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1.0 GİRİŞ

1.1 Amaç
CEVA'nın ("Şirket") politikası, ticari ve diğer faaliyetlerinin tamamının dahili ve harici paydaşların beklentilerini karşılamak için daima yürürlükteki

kanunlara ve yönetmeliklere uygun olmasını gerektirmektedir. Bu Global Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ("Politika") amacı, Şirketin

çalışanlarının ve temsilcilerinin tüm dünyadaki yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymasını sağlamaktır. CEVA'nın Uyum ve Etik (C&E) programı,

rüşvetle mücadele hedeflerinin belirlenmesi, incelenmesi ve bu hedeflere ulaşılması için bir çerçeve sunmaktadır.

1.2 Uygulama
Bu politika, Şirketin tüm bölgeleri ve bölümleri ve Şirket adına veya namına hareket eden tüm çalışanlar ve temsilciler için geçerlidir.

Çalıştığınız ülkede daha katı bir kanun bulunduğu haller hariç olmak üzere bu politikaya katı bir şekilde uyulması gerekmektedir.

1.3 Yolsuzlukla mücadele uyum birimi
CEVA, CEVA'nın rüşvetle mücadele yönetim sisteminin yönetim sorumluluğunu CEVA Uyum ve Etik departmanına vermiştir. CEVA'nın Baş

Uyum Sorumlusu, Yolsuzlukla Mücadeleyle ilişkili kararları alma yetkisine ve özgürlüğüne sahiptir.

1.4 CEVA'nın sürekli gelişim konusundaki kararlılığı
CEVA, yolsuzluğu hoş görmez. Buna uygun şekilde CEVA'nın Uyum ve Etik departmanı, periyodik olarak bu politikayı gözden geçirerek

faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki yeni yolsuzlukla mücadele kanunlarına uyulmasını sağlayacaktır. CEVA'nın Uyum ve Etik departmanı,

CEVA'nın rüşvetle mücadele sistemini gözlemleyip denetleyerek iyileştirme fırsatlarını tespit edecektir.
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2.0 YOLSUZLUK VE RÜŞVET

Yolsuzluk toplumlara zarar vermekte ve faaliyetlerimiz açısından büyük bir önem taşıyan serbest ticareti baltalamaktadır. Dünyanın dört bir 

yanındaki hükümetler, rüşveti ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmaktadır ve CEVA da aynı amaçla çalışmaktadır. CEVA’nın bu konudaki 

tutumu çok nettir: CEVA, rüşvetin ve yolsuzluğun her biçimini yasaklamıştır. Tarafımızca veya başkası tarafından verilecek bir kararı 

uygunsuz şekilde etkileyebilecek izlenimi verebilecek hiçbir şey vermemekte veya kabul etmemekteyiz. Bunun yerine müşterilerimiz, 

tedarikçilerimiz ve düzenleyici makamlarla dürüst ve açık bir şekilde iş yapmaktayız. Faaliyetimiz için geçerli olan yolsuzlukla mücadele 

kanunlarına ve başta ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (veya FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası, Birleşmiş Milletler 

Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi olmak üzere yolsuzlukla 

mücadele konulu uluslararası ilkelere ve yürürlükteki diğer rüşvetle mücadele yasalarına uymaktayız.

2.1 Yolsuzluk nedir?
Yolsuzluk, şahsi menfaat için verilmiş olan yetkinin kötüye kullanılmasıdır.

2.2 Rüşvet nedir?
(Mali olabilen veya olmayan) herhangi değerde bir avantajın doğrudan veya dolaylı olarak, mekan (mekanlar) gözetilmeksizin yürürlükteki 

kanunlara aykırı bir şekilde, kendi görevlerinin yerine getirilmesi için hareket eden veya hareket etmekten kaçınan bir kişiye bir teşvik veya ödül 

olarak teklif edilmesi, vaat edilmesi, verilmesi ve bu avantajın bu kişi tarafından kabul edilmesi veya talep edilmesi.

Soru: Benim ülkemde aksi takdirde yerel yasalar uyarınca zorunlu olacak olan kargo denetiminden kaçınma amacıyla gümrük 

yetkililerine ödeme yapılması olağan bir uygulamadır. CEVA politikası kapsamında bu gibi ödemelere izin veriliyor mu?

