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Bu Davranış İlkelerinin Amacı 
NCR Tedarikçi Davranış İlkeleri (“İlkeler”) NCR Corporation 
ve iştiraklerinin (birlikte “NCR” veya “Şirket”) nasıl iş yaptığı 
bakımından bizim kılavuzumuz ve referans noktamızdır. Bu 
İlkeler müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, stratejik ortaklarımız 
ve hissedarlarımız ile olan ilişkilerimizde NCR’nin en 
yüksek dürüstlük standartlarına olan bağlılığını teyit 
etmektedir. Tedarikçilerimizin bu değerleri ve standartları 
benimsemesini bekleriz.

NCR’nin Tedarikçilerden Bekledikleri 
NCR, tedarikçilerinin İlkeleri okumasını, anlamasını ve 
izlemesini beklemektedir. Hiçbirimiz başkaları tarafından 
yönlendirilsek bile aldatıcı, yıkıcı veya yasaya aykırı 
davranışlarda bulunmamalıyız. Hiç kimse NCR’nin veya 

tedarikçinin yararına gibi görünse bile, başka kişileri 
uygunsuz davranmaya yönlendiremez. Geçerli yasalar 
bu İlkelerin hükümleri ile çeliştiği zaman tedarikçiler 
geçerli yasayı izlemeli ve çelişki hakkında hemen NCR’ye 
bilgi vermelidir. NCR bu İlkeleri izlemeyen tedarikçiler ile 
ilişkisine son verme hakkını saklı tutar.

Tüm tedarikçiler, tedarikçinin NCR ile yaptığı iş ile bir 
ilgisi bulunmak üzere İlkeler, NCR politikası ve geçerli 
yasa bakımından kuşku duyulan ihlal vakalarını NCR’ye 
bildirmelidir. Tedarikçilerin ayrıca NCR’nin İlkelere ve 
geçerli yasaya uygunluğunu kolaylaştırmak için NCR 
tarafından talep edilen bilgileri vermesi veya önlemleri 
alması gerekmektedir.

G İRİŞ/AÇIKL AMA

İş Yerinde Şiddet 
NCR, tedarikçilerinin kendi çalışanları ve ziyaretçileri 
için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamasını 
beklemektedir. NCR mülklerinde çalışan tüm bireyler 
birbirlerine saygı ve nezaket içinde davranmak 
zorundadır ve tedarikçilerimizden de iş yerlerinde 
benzer standartları benimsemelerini bekleriz. NCR 
şiddet davranışlarına veya tehditlerine hoşgörü 
göstermeyecektir. NCR tesislerinin hem tedarikçileri 
hem ziyaretçileri NCR’nin iş yerinde şiddete karşı “sıfır 
hoşgörü” tutumunu desteklemek için NCR mülklerinde 
meydana gelen fiili veya tehdit halindeki şiddet olaylarını 
bildirmeli ve kendi mülklerinde meydana gelen bu gibi 
vakaları bildirmek için bir mekanizma sağlamalıdır.

NCR iş yerinde silah bulundurmayı yasaklar. Tedarikçilerin 
herhangi bir NCR tesisine veya NCR ile yaptığı iş ile ilişkili 
şekilde çalışırken ziyaret ettikleri bir tesise herhangi bir 
silah getirmesi yasaktır.

Ayırımcılık Yapmama 
NCR, tedarikçilerinden, yerel yasanın gerektirdiği en 
geniş ölçüde ırk, renk, din, milli köken, cinsiyet, yaş, 
engellik durumu, cinsel yönelim, medeni hal veya yasaya 

aykırı başka bir etken temelinde ayırımcılık dahil olmak 
üzere yasaya aykırı her türlü ayırımcılıktan arınmış bir 
iş ortamı sağlamalarını bekler. İşe alma, performans 
değerlendirmeleri ve terfiler ile ilgili kararlar yalnızca 
bir çalışanın nitelikleri, beceriler ve başarıları gibi 
yasa tarafından izin verilen etkenlere dayalı olacaktır. 
Tedarikçilerimizin istihdam hükümleri ve koşulları, işe alma, 
geçici işe alma, ücret, terfi veya fesih dahil olmak üzere 
istihdamın hiçbir yönü bakımından yasa dışı ayırımcılığa 
hoşgörü göstermemesini bekleriz.

