
Davranış
Kuralları
NCR Corporation
2022



2

Mektup
MIKE HAYFORD’TAN

Ekip,

NCR 138 yıldır itibarını hem dürüstlük hem yenilikçilik 
üzerine  oluşturmuştur. En yüksek etik standartlara uygun 
şekilde ve geçerli tüm yasalar, kurallar ve düzenlemeler ile 
uyum içinde dürüst şekilde iş yapmayı taahhüt ediyoruz.

Bu Kurallar, bir şirket olarak yaptığımız her şeyi Ortak 
Değerlerimize ve müşterilerimize odaklanmamıza uygun 
hale getirerek iş yapma standartlarımızı özetlemektedir. 
Hepimiz kendimize ve birbirimize karşı NCR işini en büyük 
dürüstlükle yürütmekten sorumluyuz.

İtibarımız en değerli kıymetlerimizden birisidir. Bunun 
değerini asla hafife alamayız ve bu her zaman için, üzerinde
kurulduğumuz ve geliştiğimiz temel olmak zorundadır. 

Mike Hayford
Chief Executive Officer
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KaynaklarFarkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Toplulukİçerik

Ortak değerlerimiz
NCR her zaman müşterilerimize, çalışanlarımıza, yenilikçiliğe ve kazanmaya odaklanmıştır, hep öyle olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ortak 
Değerlerimiz bir sayfadaki birkaç kelimeden çok daha fazlasıdır. Bu değerler, davranışımızı yönlendiren, iş yapma şeklimizi belirleyen ve birbirimiz, 
müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar ile nasıl etkileşimde bulunduğumuzu etkileyen unsurlardır.  Ortak 
Değerlerimiz 100 yıldan uzun süredir başarılı olmamızı sağlamıştır.

Dünyanın iş dünyası ile bağlantı kurmasına, etkileşime girmesine ve ticaret yapmasına liderlik ediyoruz. Çünkü, taahhüt ettiğimiz şeyi gerçekleştiriyoruz ve gelecekte de 
gerçekleştirmeye devam ediyor olacağız. OneNCR olarak cesur, yeni fikirleri gerçek dünyaya uygularken çok çeşitli bakış açılarını dikkate alırız ve böylece, yarattığımız 
her şeyin birlikte çalıştığımız herkese yarar getirmesini sağlarız. Nedenini sormaktan asla vazgeçmeyiz, asla gelişmeyi bırakmayız ve çetin zorluklarla karşılaştığımızda 
asla geri adım atmayız - bu değişmek anlamına gelse bile. Ö.N.C.E. Müşteri olarak adlandırdığımız    temel değerlerimizi yeniden tasarladık.

Kaynaklarİçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Topluluk

Müşteri

Her müşteriye  
 tek müşterimiz olarak 

davranırız - ve 
onlar bizim 1 numaralı 

önceliğimizdir.

Eğlence

Çalışırken eğleniriz -  
şakacıyızdır, 
üretkenizdir,  

amaç odaklıyızdır ve  
birbirimizi överiz. 

Yenilik

Öğrenmeye açığızdır, 
cesur şekilde yeniliğin 

peşinden gideriz ve  
karmaşık sorunları  

basit çözümler ile çözeriz.

Saygı

Birbirimize saygı duyuyor 
ve  

empatiyle yöneterek  
 topluluklarımızı  

daha iyi hale getiriyoruz. 

Başarı

Elimizden gelenin en  
iyisini yaparak ve baştan 

sona sahipliğini  
üstlenerek NCR’nin  
başarısını sağlarız.

Ekip Çalışması

Tek ekip halinde  
çalışırız, sınır  

tanımadan çalışırız  
ve zihniyet  

açısından küreselizdir

Gezinme yolunuz...

Gezinme Çubuğu
Gezinme çubuğundaki herhangi bir başlığa tıklayarak 
konular arasında istediğiniz zaman gezinebilirsiniz.

İncelemekte olduğunuz konu
koyu harflerle gösterilir.

Simgeler

Bu simgeler belirli politikalara ve belgelere bağlantı içerir ama  
bunlara erişmek için kurumsal ağımıza 
bağlı olmanız zorunludur.

Kelime grupları, sizi, bu belge içerisinde yer alan daha çok ilginizi çeken 
içeriklere veya bazı önemli bilgilere yönlendirecektir

Kelime grupları

Spot
ışığı

Spot ışığı önemli bilgileri ortaya çıkarır; bunu 
kaçırmak istemezsiniz!

Bu kelime grubu size bir konu hakkında daha çok 
bilginin nerede bulunacağını belirtir ve yanında bir 
veya iki belge simgesiyle birlikte gelir.

Bazı durumlarda karar sürecimizde yardıma 
ihtiyacımız olur veya bir yönlendirmeye gerek duyarız 
ve bu kelime grubu sorunuza bir yanıt bulabilir. 

Bu kelime grubu, hızlı bir referansa veya onaya  
ihtiyaç duyduğunuzda şaşırtan gerçekler, en iyi 
örnekler ve kontrol listeleri içerir.

Hem sol hem sağ ok tuşu 
sizi önceki/sonraki sayfaya 
götürür.

Keşfedin
daha fazla

Böyle ise
ne olur?

Hızlı
kontrol
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Kaynaklarİçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Topluluk

Müşteri

Her müşteriye tek 
müşterimiz olarak 

davranırız - ve onlar bizim 
1 numaralı önceliğimizdir.

Eğlence

Çalışırken eğleniriz -  
şakacıyızdır, üretkenizdir,  

amaç odaklıyızdır ve 
birbirimizi överiz.

Yenilik

Öğrenmeye açığızdır, 
cesur şekilde yeniliğin 

peşinden gideriz ve 
karmaşık sorunları basit 

çözümler ile çözeriz.

Saygı

Birbirimize saygı duyuyor 
ve empatiyle yöneterek 
topluluklarımızı daha iyi 

hale getiriyoruz. 

Başarı

Elimizden gelenin 
en iyisini yaparak ve 

baştan sona sahipliğini 
üstlenerek NCR’nin 
başarısını sağlarız.

Ekip	Çalışması

Tek ekip halinde çalışırız, 
sınır tanımadan çalışırız 

ve zihniyet açısından 
küreselizdir
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Ne?
NCR Davranış Kuralları (“Kurallar”) ortak değerlerimizi sürdürmek için rehberimiz ve referans noktamızdır. 
İş yaparken Ortak Değerlerimizi ifade etmek için minimum standartlarımızı belirler. İç politikalarımız, bu 
Kurallarda özetlenen beklentileri daha da geliştiren ek ve ayrıntılı bilgiler sağlar.

Kim?

Neden?