Yanıt: Hiç kuşkusuz bu gibi ödemeler gümrük yetkililerinin görevlerini yapmasını engelleme amacıyla yapılmaktadır ve 

rüşvet olarak değerlendirilmelidir.

Soru: Hisselerinin bir kısmı devlete ait bir şirket niteliğinde bir müşteriniz var. Müşterideki irtibat sorumlunuzu akşam 

yemeğine davet etmek istiyorsunuz. Bu uygun olur mu?

Yanıt: Müşterinizin ve müşterideki irtibat sorumlunuzun yolsuzlukla mücadele yasaları çerçevesinde kamu görevlisi olarak

değerlendirilmesi sebebiyle daveti gerçekleştirmeden önce CEVA Uyum ve Etik departmanından onay almanız

gerekmektedir. İlgili koşullara ve Uyum ve Etik departmanının ihtiyaç duyacağı başka bilgilere bağlı olarak bu ağırlama

onaylanabilir.



5

2.3 Kamu Çalışanları

CEVA, iş kazanmak veya elde tutmak veya uygunsuz bir avantaj elde etmek amacıyla bir "kamu çalışanına" doğrudan veya dolaylı olarak para veya

değerli herhangi bir şey teklif edilmesini, ödenmesini veya vaat edilmesini yasaklamaktadır.

Birleşik Krallık Rüşvet Yasası çerçevesinde, herhangi bir rüşvet olayının gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için bir şirketin rüşveti kötü bir

niyetle vermeyi amaçladığını veya ihmalkar davrandığını ispatlamaya gerek olmadığı anlamına gelen bir kusursuz sorumluluk hükmü bulunmaktadır.

"Kamu çalışanı" şu anlama gelir:
ister seçilmiş isterse atanmış olsun herhangi bir yabancı, ulusal, yerel yönetimin veya belediye yönetiminin herhangi bir yetkilisi veya çalışanı;

 herhangi bir devlet veya kurumu adına veya namına resmi bir sıfatla hareket eden veya bir kamu görevi yerine getiren herhangi bir şahıs;

 BM veya Dünya Bankası gibi bir uluslararası kamu kuruluşunun herhangi bir yetkilisi veya çalışanı;

 herhangi bir yasama organının üyesi, hakim, gümrük görevlisi veya vergi yetkilisi;

 siyasi partiler, görevlileri ve kamu makamı adayları;

 devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen ticari kuruluşların çalışanları.

Daha fazla bilgi için lütfen Kamu Çalışanıyla İlişkileri veya Kamu Çalışanı Olarak Verilen Hizmetleri Bildirme Politikasını gözden geçirin.

Soru: Yerel bir hava limanında faaliyetlerin elleçlenme işlemlerini yönetmesi için kamu kurumunca özel bir şirket 

görevlendirildi. Bu kişilerin kamu çalışanı olup olmadığından emin değilim. Ne yapmalıyım?

Yanıt: Genel olarak hata yapıp yapmadığınızdan emin değilseniz, bu kişilerin kamu yetkilisi olduğunu varsayın. Bu durumda
hava alanında elleçleme hizmetlerini sunan şirketin kamu yetkilisiymiş gibi muamele görmesi gerektiğiniz varsayarız.
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Soru: (Hava alanı yetkilisi tarafından görevlendirilmiş) Özel bir şirketin çalışanlarının yapacağı, hava alanında 

konteynerlerin zamanında boşaltılması işinin organizasyonunu yapmam gerek. İşi daha hızlı yaptırmak için bu kişilere 

karşılığında fatura almaksızın 10 ABD Doları bahşiş ödeyebilir miyim? 

Yanıt: Hayır. Böylesi bir ödeme CEVA politikasına aykırı olur ve bazı ülkelerin yargı çevrelerinde rüşvet olarak 

değerlendirilebilir.