Eşit İstihdam Fırsatı / Olumlu Davranış 
NCR, tedarikçilerinin, idari organların ve kurumların geçerli 
tüm yasalarına, talimatlarına ve yönetmeliklerine uygun 
şekilde kendi tüm çalışanlarına ve başvuru sahiplerine  
eşit istihdam fırsatı sağlamasını bekler. Tedarikçilerimiz 
kendi çalışanlarına saygılı şekilde davranmalı ve 
istihdam ile ilgili bir karar verirken yalnızca ilgili 
performans etkenlerini göz önüne almalıdır. Özellikle, 
tedarikçilerimizden şunları bekleriz:

• Geçerli tüm istihdam yasalarının ve yönetmeliklerinin 
sözüne ve özüne uygun davranmak
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• Tüm tedarikçilere ve istihdam için başvuru yapan 
herkese eşit fırsat sağlamak

• Eşit fırsatı bir gerçeklik durumuna getirmek için uygun 
olumlu davranışı göstermek

• Engelli olan yeterliliğe sahip tedarikçilerin veya  
başvuru sahiplerinin sınırlamaları bakımından makul 
olanaklar sağlamak

• Azınlıklara ve kadınlara ait şirketlere NCR tedarikçisi, 
yüklenicisi ve alt yüklenicisi olarak katılmak için 
maksimum fırsat sağlamak ve

• Federal, eyalet ve yerel düzeydeki tedarik 
yönetmeliklerine ve programlarına uymak

Taciz 
Tedarikçiler, ırk, renk, din, milli köken, cinsiyet, yaş, engellik 
durumu, cinsel yönelim, medeni hal veya geçerli yasa 
tarafından korunan başka bir özellik dahil olmak üzere kişisel 
özelliklere dayalı olarak tacizin yaşanmadığı bir çalışma ortamı 
sağlamak zorundadır. NCR, tedarikçilerinin, aşağıdakiler dahil 
olmak üzere tehdit edici veya saldırgan bir iş ortamına yol 
açan davranışa hoşgörü göstermemesini bekler:

• Irksal, dini, cinsel veya etnik yorumlar veya şakalar;

• Hoş karşılanmayan cinsel yaklaşımlar veya uygunsuz 
fiziksel temas ve

• Hoş karşılanmayan sözlü veya yazılı cinsel yönelimli vücut 
hareketleri, resimler, şakalar veya ifadeler.

İnsan Kaçakçılığı, Çocuk ve Zorla Çalıştırma 
NCR bir sınırlama olmaksızın seks ticareti, borç esareti, 
hapiste zorla çalıştırma veya çocuk çalıştırma dahil olmak 
üzere hiç bir tür insan kaçakçılığına veya zorla çalıştırmaya 
göz yummaz. NCR, yasal çalışma yaşının altındaki bireyleri 
işe almaz ve 18 yaş altındaki yasalara uygun işçiler 
tehlikeli işleri yapmamalıdır. NCR bedensel cezaya veya 
bedensel ceza tehdidine izin vermez ve çalışanların 
NCR’deki istihdamlarını feshetmesini yasaklamaz. NCR, 
tedarikçilerinin, kendi çalışanları ve tedarikçileri için benzer 
koşullar benimsemesini bekler.

Uyuşturucu Madde Barındırılmayan İş Yeri 
NCR uyuşturucu madde barındırılmayan bir iş yeri olmaya 
bağlıdır. Şirket mülklerinde iken veya şirketin işlerini 
yaparken yasal olan veya olmayan maddelerin kötüye 

kullanımı yasaktır. NCR, kendi mülklerinde, taşıtlarında 
ve NCR’nin işlerini yaparken yasa dışı maddelerin 
kullanılmasını, bulundurulmasını, dağıtılmasını veya 
satılmasını yasaklar. Ayrıca, tedarikçi personelinin alkolün 
veya başka uyuşturucu maddelerin etkisi altında iken 
NCR’nin işlerini yapmaması beklenir. ABD hükümet 
sözleşmelerinde çalışan tedarikçilerin, uyuşturucular ile 
ilgili bazı suçlar yüzünden hüküm giyen çalışanlarını NCR’ye 
bildirme konusunda özel bir yükümlülüğü olabilir.