Tüm NCR yöneticileri, görevlileri, çalışanları, yüklenicileri, temsilciler ve NCR’yi temsil eden veya onun 
adına iş yapan herhangi bir kişi bu Kuralları okumak, anlamak ve onlara uymak zorundadır. Bu Kuralları 
izlemeyen çalışanlar işten çıkarmaya kadar varan disiplin önlemine tâbi olacaktır. Hiç kimse size 
Kuralları ihlal etme talimatı veremez ve siz de hiç kimseye bu talimatı veremezsiniz; bunu yapmak bizim 
avantajımıza gibi görünse bile. Bu Kuralların bir hükmü yürürlükteki yasalarla çelişiyorsa, bu çelişkiyi 
Etik ve Uyum Ofisimize bildirmeli ve yürürlükteki yasalara uymalısınız. Ayrıca, yasayı ihlal eden çalışanlar 
kişisel sorumluluğa tabi olabilir. Bu Kuralların herhangi bir hükmünden yapılacak olan herhangi bir 
feragat, bu feragatin bir yürütme görevlisi veya direktör tarafından talep edilmiş olması Baş Hukuk 
Görevlimizin veya Yönetim Kurulumuzun onayını gerektirir.

Etik davranış ve kurumsal sosyal 
sorumluluk işimize önemli yararlar 
kazandırmaktadır.

Örneğin:
 - Şirketimizin ürünlerine müşteri 

çekmek ve bunu yaparak satışı 
ve kârları arttırmak.

 - Çalışanları bizimle kalmaya 
teşvik etmek ve böylece 
personel sirkülasyonunu 
azaltmak ve üretkenliği 
arttırmak.

 - En iyi yetenekleri çekmek.
 - Dürüstlüğe, sosyal 

sorumluluğa ve etik davranışa 
gittikçe daha çok önem veren 
yatırımcıları çekmek.
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KaynaklarAdil Olma ToplulukHesap VerebilirlikSahiplikFarkındalıkİçerik

Politika   isim (1)
politika	/’politika/

çoğul: politikalar

1) kararlara rehberlik etmek ve rasyonel sonuçlara ulaşmayı 
amaçlayan ilkelerden oluşan bir sistem. Politika bir niyet 
beyanıdır ve bir prosedür veya protokol olarak uygulanır.

Kurumsal	Yönetim	Politikaları	(CMP) iş yapma şeklimizi 
tanımlar ve aşağıdaki işlevlere göre düzenlenmiştir: İstihdam 
(örneğin yer değiştirme), Ücret (örneğin tatiller) ve Hukuk 
(örneğin telif hakkı).

Kurumsal	Finans	ve	Muhasebe	Politikaları	(CFAP)
tüm NCR’de muhasebe ve finans faaliyetlerinin tutarlı şekilde 
uygulanmasını ve bunlar üzerindeki kontrolü destekler.

Yerel,	Departmanlara	ait	ve	İşlevsel	Politikalar,	Prosedürler	
ve	Standartlar belirli ofisler veya departmanlar için geçerlidir 
ve genellikle yasa, yönetmelik veya özel koşullar tarafından 
yönlendirilir.

Politikalar	Davranış Kurallarımızı destekler ve şirketimizin amaç 
ve hedeflerine ulaşmak için daha fazla bilgi ve sistem sağlar.

Bunlar ayrıca:
 - NCR’nin beklentilerini belirtir,
 - Yasalar ve düzenlemeler ile uyumu destekler,
 - Tüm NCR’de tutarlılığı korur ve
 - Karar verme süreci için rehberlik sağlar.

Tüm çalışanlar, destekleyici yerel politikalar ve prosedürler 
dahil olmak üzere şirket tarafından oluşturulan kurumsal 
politikalara uymak zorundadır.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx
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Spot
ışık

Etik ve uyum
Ne yaptığımız kadar önemli olan ne yapmadığımız da bizim hikayemizi 
anlatmaktadır. Nedenini sormaktan asla vazgeçmeyiz, asla gelişmeyi bırakmayız 
ve çetin zorluklarla karşılaştığımızda asla geri adım atmayız - bu değişmek 
anlamına gelse bile.

Sonuç olarak, NCR'de nasıl iş yaptığımızı gösteren sözlerimiz değil, 
eylemlerimizdir. Etik ve Uyum Bölümümüz yıllar boyunca aşağıdaki bu önemli 
politikalarda şirketimizi desteklemeye yardımcı olmak için çalışmaktadır.

Etik	ve	Uyum	Ekibi bu Kurallara, Ortak Değerlerimize 
ve iç politikalarımıza uyumumuzu denetler.
Etik ve Uyum Bölümü işten ve şirketin diğer her 
işlevinden bağımsızdır ve doğrudan Baş Hukuk 
Görevlimize bağlıdır.
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Böyle ise
ne olur?

Politikayı	okudunuz	ama	sizin	durumunuza	tam	olarak	
uyduğundan	veya	ne	yapmak	gerektiğinden	hâlâ	emin	değil	
misiniz?	Burada,	doğru	yanıta	ulaşmanıza	yardımcı	olacak	bazı	
adımlar	bulunmaktadır:

1. NCR politikaları karar vermeye yardımcı olmak için 
tasarlandığından, ilk adımınız ilgili politikalara erişmek ve bunları 
dikkatlice okumaktır.

2. Politikayı incelemek yardımcı olmuyorsa ve hâlâ durumunuza 
göre uygulayamıyor/yorumlayamıyorsanız, politikayı yöneticinizle 
görüşün.

3. Hâlâ sorularınız mı var? Etik ve Uyum Ofisi ile iletişime geçin.

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20question
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Sorunlar nasıl bildirilir
Bir ikilemle karşı karşıyaysanız ve nasıl bir adım atacağınızdan emin değilseniz, endişelerinizi 
yöneticinize veya Etik ve Uyum Ofisine iletmelisiniz. Bu Kuralları ihlal edebilecek bir 
davranıştan şüphelenirseniz veya öğrenirseniz, endişelerinizi hemen Etik ve Uyum Ofisine 
iletmelisiniz.

İyi niyetli bir bildirimde bulunan bir kişiye karşı misilleme yapılmasına hoşgörü göstermeyiz. 
İyi niyetli bir bildirim, samimi şekilde ve iyi niyet içinde yapılan bir bildirimdir ve bildirimin 
sonunda kanıtlanması veya kanıtlanmaması önemli değildir. 

Kimliğinizi Etik ve Uyum Ofisine belirtmekten 
rahatsız olduğunuz takdirde, yasanın izin 
vermesi durumunda isim belirtmeden sorular 
sorabilir veya endişelerinizi dile getirebilirsiniz.  
İyi niyetli bir bildirimde bulunan bir bireye karşı 
misilleme yapmaya çalışan herhangi bir kişi işten 
çıkarmaya kadar varan disiplin önlemine tâbi 
olacaktır.

Spot
ışık

Bridge’in sağ üst köşesinde Davranış Kuralları, AlertLine 
ve Politikalar için bağlantılar bulabilirsiniz.
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İş	yaparken	bu	Kurallara	uymanızı	bekliyoruz.	Kural	ihlallerini	biliyorsanız	
veya	bundan	şüpheleniyorsanız,	ihtilafı	Etik	ve	Uyum	Ofisimize	
bildirmenizi	bekliyoruz.

