmadan önce ya da UTC markası ve adını kullanmadan önce;
Şunları belirtmektesiniz:
o Hiçbir UTC çalışanı, UTC müşterisi, hükümet ya da kamu görevlisi, alıcı kuruluş

üzerinde mülkiyet, mali ya da başka çıkar sahibi değildir ya da başka yollarla alıcı
kuruluşun UTC ile ilişkisinden ya da UTC tarafından bağışlanan ödeneklerden
kişisel yarar sağlayamaz;
o Bu bağış isteğinin ardından UTC tarafından sağlanan ödenek, Alıcı Kuruluş

tarafından sadece bağış isteği kapsamında tanımlanan yardımsever işleri yapmak
için ve akla uygun ve yasal iş amaçları için kullanılmıştır;
o Alıcı Kuruluş, herhangi bir Yolsuzluk ödemesi teklif etmemiş, söz vermemiş,

yapmamış ya da buna yeltenmemiştir.
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