2.4 Kolaylaştırıcı Ödemeler

Bu terim, bazen ödeyen tarafın söz konusu ödemeyi yapmaksızın almaya hakkı bulunan hizmetler karşılığında yapmış olduğu yasa dışı veya

gayri resmi ödemeye verilen addır. Bu ödeme, genellikle bir vizenin, çalışma izninin, gümrük izninin düzenlenmesi veya bir telefon kurulumu

gibi rutin bir işlemin veya gerekli eylemin yerine getirilmesini temin etmek veya hızlandırmak üzere bir kamu çalışanına veya onay yetkisi

olan bir kişiye yapılan nispeten önemsiz tutardaki ödemelerdir.

Bu, örneğin işin verilmesi veya denetimden kaçınılması kararı gibi bir kamu çalışanının takdirinde verilecek olan kararları içermemektedir;

zira bu durumda ödeme kolaylaştırıcı ödeme değil rüşvet olarak değerlendirilir. CEVA, kişisel sağlığın veya güvenliğin yakın tehdit altında

olduğu haller hariç olmak üzere kolaylaştırıcı ödemeleri yasaklamaktadır. CEVA, derhal bildirilmesi ve uygun şekilde belgelenmesi koşuluyla,

kişisel sağlığını güvenliğin veya özgürlüğün yakın tehdit altında olduğu durumlar haricinde kolaylaştırıcı ödemeleri yasaklamaktadır. Bu

ödemeler şantaj ödemesi olarak adlandırılır.

2.5 Hayır Amaçlı ve Siyasi Bağışlar
İş faaliyetlerimizi, hayır amaçlı ve siyasi nitelikteki uygunsuz faaliyetlerin ve açıklamaların CEVA’nın çıkarlarına zarar vermesini önleyecek

şekilde yürütürüz Genel olarak Şirket, siyasi konulara müdahalede bulunmamaktadır ve lobicilik de dahil olmak üzere hepimiz siyasi

faaliyetlerle ilişkili tüm finansal, etik ve başka türdeki yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymalıyız. Bu nedenle CEVA İş Kuralları, hayır amaçlı

ve siyasi bağışlara ilişkin kuralları ve gerekli onayları belirtmektedir. Elbette, bireysel yurttaşlar olarak hepimiz, mesai saatleri dışında siyasi

faaliyetlere katılabilir ve kendi paramızla siyasi bağışlarda bulunabiliriz. Ancak bunun için CEVA’nın adını, parasını, kaynaklarını ya da

zamanını kullanamayız.
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3.0 HEDİYELER VE AĞIRLAMA
Yolsuzluk ve rüşvetten kaçınmanın önemli bir parçası da sunduğumuz ve kabul ettiğimiz hediyelere ve ağırlamalara dikkat 

etmektir. Müşteriler veya tedarikçiler için veya onlar tarafından sağlanan sponsorluğun hediye olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini göz önünde bulundurun.

Yolsuzluk, her zaman bir kişiye gözlerden uzak bir yerde bir çanta dolusu para vermek gibi bariz şekillerde olmaz. Çoğu 

zaman daha kademeli ve incelikli yöntemler izlenir.

3.1 Hediyeler ve ağırlama nasıl sorun olabilir?
Makul ve iyi niyetli hediye ve ağırlamalar, genellikle faaliyetlerin kabul edilebilir ve teamül haline gelmiş bir parçasıdır. Ancak hediyelerin ve

ağırlamanın dikkatli olmazsak CEVA, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için yolsuzlukla mücadele açısından sorun teşkil edebileceği bazı

durumlar söz konusudur:

 Pahalı, ölçüsüz ve de sık verilen hediye ve ağırlamalar, genellikle kılık değiştirmiş rüşvetten fazlasını ifade eder. Bunları sunan kişi 

sizden kendi lehine olacak bir "muamele" görmeye çalışıyor olabilir.

 İyi niyetli bir şekilde verilen daha küçük hediye ve ağırlamalar dahi çıkar çatışması yaratabilir: örneğin, sunulan hediye, sizi hangi

tedarikçinin CEVA'ya en iyi hizmeti sunduğu konusunda nesnel bir karara varmak yerine, sizi güzel bir akşam yemeğine çıkarmış

olan birine iş vermeye yöneltmek istiyor olabilir. Çıkar Çatışmaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen İş Etiği Kurallarına bakın.

 Pek çok şirketin politikası, çalışanlarının hediye ve ağırlama kabul etmesini yasaklamaktadır. Bu nedenle sizin müşterideki irtibat

sorumlunuza iyi anlamda küçük bir tatil hediyesi vermeniz onları zor bir duruma düşürebilir.