Etik ve Uyum Ofisimiz Ortak Değerlerimiz, Davranış Kurallarımız ve 
politikalarımız ile ilgili ihlaller yapıldığını ileri süren her raporu soruşturur. 
İhlal iddialarını siz soruşturamazsınız. Her konunun gizli ve tutarlı şekilde 
ele alınmasını sağlamak için tüm konular Etik ve Uyum Ofisi tarafından 
soruşturulur. 

Şüphe	duyduğunuzda	aşağıdakileri	göz	
önünde	bulundurun:
 - Bu şirket politikasına veya yasaya aykırı mı?
 - Bu durum hakkında yanlış gelen şey ne?
 - Ben nasıl etkileneceğim?
 - Paydaşlarımız nasıl etkilenecek?

Soruşturmalar

Eğer	bir	şey	görüyorsanız,	söyleyin!
Her durumda bu kendinizi rahat hissetmenizi sağlar:

İlk amiriniz ile görüşün ve sorunu 
çözümlemeye çalışın.

Yerel İK iş ortağınız ile görüşün.
 İK Merkezi vasıtası ile İK iş ortağınızın kim 
olduğunu bulun.

Etik ve Uyum ekibine bir e-posta gönderin 
ve sorunu doğrudan Etik ve Uyum Ofisine 
belirtin.

Bir üçüncü taraf aracı üzerinden isimsiz 
şekilde bir Uyarı Hattı (Alert Line) raporu 
gönderin.

Sorun hakkında  İK Merkezi vasıtası ile bir 
vaka açın, kendileri 7/24 hazır durumdadır.

Böyle ise
ne olur?
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SAHİPLİK
BT altyapısı

Teknik standartlar
Fonlar ve mülkiyet

Fikri mülkiyet
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BT Altyapısı
Bilgi Teknolojisi (“BT”) altyapımız, hem doğrudan şirket tarafından hem 
şirketin sözleşmeli hizmet sağlayıcıları tarafından çalıştırılan sunucular, 
ağlar, iş istasyonları, dizüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, iletişim 
donanımı, elektronik ortam ve depolama cihazlarından oluşmaktadır. 
Bazen kişisel kullanım için izin verilebilmesine karşın genel olarak yalnızca 
iş yapmak için kullanılmalıdır.

İş yapmak için kişisel e-posta hesaplarını (Gmail gibi) kullanamayacağınız 
gibi kişisel e-posta hesaplarınıza duyarlı bilgiler veya belgeler 
gönderemezsiniz. Yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar dışında, 
NCR'nin BT altyapısı kullanılarak gönderilen, alınan, görüntülenen, erişilen 
veya saklanan tüm bilgileri arama ve inceleme hakkını saklı tutarız.

Spot
ışık Kişisel cihazlarımızı kullanma şeklimiz bizim kendi 

işimizdir ama bunları iş için veya NCR’nin BT 
Altyapısına bağlanmak için kullanırken bu Kurallar 
ve bizim politikalarımız geçerlidir.

Bilgi Güvenliği veya BT altyapısına yetkisiz erişim 
hakkındaki sorular veya endişeler için Bilgi	Güvenliği 

ile iletişime geçin.

Kuşkulu bir e-posta veya bir kimlik hırsızlığı girişimi aldığınız zaman 
bunu bir ek olarak Reports.SPAM@ncr.com adresine gönderin.

Veri Gizliliği veya koruması hakkındaki sorular veya 
endişeler için Gizlilik	Ofisi ile iletişime geçin.

Bir cihazda  virüs/kötü amaçlı yazılım olduğundan şüpheleniyorsanız 
herhangi bir NCR ofisinden doğrudan 808-7448 numaradan veya 

herhangi bir dış telefondan	+1	678	808-7448		numaradan Siber 
Savunma Merkezi ile iletişime geçin. 

Hızlı
kontrol

mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Reports.SPAM%40ncr.com?subject=SPAM%20report
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
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İçerik Farkındalık Sahiplik

Denkler	arası	veya	torrent	yazılımı	kullanmayın,	oyunlar	veya	anonim	
proxy	yazılımı	yüklemeyin.

Bu programlar ve faaliyetler ağa yük bindirmenin ötesinde çoğunlukla, casus 
yazılımlar gibi NCR’nin BT altyapısına zarar verebilecek kötü amaçlı kodlar yükler.

CMP no. 1404 
bizim BT altyapısı 
polikamızdır.

Keşfedin
daha fazla

Geçmişte kötü amaçlı yazılım sorunlarına neden olan yazılım örnekleri arasında 
şunlar bulunmaktadır:
 - Tor Browser
 - Utorrent
 - Bittorrent
 - Xunlei -  Thunder olarak da bilinir
 - FDM veya freedownloadmanager.

Ayrıca oyun veya film indirmekten de genel olarak kaçınmanız gerekir – bu 
dosyalar sıklıkla zararlı yazılım içerir.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp1404.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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İçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma

Teknik 
Standartlar

Açık
Kaynak

Teknik standartlar geliştiren veya destekleyen 
çok sayıda kuruluş bulunmaktadır.

Özellikle herhangi bir teknik standart ile ilgili 
olarak ve bunu sunmadan önce herhangi 
bir teknik standart kuruluşu veya çalışma 
grupları ile çalışmak isterseniz önce Hukuk 
Bölümünden yazılı onay almak zorundasınız.

Açık kaynak genel olarak açık bir 
geliştirme sürecini kullanan ve kaynak 

kodunu içerecek şekilde lisanslanan 
yazılım kodu demektir.

NCR çok çeşitli amaçlar için açık kaynaklı bileşenler 
kullanmayı seçebilir. Bu kaynak kodu bedelsiz 
olarak temin edilebilmektedir ve  kullanıcıların 

ortaya çıkan herhangi bir yazılımı kullanmasına, 
değiştirmesine ve dağıtmasına izin verebilir. 

NCR başka kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygılıdır ve açık 
kaynaklı yazılımın dağıtılmasını sağlayan lisans gerekliliklerine 

kesin şekilde uymak zorundadır.

Herhangi bir NCR ürünü, hizmeti veya dahili projesi için açık 
kaynaklı bileşenler kullanmadan önce, CTO kuruluşundaki 

teknik ekiplerden ve Hukuk Departmanından önceden yazılı 
onaylar almak zorundasınız.
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Şirket Fonları
ve Mülkiyet
Hepimiz şirket kıymetlerini kaybolmaya, çalınmaya, 
zarar görmeye veya yetkisiz şekilde kullanılmaya veya 
açıklanmaya karşı korumak zorundayız.

Bu kıymetler maddi kıymetleri (bilgisayar donanımı ve 
mobilya gibi) ve maddi olmayan kıymetleri (gizli bilgiler 
ve veriler gibi) içerir. 