Bilgi Teknolojisi Kaynaklarının Kabul  
Edilebilir Kullanımı

NCR’nin elektronik bilgi teknolojisi (BT) altyapısı tedarikçiler 
tarafından NCR’nin iş amaçları için kullanılmalıdır ve kişisel, 
politik veya dini görüşleri kabul ettirmek veya iş dışı bir 
amaç veya olay için destek istemek için kullanılamaz. 
Tedarikçi personeli NCR’nin BT altyapısı kaynaklarını 
sorumlu, etik ve yasal bir şekilde kullanmalıdır ve NCR 
e-postasını veya NCR tarafından temin edilen daha başka 
elektronik mesajlaşma veya iletişim araçlarını başka 
şeylerin yanı sıra saldırgan, taciz edici, uygunsuz veya tehdit 
edici mesajlar oluşturmak veya göndermek veya zincir 
mektuplar ve iş faaliyeti ile ilgili olmayan talep edilmemiş 
daha başka e-postalar oluşturmak veya göndermek için 
kullanmaları yasaktır. Geçerli yasa ile yasaklanması dışında, 
NCR kendi BT altyapısı kullanılarak gönderilen, alınan veya 
saklanan herhangi bir bilgiyi arama ve inceleme ile ilgili tüm 
hakları saklı tutmaktadır.

Veri Gizliliği 
NCR tedarikçileri geçerli veri koruma yasalarına uymak 
zorundadır ve, geçerli olduğu zaman, kendi çalışanlarının 
kişisel bilgilerinin NCR tarafından işlenmesi için onların 
rızasını veya onayını almaktan sorumludur. Kişisel bilgiler 
gerçek bir kişi ile ilgili olan bilgilerdir. Kişisel bilgileri yalnız 
adil ve yasal yollar ile toplamak ve bu tür bilgileri yalnız 
meşru iş, hukuk veya sözleşme kaynaklı nedenler ile 
saklamak NCR’nin politikasıdır. NCR, geçerli olduğu zaman, 
veri işleme hakkında tercihler sağlar, kişisel bilgilere 
erişimi bu bilgilere meşru amaçlar için ihtiyacı olan kişiler 
ile sınırlandırır ve kişisel bilgilerin kullanımını verilerin 
toplandığı amaçlara uygun olan veya yasa tarafından 
başka şekilde izin verilen amaçlar ile sınırlandırır. NCR, bu 
tür bilgileri, yukarıda belirtilen kullanımları desteklemek 
için gerektiği zaman bağlı şirketlerine, bağımsız hizmet 



Özel Mülkiyetteki Bilgiler 
Özel mülkiyetteki bilgiler, yasa tarafından gerekli tutulmadığı 
veya şirket politikası tarafından izin verilmediği sürece 
başka kişilere açıklanmaması gereken NCR bilgileridir. Özel 
mülkiyetteki bilgiler, NCR’nin rakipleri için yararlı olabilecek 
olan halka açıklanmamış tüm bilgileri veya, başka şeylerin 
yanı sıra aşağıda belirtildiği gibi, açıklandığı takdirde şirkete 
veya müşterilerine başka şekilde zarar verebilecek olan 
bilgileri içerir:

• Ticari sırlar ve know-how.

• Buluşlar, patent başvuruları ve mühendislik ve 
laboratuvar kayıtları dahil olmak üzere araştırma ve 
geliştirme.

• Müşteri, hissedarlar ve tedarikçi listeleri ve bilgileri.

• Ağ yönetimi bilgileri.

• Gizli üretim süreçleri veya prosedürleri.

• Kaynak kod.

• İş stratejileri ve sonuçları, ürün planları, ilan edilmemiş 
ürünler veya hizmetler ile ilgili bilgiler, konseptler ve 
tasarımlar, pazarlama planları, fiyatlandırma ve  
finansal veriler.

• Kurumsal şemalar dahil olmak üzere gizli kurumsal 
bilgiler.

• NCR’nin üçüncü taraflardan edindiği gizli bilgiler.

• Potansiyel şirket satın alma veya satma işlemleri ile ilgili 
bilgiler.

• Şirketin finansal görünümü ve projeksiyonları.

Özel mülkiyetteki bilgilerin açıklanması NCR’ye rekabet 
veya finans açısından zarar verebilir. Açıklama sadece 
bilgilerin başka kişilere ait olması ve NCR’nin bilgileri gizli 
tutmayı kabul etmiş olması nedeni ile de yasaklanabilir. 
Bir tedarikçi için NCR’nin özel mülkiyetteki bilgilerinin 
açıklaması için meşru bir iş ihtiyacı ortaya çıktığı zaman 
NCR ve tedarikçi yasal açıdan bağlayıcı olan bir gizlilik 
anlaşması imzalayacaktır.