 Son olarak hediye çok büyük olmasa veya ağırlama çok güzel olmasa ve hatta herkesin niyeti son derece iyi olsa bile, hediyeler ve

ağırlama genellikle kötü bir izlenim bırakır. Diğer satıcılar, tedarikçiler, müşteriler veya başka kişiler sunduğunuz ve aldığınız şeye

bakarak ahlakınızı ve dürüstlüğünüzü sorgulayacaktır. Size güzel bir tatil hediyesi vermiş olan belirli bir satıcıya yeni bir ihale

verirseniz, bu nasıl bir izlenim yaratır?
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3.2 Kurallar nelerdir?
CEVA olarak iş kazanmak için rekabet eder ve iş verirken şeffaf davranır ve tarafımızca veya tarafımıza sunulan uygunsuz şahsi çıkarları
değil sadece liyakati ve CEVA'nın çıkarlarını göz önünde bulundururuz. Potansiyel veya mevcut müşterilerce veya tedarikçilerce
sunulacak herhangi türde bir hediyeden, ağırlamadan veya avantajdan etkilenmeyin. Yolsuzluk amacıyla verilmesi halinde bu hediyeler
tarafsızlığımıza gölge düşürebilir veya bir avantaj veya ayrıcalıklı muamele izlenimi yaratabilir. Bu hediye ve ağırlamaları başka taraflara
da sunmamalı veya teklif etmemeliyiz. Uygunsuz hediye ve ağırlama sunmamakta veya kabul etmemekteyiz. Asla herhangi bir
satıcıdan, tedarikçiden veya başka birinden kendiniz, arkadaşlarınız veya aileniz için hediye talep etmeyin.

Arada bir verilen, sembolik değerde ve makul hediyelere ve ağırlamalara izin verilebilir. Ancak bunlar işle ilgili avantajlar karşılığında
yolsuzluk amacıyla veya yolsuzluk izlenimi oluşturacak şekilde verilmemeli veya kabul edilmemelidir. Hediyelere ve ağırlamalara ilişkin
limitler aşağıdaki gibidir:

 Genel bir kural olarak, arada bir verilen, 100 ABD Doları ya da daha az değerdeki ve bir devlet görevlisiyle ilişkili olmayan
hediyelere ve ağırlamalara izin verilebilir;

 Değeri 100 ABD Dolarından fazla olan ve bir devlet görevlisiyle ilişkili olmayan hediyeler ve ağırlamalar için amirinizin onayını 
almalısınız;

 Değeri 250 ABD Doları veya daha fazla olan veya bir devlet görevlisinin ilişkili olduğu hediye ve ağırlamalar için önceden 
Uyum ve Etik Departmanının onayı alınmalıdır.

 Önceden Uyum ve Etik Departmanından onay almaksızın hiç kimsenin seyahat masraflarını ödemeyin (veya hiç kimseden 
seyahat masraflarınız için ödeme kabul etmeyin).

 Daha detaylı bilgi için lütfen ayrıca Hediyeler ve Ağırlama Kılavuzlarımızı gözden geçirin.

Soru: Müşterimi akşam yemeğine çıkarmam kabul edilebilir mi?

Yanıt: Evet, makul çerçevedeki ağırlama yasaldır ve faaliyetleri sürdürmenin bir parçası olarak kabul edilmektedir ve CEVA

ilgili duruma müşterinin politikaları çerçevesinde izin verildiği müddetçe makul çerçevedeki ve uygun ağırlamalara izin

vermektedir. Ağırlamanın değeri 250 ABD Dolarından fazlaysa müşteriyi davet etmeden önce Uyum ve Etik departmanından

onay talep etmeniz gerekecektir.
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4.0 MUHASEBE ŞARTLARI
CEVA'nın tüm defterleri, kayıtları ve hesapları makul şekilde detaylı olarak tutulmalı ve tüm işlemleri ve varlıkların elden

çıkarılması işlemlerini adil şekilde yansıtmalıdır. CEVA, Şirketin defterlerinde yer alan herhangi bir işlemin niteliğinin yanlış

beyan edilmesini veya atlanmasını yasaklamaktadır.