Şirket kıymetleri şunları içerir ama bunlarla sınırlı değildir:
 - ticari markalar ve hizmet markaları; 
 - kaynak kodu, ticari sırlar, kişisel veriler,
 - gizli bilgiler, para ve harcama kartları;
 - arazi ve binalar;
 - kayıtlar;
 - taşıtlar;
 - anahtarlar ve kimlik kartları ve ayrıca yazıcılar, tarayıcılar, 

fotokopi makineleri ve telefonlar dahil teknoloji donanımı;
 - bilgi işlem cihazları ve yazılımı;
 - İnternet, intranet ve diğer ağlar;
 - hurda ve eskimiş donanımlar.
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Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet
Fikri mülkiyet (IP) yasaları fikri mülkiyeti yetkisiz kullanım, çoğaltma, dağıtma, teşhir etme ve icra etme karşısında korur. Fikri mülkiyet haklarının ihlali, yasal 
cezalara ve bazı durumlarda kendi fikri mülkiyet haklarımıza zarar verilmesine neden olabilir. Hepimiz şirketin fikri mülkiyet haklarını korumak ve üçüncü 
tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek zorundayız. NCR ticari markası 70’ten çok ülkede tescil edilmiştir.

Bir ticari marka, tipik olarak, malların ve hizmetlerin üzerinde kullanılan marka adlarını ve 
logoları korur. Bir telif hakkı orijinal olarak yazılmış, sanatsal veya edebi çalışmaları korur. 
Patent bir icadı korur.

NCR AlohaTM

NCR SelfServTM
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HESAP VEREBİLİRLİK
Çıkar çatışmaları

Şirket kayıtları
Gizli bilgiler

Uyum

İçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Topluluk Kaynaklar
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Çıkar çatışmaları
Bizim adımıza dış taraflarla iş yaparken her zaman mesafeli ve şirketin çıkarları 
doğrultusunda hareket etmelisiniz Kişisel çıkarlar bunu yapma yeteneğimizi 
etkilediği veya etkiliyor gibi göründüğü zaman çıkar çatışmaları meydana gelir. Çıkar 
çatışmaları, kişisel faaliyetler, çıkarlar ve ilişkiler dahil olmak üzere birçok nedenden 
dolayı ortaya çıkabilir. Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etme yeteneğinizi 
etkileyebilecek bir çıkar çatışmanız varsa veya böyle görünüyorsa herhangi bir iş 
yürütemezsiniz.

Bir çıkar çatışmanız varsa veya bir çıkar çatışmanız varmış gibi gösteren bir 
durum ortaya çıkarsa, durumu yöneticinize açıklamanız gerekir. Çatışmanın 
değerlendirilebilmesi ve uygun önlemlerin alınabilmesi için yöneticiniz konuyu Etik 
ve Uyum Ofisi ile görüşecektir. Tüm mevcut veya potansiyel çatışma durumlarının 
açıklanması zorunludur.

Spot
ışık

Unutmayın, her olası çıkar çatışması senaryosunu 
listelemek mümkün değildir. Bir durumun bir çatışmayı 
temsil edip etmediğinden emin değilseniz yöneticinize, 
İK iş ortağınıza veya Etik ve Uyum ofisine sorun.

CMP no. 901,  
çıkar çatışmaları 

hakkında ayrıntılı bilgi 
sağlar.

Keşfedin
daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0901.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Durumu gözden geçirmesi ve pozisyonu kabul edip 
edemeyeceğiniz konusunda rehberlik alması için yöneticinizi 
bilgilendirmelisiniz. Sonra bu görevi Etik ve Uyum 
bölümüne bildirin.  NCR’deki göreviniz ile bir çıkar çatışması 
yaratmayacağını teyit edebilmemiz için önce bu görevi tam 
olarak anlamamız gerekir.

Başka	bir	şirketin	yönetim	kurulunda	görev	
almanız	için	size	teklif	gelmiştir.

Şu	durumda	bir	çıkar	çatışması	meydana	gelir:

 - Dikkatinizi NCR sorumluluklarından uzaklaştıran ek bir 
iş üstlendiğiniz	zaman. Her iki işi tam ve dürüst şekilde 
yerine getirmek olanaksız olabilir.

 - Yakın bir kişisel ilişkiye sahip olduğunuz bir kişinin amiri 
olduğunuz veya onunla iş yaptığınızda veya siz	ve	bir	
aile	üyesi aynı NCR kuruluşu tarafından istihdam edildiği 
zaman. Bu, kayırmacılık olsun veya olmasın insanlar böyle 
düşünebilecekleri için, gerçek veya görünür bir çıkar 
çatışmasına neden olabilir,

 - Tedarikçilerimizden,	müşterilerimizden,	iş	
ortaklarımızdan	veya	rakiplerimizden	birisine	yatırım 
yaptığınız zaman.

 - Yardım amaçlı, profesyonel veya toplum kuruluşlarından 
birisine destek sağlamak için NCR	adını veya mülkümüzü 
veya bilgilerimizi onaysız olarak kullandığınız zaman.

 - NCR’ye ait bir iş fırsatını kendiniz için kullandığınız zaman.

Hızlı
kontrol

Böyle ise
ne olur?
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Keşfedin
daha fazla

Hesap Verebilirlik

Şirket Kayıtlarının Doğruluğu ve Saklanması
Finansal, hukuki ve yönetim yükümlülüklerini yerine getirmek için eksiksiz ve doğru iş kayıtları tutmamız gerekmektedir. Bu bilgileri müşterilere, 
tedarikçilere, hissedarlara, çalışanlara ve devlet kuruluşlarına karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanırız. Herkes, tüm işlemlerin uygun şekilde 
yetkilendirildiğinden, varlıklarımızın yetkisiz veya uygunsuz kullanıma karşı korunduğundan ve tüm işlemlerin dahili politikalarımıza ve yürürlükteki yasalara 
uygun olarak kaydedildiğinden ve rapor edildiğinden emin olmak için dahili kontrollerimizi ve prosedürlerimizi izlemelidir.

Finansal raporlamamızın zamanlı ve doğru şekilde yapılması ve uygun 
temel oluşturan kayıtlar ve belgeler ile desteklenmesi zorunludur.

Şirketi etkileyen finans dışı herhangi bir önemli bilginin veya finansal 
bilginin veya şirket için bir kazanç veya kayıp ile sonuçlanabilecek 
olan herhangi bir bilginin farkına varmanız durumunda Kurumsal 
Denetleyicimizi veya bölgesel Denetleyicinizi bilgilendirmelisiniz. 
Raporunuzu hazırlamanıza Etik ve Uyum Ofisi yardımcı olabilir. Bu 
bilgiler, gerekli açıklamalar hakkında zamanında kararlar alınmasına 
olanak vermek için uygun şekilde kaydedilmek, işlenmek, özetlenmek 
ve üst yönetime bildirilmek zorundadır. 