Yatırım Kuralları ve “İçeriden Bilgiye Dayalı Ticaret” 
Menkul kıymetler yasaları ve NCR politikası, tedarikçilerin 
ve tedarikçi personelinin Şirket ile ilgili içeriden gelen 
“kamuya açık olmayan önemli bilgilere” sahip olarak 
NCR menkul kıymetlerinin doğrudan veya dolaylı şekilde 
ticaretini yapmasını yasaklar. Kamuya açık olmayan önemli 
bilgiler, genellikle, kamuya geniş şekilde açıklanmamış olan 
ve bir yatırımcıyı şirketin hisselerini satın almak, satmak 
veya elde tutmak için etkileyebilecek olan bir bilgi olarak 
tanımlanır. Kamuya açık olmayan önemli bilgiler birçok şekil 
alabilir. Bunun örnekleri arasında şirket satın alma veya 
satma planları; henüz kamuoyuna açıklanmamış fiili veya 
projeksiyon halindeki finansal bilgiler; yeni sözleşmeler, 
ürünler veya buluşlar; büyük kurumsal değişiklikler veya 
başka iş planları bulunur.

Ayrıca, tedarikçilerin ve tedarikçi personelinin kamuya açık 
olmayan önemli bilgilere dayanarak NCR müşterileri ve 
satıcıları gibi diğer halka açık şirketlerin menkul kıymetlerinin 
doğrudan veya dolayı şekilde ticaretini yapması da yasaktır. 
Aynı zamanda, tedarikçilerin ve tedarikçi personelinin NCR 
veya başka bir şirket hakkındaki kamuya açık olmayan 
önemli bilgileri arkadaşları, aile üyeleri veya başka üçüncü 
taraflar ile paylaşması da (buna “tüyo vermek” denir) yasa 
dışı ve Şirket politikasına karşıdır.

sağlayıcılarına veya alt yüklenicilere veya bağımsız üçüncü 
taraflara açıklayabilir. NCR global bir şirket olarak, geçerli 
yasa tarafından yasaklanmadığı veya sınırlandırılmadığı 
sürece, kişisel bilgileri bunların toplandığı ülkenin dışına 

aktarabilir. NCR, o şirketin satılmasının bir bölümü 
halinde olması dışında, bu bilgi listelerini satmayacak, 
kiralamayacak veya kiraya vermeyecektir.

ŞİRKET BİLG İLE RİNİN KORUNMASI



Rakipler ile Etkileşimler 
Birçok ülkede rekabeti destekleyerek tüketicilere yarar 
sağlamak için tasarlanmış anti-tröst veya rekabet yasası 
bulunmaktadır. Bu yasalar kapsam bakımından değişiklik 
göstermesine rağmen, başka şeylerin yanı sıra, rekabeti 
kısıtlayan şekilde tekelleşmeyi ve rakipler arasında 
yasaya aykırı sözleşmeleri yasaklar. NCR’nin politikası, 
iş yaptığımız tüm ülkelerin fikri mülkiyeti ve ticari sırları 
koruyan yasalarına ve anti-tröst ve rekabet yasalarına 
uymaktır. Bu yasaların ihlal edilmesi NCR ve yasa dışı 
davranışlarda bulunan bireyler için ağır cezai yaptırımlar ile 
sonuçlanabilecek ciddi bir sorundur.

Telif Hakları 
Telif hakları yasası yazılı materyaller, sanat ve müzik 
eserleri gibi orijinal anlatımları korur. Yazılım da telif 
hakkı ile korunur. Telif hakkı yasaları, koruma altındaki 
anlatımların yetkisiz şekilde çoğaltılmasını, dağıtılmasını, 
teşhir edilmesini ve uygulanmasını yasaklar. Telif hakkı 
ihlali şirketimiz ve bireyler için hukuki cezalara yol 
açabilir. Tedarikçiler NCR’nin ve başka kişilerin telif hakkı 
içeren eserlerine saygı duymalıdır ve lisansız yazılımlar 
kullanmalarına veya lisanslı yazılımları NCR’ye onun 
lisansında verilen hakların ötesinde kullanmalarına 
izin yoktur. Tüm tedarikçiler, telif hakkı içeren bu gibi 
materyalin uygunsuz kullanıldığı kuşkusunu NCR’ye 
bildirmelidir.