CEVA ayrıca CEVA'nın defterlerine veya kayıtlarına gerçek dışı veya yanıltıcı girişler yapılmasını da yasaklamaktadır. Şirket

çalışanlarının ve temsilcilerinin yanıltıcı kayıtlara neden olacak herhangi bir düzenleme yapmalarını yasaklamaktayız.

İfşa edilmemiş veya kaydedilmiş fon veya varlıklar oluşturulamaz.

5.0 ÜÇÜNCÜ TARAF İLİŞKİLERİ
Pek çok durumda, üçüncü tarafların (acenteler, danışmanlar veya ortak girişim ortakları - birlikte "temsilciler" olarak

anılacaktır-) kullanılması, iş yapmanın temel unsurlarından biridir. Temsilciler genel olarak sundukları uzmanlık ve hizmetler

için Şirket tarafından tutulmaktadır.

Yolsuzlukla mücadele kanunlarının yasakları arasında temsilcilerin Şirket adına yasa dışı davranışlarda bulunması yer

almaktadır. Şirket, yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlaliyle sonuçlanabilecek olan, temsilcilerin yer aldığı durumlardan

kaçınmak için dikkatli olmalıdır.

Lütfen hangi üçüncü taraflara ilişkin olarak ne gibi durum tespit çalışmalarının yapılması gerektiğini belirleyen Üçüncü Taraf 

Uyum Durum Tespiti Politikamızı gözden geçirin.
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6.0 BİLDİRİM VE ELA ALIM İDDİALARI
Tüm çalışanlarımızdan ihlalleri ve ihlal şüphelerini bildirmelerini ve bunların ele alınması konusunda

Şirketle işbirliğine gitmelerini bekliyor ve bunu teşvik ediyoruz. Hatta, yasaların izin verdiği ölçüde,

çalışanlarımızın bunu yapmasını şart koşuyoruz. Sorunları bize bildirdiğinizde Şirketin sorunları gerektiği

gibi ele almasına ve mevzuata uyumlu bir şirkete sahip olmamıza katkıda bulunmuş olursunuz.

Bildirimde bulunmak için çeşitli yöntemler mevcuttur.  Size en uygun olan yöntemi kullanın: Daha fazla bilgi için lütfen Destek 

Hattı Bildirim Prosedürüne bakın.

 Yönetim. Yöneticiniz/amiriniz görevi suiistimal iddiasına dahil değilse ve bunu rahatça yapabilecekseniz 

yöneticinize/amirinize bilgi verin. Veya daha etkin olacağını düşünüyorsanız başka bir yönetim üyesini 

bilgilendirebilirsiniz.

 Hukuk, Uyum ve Etik veya İnsan Kaynakları temsilcisi. Yöneticinizle/amirinizle rahatça konuşamıyorsanız, yardımcı

olabilecek uzmanlardan birini arayın. Baş Hukuk Sorumlumuz ve Baş Uyum Sorumlumuz, Global Uyum Direktörümüz ve

İnsan Kaynakları temsilcilerimiz dahil olmak üzere tüm Hukuk, Uyum ve Etik personelimizin en güncel irtibat bilgileri

CEVAnet'te mevcuttur.

 Uyum Destek Hattı. Ayrıca bu politikanın ihlallerini veya ihlaline ilişkin şüphelerinizi Uyum Destek Hattıyla irtibata 
geçerek bildirebilirsiniz. 

 Web-tabanlı bildirim. İnternet üzerinde bildirimde bulunurken kendinizi daha rahat hissediyorsanız, destek hattı 
hizmetimiz de internet üzerinden bildirim imkanı sunmaktadır. Şu adrese e-posta göndermeniz de mümkündür: 
CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

Şüphelendiğiniz bir ihlali bildirirken isminizi belirtmenizi ve soruşturmamızı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca çok bilgi sağlamanızı

tavsiye ediyoruz. Ancak dilerseniz ve yerel yasalar izin veriyorsa isminizi gizleyebilirsiniz ve bu durumda tüm bildirimleri makul

şartlarda mümkün olduğu ölçüde gizli tutarız. Hangi yöntemde kendinizi daha rahat hissediyorsanız, o yöntemle bildirimde bulunun.