Sistemli şekilde kayıt tutulmasını ve kurumsal, 
devlete ait ve başka gereklilikleri yerine getirmek 
için bunların hazır bulunmasını sağlamak için 
uygun şekilde kayıt tutmak önemlidir.

CFAP no. 111 bizim 
Kayıt Tutma  
politikamızdır.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/CFAPpolicies/CFAP0111.rtf&sourceid=2288&utm_campaign=2288&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Gizli Bilgiler

Herhangi bir gizli bilgiyi açıklamak için meşru bir iş amacınız varsa, açıklama yapmadan önce gerekli 
koruma önlemlerini almak için Hukuk departmanına danışın.

CMP no. 926 Gizli 
Bilgiler hakkında 
daha çok ayrıntı 
sağlamaktadır.

Gizli bilgiler, kamuya açık olmayan tüm bilgileri ve ifşa edildiğinde sahibine veya müşterilerine zarar 
verebilecek her türlü bilgiyi içerir. Kendi gizli bilgilerimiz ve bize emanet edilmiş gizli bilgiler dahil 
olmak üzere gizli bilgiler, yasa tarafından gerekli tutulan veya politikalarımız tarafından izin verilen 
durum dışında şirket içinde bile açıklanamaz.

Keşfedin
daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0926.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Bazı	gizli	bilgi	örnekleri	şunlardır:

 - 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 kodu
 - 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 yatırımlar veya elden çıkarmalar ile ilgili bilgiler
 - Şirketin finansal görünümü ve projeksiyonları

Spot
ışık

NCR içinde gizliliğin 
sürdürülmesi önemlidir.

Bazen, kişisel veriler ve 
stratejik planlar gibi şirket 
içinde paylaşılamayacak gizli 
bilgilere sahip olabilirsiniz.

Hızlı
kontrol
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Yasalara, Bu Kurallara ve 
Politikalara Uyum

NCR’nin işini yaparken bu Kurallara, Ortak Değerlerimize ve tüm iç politikalarımıza 
ve tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uymak zorundasınız. NCR’nin işini 
yaparken hiç kimseyi bu Kuralları, Ortak Değerlerimizi, tüm iç politikalarımızı ve/
veya tüm geçerli yasaları ve düzenlemeleri ihlal etmeye yönlendiremez veya bunun 
için hiç kimseye yardım edemezsiniz. 

Bu Kuralları veya belirli bir politikanın gerekliliklerini bilmemek bir ihlal için mazeret 
olmayacaktır.  

Spot
ışık

Yöneticiniz size NCR politikasını ihlal etme talimatı 
veremez. Bir NCR politikasının yasal gerekliliklerle 
çeliştiğinden endişe ediyorsanız, endişelerinizi Etik ve 
Uyum Ofisine iletin.
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ADİL OLMA
Rüşvetle mücadele ve Yolsuzlukla mücadele

Rekabet
Yatırım Kuralları ve “İçeriden Bilgiye Dayalı Ticaret”

Ticaret uyumu

İçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Topluluk Kaynaklar
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Rüşvetle Mücadele ve Yolsuzlukla Mücadele
Küresel bir şirket olarak, ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası dahil olmak üzere birçok 
rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasasına tabiyiz. Bu yasalar, kararlarını veya davranışlarını etkilemek için üçüncü bir tarafa/
taraftan doğrudan veya dolaylı olarak değerli herhangi bir şey sağlamayı, vaat etmeyi veya almayı yasaklar.

Spot
ışık Hiç kimseye hiçbir zaman hiçbir 

nedenle rüşvet vermeyin.

Rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasalarının ihlal edilmesi büyük 
para cezalarına ve cezalara yol açabilir ve itibarımıza ciddi şekilde 
zarar verebilir. Rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasalarının ihlal 
edilmesi itibarımıza zarar vermenin yanı sıra hem sizi hem şirketi 
ağır para ve cezai yaptırımlara maruz bırakabilir.

CMP#904, iş  
davranışlarına ilişkin 
beklentilerimizi 
belirler.Hiç kimseye rüşvet vaat edemez veya sağlayamazsınız veya 

ondan rüşvet alamazsınız. Herhangi bir rüşvet verme veya alma 
girişimini hemen Etik ve Uyum Ofisimize bildirmek zorundasınız. 
Kolaylaştırma ödemeleri, rutin, yasal işlemlerin yapılmasını 
sağlamak veya hızlandırmak için ödemeler yapılması da yasaktır.

Keşfedin
daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0904.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Vaka	no.	1 – LM Ericsson
2019 yılında, uluslararası bir telekom şirketi olan Ericsson, büyük 
ölçekli bir rüşvet planına girerek ABD yolsuzlukla mücadele 
yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını çözmek için SEC ve DOJ'a 
1 milyar dolardan fazla ödemeyi kabul etti.

Vaka	no.	2 – Goldman Sachs Group, Inc.
Goldman Sachs Group, Inc., “1Malaysia Development Berhad” 
(1MDB) rüşvet entrikası ile bağlantılı olarak FCPA’nın hükümlerini 
ihlal ettiği hakkında SEC’in suçlamalarını çözümlemek için 2018 
yılında 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti.

Vaka	no.	3 – Novartis AG 
İsviçreli şirket Novartis AG ve eski bir iştiraki, birden çok yetki 
bölgesinde rüşvetçilik davranışından ortaya çıkan SEC ve DOJ 
suçlamalarını çözümlemek için 2020 yılında para cezası ve idari 
ceza olarak 340 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti.
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Özel sektör müşterileri ile çalışırken uygun olabilecek 
faaliyetler devlet çalışanları ile iş yaparken uygunsuz ve 
hatta yasa dışı olarak görülebilir.

Rekabet
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, stratejik iş ortaklarımız, çalışanlarımız 
ve rakiplerimiz ile adil şekilde ilgileniriz. Gayretli şekilde ama her zaman 
adil ve etik olarak rekabet ederiz. Bizim başarılarımız adil olmayan iş 
uygulamalarından değil, çalışanlarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin 
gücünden ileri gelir. Şirket adına yaptığınız işlemlerde aldatma veya yanlış 
beyan kullanamaz veya gizli bilgileri kötüye kullanamazsınız. Ek olarak, devlet 
müşterileri ile çalışırken özel dikkat gösterilmelidir.

Biz, tedarikçileri, fiyat, kalite, teslimat kabiliyeti, teknoloji, tasarım ve hizmet ve 
dürüstlük itibarı gibi etkenleri dikkate alarak liyakat temelinde seçeriz.

Spot
ışık
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 - Karşılıklı	Anlaşmalar	OLMAMASI – taraflardan birisi 
ikinci bir taraftan satın alacak ise bu ancak ikinci tarafın 
birinci taraftan satın alması koşulu ile olacaktır.

 - Pazar	Paylaşımı	OLMAMASI – üçüncü taraflarla 
pazarları ‘bölüşmek’ veya tahsis etmek için anlaşmalar.