Rüşvetle Mücadele / Yolsuzlukla Mücadele Yasaları 
ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (“FCPA”), İngiltere 
Rüşvet Yasası ve diğer rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla 
mücadele yasaları dahil olmak üzere tüm dünyada rüşvetle 
mücadele ve yolsuzlukla mücadele yasaları (hep birlikte 
“Yolsuzlukla Mücadele Yasaları”) rüşveti bir suç olarak 
belirlemektedir. Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası, 
NCR’nin bir iş avantajı elde etmek veya onu elde tutmak 
amacı ile yabancı (ABD dışı) kamu görevlilerine doğrudan 
veya dolaylı şekilde para veya değerli bir şey vermesini 
veya vaat etmesini yasaklar. FCPA kapsamındaki yabancı 
kamu görevlileri, ABD dışında, yüzde yüzü veya kısmi olarak 
devletin mülkiyetinde olan şirketlerin, üniversitelerin, 
uluslararası kamu kurumlarının ve başka kuruluşların 

yöneticilerini ve çalışanlarını içerebilir. FCPA ayrıca yabancı 
bir kamu görevlisine bu tür ödemeler veya değerli bir 
şey sağlamak veya vaat etmek üzere bir aracı (örneğin 
bir temsilci veya bayi) kullanılmasını da yasaklar. Bazı 
Yolsuzlukla Mücadele Yasaları yalnızca kamu görevlilerine 
rüşvet verilmesini değil ayrıca ticari müşterilere de rüşvet 
verilmesini yasaklar ve bu yasaların bazıları tamamen ticari 
işlemlerde yer alanlar dahil olmak üzere rüşvet alınmasını 
da yasaklar. Bazı Yolsuzlukla Mücadele Yasaları ve başka 
yasalar rüşveti yasaklamaya ek olarak NCR’nin tam ve doğru 
kayıtlar ve defterler tutmasını ve uygun olmayan ödemelerin 
engellemesi ve belirlenmesi için tasarlanmış yeterli 
dahili muhasebe denetimlerine sahip olmasını gerektirir. 
Yolsuzlukla Mücadele Yasalarının ihlal edilmesi NCR’nin 
dürüst şekilde iş yapma itibarını zedelemeye ek olarak 
Şirketi ve onun tedarikçilerini ve görevlilerini ağır cezai ve 
hukuki sorumluluk karşısında bırakabilir.

Hediyeler ve Ağırlama 
Hediye verme uygulamaları tüm dünyada değişiklik 
göstermektedir. Genel olarak, hediyeler iyi niyet geliştirmek 
için verilir ve dünyanın bazı yerlerinde hediyeyi reddetmek 
hediyeyi veren kişiye hakaret olarak görülür. Diğer taraftan 
hediye vermek veya kabul etmek bir çıkar çatışması veya 
çatışma görünümü yaratabilir ve ayrıca geçerli Yolsuzlukla 
Mücadele Yasalarını da ihlal edebilir.

Özet olarak NCR’de bizler tedarikçilerimizin şu şekilde 
davranmasını bekleriz:

• Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına her zaman uymak.

• Fiili veya görünüş halindeki çıkar  
çatışmalarından kaçınmak.

• Yaptığı işlemlerin ayrıntılarını sözleşmeler, sipariş 
formları ve faturalar dahil olmak üzere NCR’ye verilen 
tüm belgelerde doğru şekilde kayıt etmek.

• Tedarikçi ile iş yapmanın veya NCR’den başka bir  
uygun muamele görmenin karşılığı olarak hiç kimseye 
asla ödemeler, krediler, iyilikler, rüşvetler, bahşişler,  
özel ayrıcalıklar veya hizmetler teklif etmemek  
veya sağlamamak.

PİYASADA DAVR ANIŞ



İhracat Denetimleri 
NCR, tedarikçilerinin, ihracat yasalarına uymasını bekler. 
NCR gibi yüksek teknoloji şirketleri kendi ürünlerinin 
ihracatını ve yeniden ihracatını düzenleyen ihracat 
denetimi yasalarına dikkat etmelidir. NCR bir ABD şirketi 
olarak ABD ihracat denetimlerinin özellikle farkında 
olmalıdır. İhracat denetimi yasalarına göre, donanım, 
yazılım ve teknik bilgiler bir ülkeden diğerine gönderildiği, 
taşındığı veya aktarıldığı ve hatta bir ülke içinde başka bir 
ülke vatandaşına verildiği zaman denetlenebilir. Teknik 
bilgi içeren tüm iletişim çeşitleri de (örneğin telefon 
konuşmaları, fakslar, elektronik posta vb.) ABD dışında 
başka bir ülkeye gönderildiği veya Birleşik Devletler’den 
başka bir ülkenin vatandaşı olan bir kişiye verildiği zaman 
denetimli ihracat olarak değerlendirilebilir.