Konunun ele alındığını düşünmüyorsanız tekrar bildirin veya farklı bir bildirim yöntemi kullanın.

CEVA, uyumla ilgili bir meseleyi iyi niyetli bir şekilde bildiren veya kurum tarafından hafifletilmemiş olan düşük düzeyden yüksek bir

rüşvet riski barındırdığına karar verdiği herhangi bir faaliyete katılmayı reddeden veya faaliyeti geri çeviren bir çalışana karşı (doğrudan

veya dolaylı) misillemeleri ihbar etmektedir.

6.1 Nasıl bildirimde bulunabilirsiniz?
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6.2 Uyumsuzluğun sonuçları nelerdir?

Yolsuzlukla mücadele kanunlarına uyulmaması pahalıya patlar, zaman alır ve dikkatimizi işle ilgili amaçlardan başka yönlere kaydırır.

Şirket olarak CEVA'nın ve bireysel olarak CEVA çalışanlarının bazen farklı ülkelerdeki farklı yolsuzlukla mücadele makamlarınca verilmiş olan

ağır cezalar ödemesine neden olabilir. Bunlara ve CEVA'nın görevi suiistimal ile bağlantılı olarak katlanabileceği diğer mali yüklere ek olarak,

şahısların bu ülkelerdeki hukuk davalarının sonucunda hapis cezasına çarptırılmalarına veya başka kısıtlamalara maruz kalmalarına neden

olabilir.

CEVA olarak, yürürlükteki yasalara tabi olmak üzere ve bu yasalarca izin verilen en geniş çerçevede, CEVA'nın Global Yolsuzlukla Mücadele

Politikasının ihlali ve CEVA'nın İş Etiği Kurallarının veya diğer politika ve prosedürlerinin ihlali, olası iş akdi feshi de dahil olmak üzere disiplin

cezalarının verilmesine yol açabilir.

Soru: Yönetimle ilişkili bir pozisyondayım. Ekipteki çalışanlardan biri, başka bir çalışanca gerçekleştirilen olası bir görevi 

suiistimal şeklindeki endişesini tarafıma bildirmeye karar verdi. Bana sunulan kanıtlar son derece kesin göründüğü için 

görevi suiistimale karışmış olan çalışanla konuşup ondan suiistimale son vermesini istemeye karar verdim. Bu doğru mudur?

Yanıt: Hayır, sunulan kanıtlar kesin görünse dahi hemen sonuca ilişkin karara varmamalı ve konuyu kendi başınıza ele 

almamalısınız. Bunun yerine size bildirilen durumu uygun şekilde soruşturulması ve ele alınması için Uyum ve Etik 

departmanına bildirin. Uyum ve Etik departmanı yardımınıza ihtiyaç duyarsa, tarafınızdan yardım istenecektir.
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8.0 SONUÇ

8.1 Politika Özeti

 Kamu çalışanlarına rüşvet verilmez.

 Kamu çalışanlarına verilen herhangi biçimdeki bir rüşvete dahil olmayız.

 Kolaylaştırıcı ödemeler yapılmaz.

 Kolaylaştırıcı ödemeler, herhangi bir kademedeki kamu çalışanına, zaten yapması gereken rutin işleri yapması (ya da daha hızlandırması) için
yapılan küçük ödemelerdir.

 Özel sektör çalışanlarına rüşvet verilmez.

 "Ticari" rüşvetlere veya özel sektör rüşvetlerine dahil olmayız. Söz gelimi, bir işi elde etmek için özel ticari müşterilere "bahşiş" niteliğinde ödemeler
yapmayız. Kamu sektörü konuya dahil olsa da olmasa da rüşvet uygulamalarında yer almamalıyız.

 Rüşvet kabul etmeyiz.

 Rüşvetin ya da uygunsuz ödemelerin hiçbir biçimini kabul etmeyiz. Örneğin, bizden iş almaya çalışan tedarikçilerden uygunsuz hediyeler kabul etmeyiz.
Hediye kabul etme eşiği son derece düşüktür ve en iyi uygulama her tür hediyeden kaçınmaktır.

 Başka uygunsuz etkiler veya teşvikler yaratılamaz.