 - İhalede	Rotasyon	OLMAMASI – bizim başka bir fırsatı 
kazanmamız için onların işbirliği karşılığında bir fırsat 
kazanmalarına izin vermek için bir rakiple işbirliği yapmak.

 - Fiyat	Belirleme	OLMAMASI – fiyatları belirli bir 
düzeyde belirlemek veya belirli pazar koşullarını 
sürdürmek için üçüncü taraflarla anlaşmak.

 - İş	Yapmayı	Reddetme	OLMAMASI	– üçüncü 
taraflarla, herhangi bir belirli müşteri, tedarikçi veya 
müşteri veya tedarikçi grubuyla yasaları ihlal ederek iş 
yapmayı reddetme konusunda anlaşma.

 - Büyüklüğü	Kötüye	Kullanma	OLMAMASI – küçük 
rakipleri uygunsuz olarak dezavantajlı yapmak için 
pazar gücünün kullanılması.

 - Verileri	Kötüye	Kullanma	OLMAMASI – uygunsuz 
veya yasa dışı amaçlar için veri analizi kullanılması.

Hızlı
kontrol
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KaynaklarFarkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Toplulukİçerik

Yatırım Kuralları ve “İçeriden Bilgiye Dayalı Ticaret”
Şirket hakkında “kamuya açık olmayan maddi bilgilere” sahipken menkul 
kıymetlerimizle doğrudan veya dolaylı olarak ticaret yapamazsınız.

Kamuya açık olmayan önemli bilgiler, 
genellikle, kamuoyuna geniş şekilde 
açıklanmamış olan ve bir yatırımcıyı şirketin 
hisselerini satın almak, satmak veya elde 
tutmak bakımından etkileyebilecek olan 
herhangi bir bilgi olarak tanımlanır.

Bunlar, şirket satın alma veya satma 
planları; henüz kamuoyuna açıklanmamış 
gerçek veya öngörülen finansal bilgiler; 
yeni sözleşmeler, ürünler veya buluşlar; 
büyük kurumsal değişiklikler veya başka iş 
planları olabilir.

Spot
ışık

Ayrıca, halka açık olmayan önemli bilgilere dayanarak müşteriler 
ve satıcılar gibi diğer halka açık şirketlerin menkul kıymetlerinin 
doğrudan veya dolayı olarak ticaretini yapmanız da yasaktır. NCR 
veya başka bir şirket hakkında halka açık olmayan önemli bilgileri 
arkadaşlar, aile üyeleri veya başka üçüncü taraflar ile paylaşmanız 
(buna “tüyo vermek” denir) yasa dışıdır ve şirket politikasına 
aykırıdır. Menkul kıymetlerimizin değerinde kısa dönemli spekülatif 
dalgalanmalardan kâr elde edebileceğiniz hiçbir işlem yapamazsınız.
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 - NCR’deki işiniz sayesinde NCR ve başka şirketler hakkında öğrendiğiniz 
kamuya açık olmayan önemli bilgileri asla başkalarına vermeyin

 - NCR veya başka şirketler hakkındaki kamuya açık olmayan önemli 
bilgilere erişimi bu bilgileri iş nedenleri ile “bilmesi gereken” çalışanlarla 
kısıtlayın (bu tür kişiler bir gizlilik sözleşmesinde belirlenmiş olabilir)

 - Bir şirket hakkında kamuya açık olmayan önemli bilgilere sahipseniz 
başka bir kişiye bu şirketin hisselerinin ticaretini yapması için tavsiyede 
bulunmayın veya teşvik etmeyin

 - Bir işlem yasağı dönemi bekleniyor olsun veya olmasın, önemli bilgilere 
sahipken NCR menkul kıymetlerini veya başka bir şirketin borsada işlem 
gören hisselerini asla satın almayın veya satmayın

CMP no. 922 İçeriden 
Bilgiye Dayalı  
Ticaret  
Politikamızdır.

İçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Topluluk Kaynaklar

Hızlı
kontrol

Keşfedin
daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0922.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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KaynaklarToplulukAdil Olma

Ticaret Uyumu
Küresel bir şirket olarak, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ithalatlarını ve ihracatlarını 
düzenleyen uluslararası ticaret yasalarının farkında olmak zorundayız. İthalat yasaları 
tipik olarak, bir ülkeye neyin ithal edilebileceğini, ürünlerin nasıl işaretlenmesi 
gerektiğini, ithal edilen ticari malların nasıl değerlenmesi gerektiğini ve hangi 
vergilerin ödenmesi gerektiğini düzenler. İhracat yasaları tipik olarak, bir malın veya 
hizmetin ihraç edilmesine izin olup olmadığını ve nasıl ihraç edilebileceğini düzenler. 
Ticaret yasaları, erişim kısıtlamaları, kaynak kullanımı gereklilikleri, ekonomik 
yaptırımlar ve ambargolar ve ve anti boykot gereklilikleri dahil olmak üzere ticaretin 
tüm yönlerini düzenler.  

Ürünleri ve hizmetleri ancak Ticaret Uyumu Departmanı tarafından 
onaylanmış süreçleri kullanarak ithal veya ihraç edebilirsiniz.

Yasalar, gelenekler veya yerel uygulama arasında bir 
çelişki var gibi görüldüğü takdirde Ticaret Uyumu 
Departmanından yardım alın –  
Brokers.ImportNCR@ncr.com

Spot
ışık

İhracat yasaları tipik olarak aşağıdaki soruların göz önüne 
alınmasını gerektirir:
 - İhraç edilecek mal, yazılım veya teknik bilgi nedir?
 - Mal, yazılım veya bilgi kime sağlanacak ve
 - bunlara erişmelerine veya almalarına izin verilecek mi?
 - Ürün nereye ihraç edilecektir?
 - Ürün nasıl kullanılacaktır?

Hızlı
kontrol

mailto:Brokers.ImportNCR%40ncr.com?subject=Trade%20Compliance%20question
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İçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik

İş	yolculuğunuz	için	 
hazırlanıyorsunuz	ve	bir	iş	
arkadaşınız	başka	bir	ülkedeki	
ofisimize	test	yapmak	için	bir 
ürün	getirmenizi	ister.
Ne	yapmalısınız?

Çantanıza bir ürün paketi koymak ve başka bir ülkeye 
yolculuk yapmak kolay olmasına karşın bunu yasal 
olarak yapmak için belirli şartlar vardır. Seyahat 
sırasında elde taşınan ticari mallar, profesyonel 
ekipman veya NCR ile ilgili diğer mallar, diğer 
ülkelerin yanı sıra ABD'nin ihracat/ithalat yasalarına 
tabidir. ABD’nin ve başka ülkelerin yasaları kişisel 
eşyaların (yani dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, 
dijital depolama cihazları ve ticari şifreleme ürünleri) 
elde taşınmasına izin verebilmesine karşın kişisel 
bagajınızda ticari mallar taşımak ön izin gerektirir. Bu 
konuda onay ve bunun yasal şekilde nasıl yapılacağı 
hakkında öneri için Hukuk Departmanındaki Ticaret 
Uyumu ile iletişime geçin.