İhracat denetimi yasaları özellikle satışlar, mühendislik, 
destek, profesyonel hizmetler, tedarik ve insan kaynakları; 
ürünlerimizin satılabileceği organizasyonlar veya ürünlerimiz 
ve hizmetlerimiz hakkında teknik bilgi sağlanabilecek olan 
bireyler bakımından özellikle önemlidir.

İhracat yasaları tipik olarak aşağıdaki soruların göz önüne 
alınmasını gerektirir:

• İhraç edilecek olan mal, yazılım veya teknik bilgiler 
nelerdir?

• Malın, yazılımın veya bilginin kime sağlanacağı ve 
buna erişmek veya almak için izinleri olup olmadığı?

• Ürün nereye ihraç edilecektir?

• Ürün nasıl kullanılacaktır?

İhracat teknolojisini denetleyen yasalara ve yönetmeliklere 
ek olarak bazı ihracat kısıtlamaları uygulama bakımından 
daha geniştir ve belirlenmiş bazı hükümetler, kuruluşlar, 
kurumlar ve bireyler ile herhangi bir iş yapılmasına fiilen 
ambargo koyar. Bu ekonomik ve ticari yaptırımlar Bileşik 
Devletler’in yabancı politika ve ulusal güvenlik amaçları 
temel alınarak onun tarafından veya başka ülkeler veya 
Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar tarafından uygulanabilir.

İthalat Yasaları 
NCR, tedarikçilerinin, ithalat yasalarına da uymasını bekler. 
Birleşik Devletler dahil olmak üzere birçok ülkenin ithalatları 
denetleyen ve o ülkeye ithal edilen ticari mallar üzerindeki 
ithalat vergilerini düzenleyen yasaları bulunmaktadır. Bu 
yasalar tipik olarak, ülkeye neyin ithal edilebildiğini, eşyaların 
nasıl işaretlenmesi gerektiğini, ithal edilen ticari malların 
nasıl değerlenmesi gerektiğini ve hangi vergilerin ödenmesi 
gerektiğini düzenler.

Uluslararası Ekonomik Boykotlar 
NCR bir ABD şirketi olarak İsrail’in Arap Birliği boykotu gibi 
ABD hükümeti tarafından uygun bulunmayan ekonomik 
boykotlara katılmayı yasaklayan ABD yönetmeliklerine 
uymalıdır. NCR boykot ile ilgili hiç bir isteğe itibar 
etmeyecektir ve, bu istekler ister sözlü olarak ister ihale 
davetleri, ihale belgeleri, satın alma emirleri, sözleşmeler, 
kredi mektupları, sevk belgeleri veya başka yazılı iletişimler 
gibi yazılı şekilde alınmış olsun, aldığı bu gibi istekleri ABD 
yönetimine rapor etmek zorundadır.

G LOBAL TİCARET



Çevre 
Çevrenin korunması ve iş faaliyetlerimizden kaynaklanan 
istenmeyen çevresel etkilerin en aza indirilmesi ile  
ilgili geçerli yasalara ve yönetmeliklere uymak NCR’nin  
iş politikasıdır.

Çatışmalı Mineraller 
NCR, tedarikçilerinin, kendi ürünlerinin “çatışmalı 
mineraller” (kalay, tantal, altın ve tungsten) içerip 
içermediğini belirlemek için önlemler almasını ve içeriyor 
ise şunları yapmasını bekler:

• bu minerallerin kaynaklarını belirleme süreçlerini 
uygulamak ve

• Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde veya bitişik ülkelerde 
silahlı gruplara dolaylı veya dolaysız şekilde finansman 
veya fayda sağlayan çatışmalı minerallerin kullanılmasını 
ortadan kaldırma çabalarını desteklemek.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık 
İnsan sağlığının korunması ile ilgili geçerli sağlık ve güvenlik 
yönetmeliklerine uymak ve ölüme, fiziksel zarara veya 
hastalığa neden olabilecek bilinen tehlikelerden uzak 
çalışma şartları sağlamak NCR’nin iş politikasıdır.

Ürün Güvenliği 
NCR müşterilerimizin kullanması bakımından güvenli olan 
ve geçerli yasalara ve kabul görmüş endüstriyel ve idari 
standartlara uygun olan ürünler sağlamaya bağlıdır.

NCR, tedarikçilerinin, bu önemli konular bakımından NCR 
politikasına uymasını bekler.

ÇEVRE/MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK/ÜRÜN GÜVENLİĞİ
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