 Rüşvetin hiçbir biçimini vermez, teklif etmez ve almayız. Örneğin, müşterimiz bünyesinde bize iş verip vermeme kararını alacak olan önemli bir karar
alıcıya kişisel yardımlarda bulunmak, bir kamu çalışanının desteklediği bir yardım kuruluşuna bağış yapmak, CEVA’nın işlerini etkileme gücüne sahip bir
kamu çalışanının kızını işe almak veya bir değeri olan başka herhangi bir şey bu kapsamdadır. "İndirimlerin" veya "indirim kuponlarının" hizmet alımını
veya sunulmasını uygunsuz şekilde etkilemediğinden emin olmak için bu konularda dikkatli ve ihtiyatlı davranın. Şüpheye düşmeniz halinde, lütfen
konuyu Hukuk / Uyum ve Etik departmanı ile kontrol edin.

 Kamu çalışanlarıyla ilişkiler.

• Bir kamu çalışanıysanız veya geçmişte kamu çalışanı olarak görev yapmışsanız veya bir kamu çalışanıyla ilişkiniz varsa, yolsuzluk izlenimi verebilecek
faaliyetlerden kaçınmak için uygun önlemleri alabilmemiz için bunu bilmemiz gerekmektedir. Lütfen CEVA'nın İş Kuralları içinde yer alan Kamu
Çalışanıyla İlişkileri veya Kamu Çalışanı Olarak Verilen Hizmetleri Bildirme Politikamızı inceleyin.

 Durum tespiti.

 Üçüncü taraf vekillerin, ortakların ve altyüklenicilerin CEVA'nın birlikte iş yapmak isteyebileceği türden şirketler olup olmadığını ve özellikle yolsuzluk ve
rüşvet konularında kendi yüksek etik standartlarına uyup uymayacağını değerlendirmek için Şirketin Üçüncü Taraf Uyum Durum Tespiti Politikasına
uymaktayız.

 Hediyeler ve Ağırlama.

 Bunlar makul olmalı ve Hediyeler ve Ağırlama Kılavuzları çerçevesinde olmalıdır. Değeri 250 ABD Doları veya daha fazla olan veya bir kamu çalışanının
ilişkili olduğu hediye ve ağırlamalar için önceden Uyum ve Etik Departmanının onayı alınmalıdır.
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object



15

8.2 Kabul

Geçerli yasalara tabi olmak kaydıyla ve bu yasaların izin verdiği azami ölçüde, işbu belgeyle

CEVA'nın Global Yolsuzlukla Mücadele Politikasını teslim aldığımı, incelediğimi, anladığımı ve bu Kurallara uyacağımı beyan etmekteyim;

Global Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ya da CEVA’nın diğer politikalarının ihlal edilmesinin, işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin 

cezalarına yol açabileceğini kabul etmekteyim ve

Global Yolsuzlukla Mücadele Politikasının, CEVA’nın diğer politikalarının ya da yürürlükteki herhangi bir kanun ya da yönetmeliğin bildiğim veya 
şüphelendiğim herhangi bir ihlalini ve ayrıca fiili ya da görüntüdeki herhangi bir çıkar çatışmasını hemen bildirmeyi kabul etmekteyim.

Bu kabul metnini el yazısıyla imzalıyorsanız, lütfen bu sayfayı personel dosyanızda saklanması için yerel İK temsilcinize iletin.

Revizyon Numarası 20170501

İsim: _______________________________

Unvan: _______________________________

İmza: _______________________________

Tarih: _______________________________

CEVA Lokasyonu: _______________________________
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8.3 Sadece çalışanlara yönelik

CEVA politikalarını destekleyici bağlantılar

 CEVA İş Kuralları

 CEVA'nın İş Etiği Kuralları *

 Uyum Destek Hattı Telefon Numaraları

 Hediyeler ve Ağırlama Kılavuzları

 Destek Hattı Bildirim Prosedürü

 Kamu Çalışanıyla İlişkileri veya Kamu Çalışanı Olarak Verilen Hizmetleri Bildirme Politikası

 Üçüncü Taraf Uyum Durum Tespiti Politikası

* CEVA ağı dışından erişilebilir

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVABusinessRules.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Compliance%20Policies%20for%20Translation/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
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