Böyle ise
ne olur?
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TOPLULUK
Ayrımcılık yapmama ve eşitlik

Güvenli çalışma ortamı
Hediyeler ve katkılar

İnsan hakları
Sosyal medya

İçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Topluluk Kaynaklar



36

KaynaklarFarkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olmaİçerik Topluluk

Ayrımcılık Yapmama, Taciz 
ve Eşit İstihdam Fırsatı

Irk, renk, soy, din, mezhep, ulusal köken, cins, cinsel kimlik ve ifade, 
cinsiyet, yaş, engellilik (fiziksel veya zihinsel), cinsel yönelim, medeni 
durum, gebelik, tıbbi durum, genetik bilgiler, kıdem durumu temelinde 
veya yasa tarafından korunan herhangi bir başka temelde hiçbir 
şekildeki ayrımcılığa veya tacize izin vermeyiz.
 
İstihdam ile ilgili tüm kararlar, nitelikler, deneyim, beceriler ve 
performans dahil olmak üzere iş ile ilgili meşru etkenlere dayanmak 
zorundadır.

Hızlı
kontrol

NCR ayrımcılığa veya tacize müsamaha göstermez.  
Bu, yalnız bizim çalışanlarımız için değil, aynı zamanda tedarikçilerimiz, 
müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de geçerlidir.

NCR Corporation | Davranış Kuralları | 2022

Saygı, etik davranışın temelidir ve 
karşılıklı saygı iyi ilişkileri güçlendirir.

Karşılıklı saygı, iki kişinin anlaşamayacağı 
durumlarda farklılıkları saygılı bir şekilde  

kabul etmektir. Farklılıklarına bakılmaksızın birbirine 
sesini duyurma ve başka herkes gibi aynı fırsatlara 

sahip olma hakkı tanımak. Karşılıklı saygıya sahip olmak,  
farklılıkları tanımayı, bunların önemini anlamayı ve 
farkındalık, kibarlık ve ilgi ile yanıt vermeyi içerir.

Karşılıklı saygının bulunmaması sataşma ve taciz gibi 
etik dışı davranışa yol açabilir. Tüm çalışanlar,  

herkesin memnuniyetle karşılandığı, adil  
davranıldığı ve ellerinden gelenin en iyisini  
yapmak için tam olarak desteklendiği bir  

ortam yaratmak için  
çalışmalıdır.
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KaynaklarFarkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olmaİçerik Topluluk

“Şirketimizin karakteri, birçok milletten, kültürden ve yaşam 
tarzından güçlü bir temsile sahip olan işimizin küresel doğası 

sayesinde 136 yıllık tarihimizde şekillenmiştir.
Daha eşitlikçi ve çeşitliliğe sahip bir toplumu desteklemeyi güçlü 
şekilde savunmanın ve her yerde nefreti, adaletsizliği ve baskıyı 
barışçı şekilde protesto eden herkesin yanında olmaya devam 

ederken bu mirasın üzerinde güçlenmeyi sürdüreceğiz. 

Mike Hayford, Eylül 2020

CMP no. 701 belgemiz ayrımcılık 
yapmama ve eşit istihdam 

fırsatı konusunu 
ele almaktadır.

CMP no. 702 Taciz 
Politikamızdır.

Spot
ışık

Tehdit edici veya saldırgan 
bir iş ortamı yaratan 
davranışları hoş görmeyiz.
Fiziksel, sözlü ve görsel dahil 
olmak üzere her türlü tacizi 
ve zorbalığı yasaklıyoruz.Keşfedin

daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0702.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0701.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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KaynaklarToplulukAdil Olma

Güvenli çalışma ortamı
NCR’de, şiddet davranışları veya tehditleri için sıfır müsamaha politikamız bulunmaktadır. 
Herkes, tesislerimizin gerek içinde gerek dışında iş yaparken meydana gelen şiddet 
içeren tehditler ve fiili davranışlar dahil olmak üzere kuşkulu tüm faaliyetleri bildirmek 
zorundadır. İş yerinde silah bulundurmayı yasaklıyoruz.

Kontrole tabi maddelerin tesislerimizde, araçlarımızda ve iş yaparken veya şirketi temsil 
ederken yasa dışı kullanımını, bulundurulmasını, dağıtımını veya satışını yasaklıyoruz.

Alkol veya marihuana kullanımının yasal olduğu yerlerde bile iş yaparken bunları 
kullanamaz veya bunların etkisi altında olamazsınız. Sosyal etkinliklerde alkole izin olduğu 
takdirde sağduyu kullanmanız ve ölçülü olmanız beklenmektedir.

Yasa, İnsan Kaynakları ve Küresel Güvenlik tarafından belirlenmiş sağlık ve güvenlik 
uygulamalarına herkes uymak ve kazaları, yaralanmaları ve bilinen veya kuşku duyulan 
güvensiz koşulları, prosedürleri veya davranışları bildirmek zorundadır.

Unutmayın, şirket tatil 
partileri gibi sosyal 
etkinlikler, müşteri 
etkinlikleri ve ofis indirimli 
içki saatleri bu Kuralların 
geçerli olduğu çalışma 
etkinlikleridir.

CMP no. 219 
Uyuşturucu Madde 
Bulunmayan  
İş Yeri 
Politikamızdır.

Hızlı
kontrol

Keşfedin
daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0219.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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KaynaklarToplulukAdil Olma

Hediyeler ve katkılar
Fiili veya görünürde bir çıkar çatışması ortaya çıkarma riski taşımayan veya rüşvetle 
veya yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal etmeyen ara sıra verilen hediyelere izin verilir. 
Genel olarak, yalnızca, seyrek olan, mütevazi değerde, yerel iş uygulamalarına uygun olan 
ve defterlerimizde ve kayıtlarımızda doğru şekilde rapor edilen hediyeler alabilir veya 
verebilirsiniz.

Hediye talebinde bulunamazsınız, herhangi bir şey karşılığında hediye veremez veya 
alamazsınız veya müsrif veya savurgan hediyeler veremez veya alamazsınız. Tüm 
hediyelere Çıkar Çatışması Politikamız, İş Davranışı Standartları Politikamız ve Hediyeler 
ve Eğlence Politikamız tarafından izin verilmek zorundadır.

Spot
ışık

Bu politikalar ve kurallar, genellikle hediye olarak 
düşündüğümüzden çok daha geniş bir terim olan "değerli 
her şey" için geçerlidir. Bu, kredileri, tercih edilen yardım 
kuruluşlarına bağışları, gizli bilgilere erişimi içerebilir.
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KaynaklarFarkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olmaİçerik

Yardım kuruluşlarına verilen tüm hediyeler 
ve bağışlar NCR Vakfından önceden yazılı 
onay alınmasını gerektirir. NCR Vakfına 
e-posta ile erişebilirsiniz veya Yardım Amaçlı 
Sponsorluk Onay formunu 
buradan sndirebilirsiniz. 

Topluluk

Devlet görevlilerine ve çalışanlarına hediyeler vermek ve 
onlardan hediyeler almak ek kurallara tabidir. Şirket fonlarını 
veya başka mülklerini kullanarak böyle bir hediye vermeden 
veya kabul etmeden önce ve herhangi bir siyasi partiye, 
faaliyete veya girişime katkıda bulunmadan veya bağış 
yapmadan önce Hukuk ve Devlet İlişkileri departmanlarından 
önceden yazılı onay almak zorundasınız.

Hızlı
kontrol

CMP no. 912 belgemiz, iş yerinde Hediyeler ve 
Eğlence durumlarının nasıl ele alınacağı  
hakkında bilgi 
vermektedir.

Keşfedin
daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0912.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://intranet.ncr.com/index.php?option=com_assetuploader&task=download&id=308230
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Toplulukİçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik

İnsan hakları
Seks ticareti, borç esareti, zorla hapiste çalıştırma ve çocuk işçiliği dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü insan kaçakçılığını ve zorla 
çalıştırmayı kesinlikle yasaklıyoruz.

Şunlara izin vermiyoruz:
 - yasal çalışma yaşının altındaki bireyleri işe almak, 
 - 18 yaşının altındaki işçiler tarafından tehlikeli iş yapılması,
 - bedensel ceza ve bedensel ceza tehdidi,
 - işçi depozitolarını gerekli tutmak, çalışanların kimlik veya göçmenlik 

belgelerini alıkoymak ve çalışanların istihdamlarına özgür şekilde son 
vermesini kısıtlayabilecek olan herhangi bir başka davranış.

CMP no. 927 bizim 
İnsan Hakları  
politikamızdır.

Keşfedin
daha fazla

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0927.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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KaynaklarFarkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olmaİçerik Topluluk

Şunları yapmaya çalışıyoruz:

 - tüm çalışanlara, görevlilere ve yöneticilere fazla mesai ücretlerinin 
ödenmesi dahil olmak üzere geçerli yasa tarafından belirlenmiş 
asgari standartları sağlayan veya onları aşan adil ücret vermek;

 - günlük ve haftalık çalışma saatlerine geçerli yasa tarafından belirlenmiş 
sınırlarda veya bunların altında bir üst sınır getirmek, tüm fazla 
mesainin makul olmasını sağlamak ve iş-hayat dengesini sağlamak;

 - yasanın olanak sağladığı en geniş ölçüde işçilerin örgütlenme ve 
toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermek;

 - bu Kurallara uyumu desteklemek için yeterli eğitime sahip iç ve dış 
personel alma görevlileri kullanmak.



NCR Corporation | Davranış Kuralları | 2022

Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlikİçerik Adil Olma Topluluk Kaynaklar

43

Sosyal Medya
Hesabınız NCR ile ilişkili olduğu zaman, sosyal medyayı mesleki veya kişisel şekilde kullanırken 
özel bir özen gösterilmelidir. NCR çalışanlarının düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmekte 
özgür olmasına karşın faaliyetinizin NCR’yi ve onun itibarını etkileyebileceğini unutmayın. Gizlilik 
yükümlülüklerinizi ihlal eden veya NCR’nin itibarını olumsuz şekilde etkileyen sosyal medya 
faaliyeti disiplin önlemi ile sonuçlanabilir. Lütfen	ileti	gönderin!	Çalışanları sosyal  
medyaya ileti göndermeye teşvik ediyoruz. NCR’yi duymayan kalmasın ve #NCRLife  
etiketine katılın.

Bağlantınızı	açıklayın:
Çalışanlar sosyal medyada NCR 
hakkında konuştuğu zaman NCR ile 
ilişkilerini kendi profillerinde veya 
iletide açıklamak ZORUNDADIRLAR 
– bu, yasa tarafından gerekli 
tutulmaktadır.

Hızlı
kontrol

Spot
ışık

Sağduyunuzu kullanın: Gizlilik ayarlarınız ne olursa olsun hiçbir 
şey gerçekten gizli değildir ve bu nedenle, NCR hakkında gizli 
olan herhangi bir şey dahil olmak üzere işvereninizin görmesini 
istemeyeceğiniz hiçbir ileti göndermeyin.

Resmi kanallarımızdaki en son iletileri 
görmek için sağ taraftaki logolara tıklayın!

https://www.facebook.com/ncrcorp/
https://www.instagram.com/ncrcorporation/
https://twitter.com/NCRCorporation
https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
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KAYNAKLAR
İçerik Farkındalık Sahiplik Hesap Verebilirlik Adil Olma Topluluk Kaynaklar

Bu Kurallar, Ortak Değerlerimizi desteklemek için rehberimiz ve referans noktamızdır. İş yaparken Ortak Değerlerimizi nasıl ifade edeceğimiz hakkında 
minimum standartları belirlemektedir. Bu bir istihdam sözleşmesi değildir. İç politikalarımızın her gerekliliğini, hukuki veya düzenleyici yükümlülüklerini veya 
yerel kuralları veya prosedürleri içermemektedir. Etik yükümlülükleriniz hakkında sorularınız varsa bunları Etik ve Uyum Ofisine belirtmeniz gerekir.

NCR Etik ve Uyum Ofisi ile üç yoldan iletişime geçebilirsiniz.
Tüm yöntemler 7 gün 24 saat kullanılabilir:

1. Web tabanlı olarak Alert Line raporu verin. Üçüncü taraf Alert Line sağlayıcımız 
olan Navex Global, Inc.’nin sitesine erişmek için Bridge ana sayfasında Alert Line 
bağlantısına tıklayın veya sağ taraftaki kare kodu tarayın. Bu site web tabanlı bir 
raporun nasıl verileceği hakkında size talimatlar verecek ve ayrıca raporunuz ile 
birlikte ekler göndermenize de olanak sağlayacaktır.

2. Alert Line’ı arayın. NCR’nin üçüncü taraf Alert Line sağlayıcısı ile telefonla iletişime 
geçebilirsiniz. Alert Line çok sayıda dili desteklemektedir.

 - ABD’de: Ücretsiz 1-888-256-5678 numarasını arayın

 - Diğer tüm ülkeler: Ülkeniz için geçerli olan AT&T ABD Direct numarasını arayın. 
AT&T Direct’e eriştiğiniz zaman 1-888-256-5678 numarayı arayın.

3. Doğrudan CE230007@ncr.com adresindeki Etik ve Uyumluluk posta kutusuna bir 
e-posta gönderin. Bu yöntem, bir NCR politikasının nasıl uygulanacağı hakkındaki 
sorular için genellikle uygundur.

Hızlı
kontrol

Etik ve Uyum bölümüne 
ComplianceOffice.Ethics@NCR.com 
adresine e-posta göndererek veya 
Alert Line’ı kullanarak ulaşabilirsiniz – 

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20Question
mailto:ComplianceOffice.Ethics%40NCR.com?subject=Question
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