
ÜÇÜNCÜ TARAF DAVRANIŞ KURALLARI 
PİYASADA DAVRANIŞ 
GİRİŞ/AÇIKLAMA 
 
Bu, NCR Üçüncü Taraf Davranış Kuralları (“Kurallar”) NCR Corporation’ın, iştiraklerinin ve bağlı 
kuruluşlarının (toplu şekilde “NCR” veya “Şirket”) bir sınırlandırma olmaksızın tedarikçilerimiz, 
yüklenicilerimiz, danışmanlarımız, aracılarımız, temsilcilerimiz, satıcılarımız, hizmet sağlayıcılarımız 
ve kanal ortaklarımız (her birisi bir “Üçüncü Taraf”) dahil olmak üzere iş yaptığımız herkesten 
beklediği minimum standartları belirlemektedir. NCR, uygun çalışma koşulları sağlayan, işçi 
haklarının korunmasını sağlayan ve ürün geliştirme ve üretim de dahil olmak üzere çevreye duyarlı 
operasyonlara sahip Üçüncü Taraflarla iş yapmak anlamına gelen kurumsal sosyal sorumluluğu 
taahhüt etmiştir. 
 
Her bir Üçüncü Taraf bu Kurallarda belirtilen minimum gerekliliklere bağlı olmak zorundadır. 
Üçüncü Taraflar ayrıca iş yaptıkları üçüncü tarafların işgücü için benzer asgari gereklilikleri 
benimsemelerini şart koşmalıdır.  
 
Geçerli yasalar bu Kuralların hükümleri ile çeliştiği takdirde Üçüncü Taraflar geçerli yasayı izlemek 
ve çelişki hakkında NCR’ye hemen bilgi vermek zorundadır.  
 
Tüm Üçüncü Tarafların; Kuralların, NCR politikasının ve Üçüncü Tarafın NCR ile yaptığı işler ile bir 
ilgisi bulunan geçerli yasanın şüpheli ihlali durumlarını NCR’ye bildirmeleri gerekmektedir. Üçüncü 
Taraflar, kendilerinin bu Kurallara bağlı kaldığını doğrulamak için NCR’den gelen bilgi veya belge 
isteklerine hemen yanıt vermeli ve tüm hataları hemen düzeltmelidir. 
 
NCR bu Kuralları izlemeyen Üçüncü Taraflar ile ilişkisine son verme hakkını saklı tutar.  
 
İNSAN HAKLARI, İSTİHDAM VE İŞ YERİ KONULARI 
 
Üçüncü Taraflar, herhangi bir kişiye karşı onun ırkı, dini, engelliliği, cinsiyeti, ulusal kökeni veya yaşı 
nedeni ile ayrımcılığı yasaklayan herhangi bir yasayı, usulü veya düzenlemeyi ihlal eden hiçbir 
davranışta veya uygulamada bulunmayacaktır. Üçüncü Taraflar insanlara karşı saygılı ve onurlu 
davranacak, farklı karşı görüşlere açık olacak, herkes için fırsat eşitliğini destekleyecek ve kapsayıcı 
ve etik bir kültürü teşvik edecektir. 
 
1. İş Yerinde Şiddet 
Her Üçüncü Taraf kendi çalışanları ve ziyaretçileri için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı 
sağlayacaktır, Üçüncü Taraflar tesislerinde bulunan herkese karşı saygı ve nazik davranılmasını 
gerekli tutacaktır. Şiddet eylemleri veya tehditleri kesinlikle yasaklanmalıdır. Her Üçüncü Taraf, 
tesislerinde meydana gelen şiddet eylemlerini veya tehditlerini ele almak için bir yöntem 
oluşturmalıdır. 
 
Üçüncü Taraflar herhangi bir NCR tesisine veya NCR ile yaptığı işler ile ilişkili olan işler yaparken 
ziyaret ettikleri hiçbir tesise herhangi bir silah getirmeyecektir. 
 
2. Ayrımcılık Yapmama 
Üçüncü Taraflar yürürlükteki tüm istihdam ve çalışma yasalarına uymak ve tüm çalışanlarına ve 
başvuru sahiplerine eşit istihdam fırsatı sağlamak zorundadır. Üçüncü Taraflar ayrımcılığın olmadığı 



bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır. NCR yerel geleneklere, normlara ve kültürel beklentilere 
saygı gösterirken, Üçüncü Taraflar, yürürlükteki ayrımcılıkla mücadele yasalarına uygun olarak 
çalışanlara ve istihdam için başvuranlara eşit istihdam fırsatları sağlamalı ve yasaların izin verdiği 
azami ölçüde ırk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, medeni durum, etnik 
köken, ulusal köken, kast, engellilik, genetik bilgi, tıbbi durum, hamilelik, din, siyasi bağlantı, sendika 
üyeliği, kıdemlilik durumu veya bir yasa dışı faktöre dayalı ayrımcılığı yasaklamalıdır. Bu yasaklama, 
işe alma, kısa süreli işe alma, performans değerlendirmeleri, ücret terfileri, işten çıkarma ve 
istihdamın diğer tüm yönleri için geçerli olacaktır. Üçüncü Taraflar, geçerli yasaya uygun şekilde 
kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için  çalışanlarına makul olanaklar sağlamak zorundadır. 
 
3. Taciz 
 Üçüncü Taraflar ırk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, medeni durum, 
etnik köken, ulusal köken, kast, engellilik, genetik bilgiler, tıbbi durum, gebelik, din, politik bağlılık, 
sendika üyeliği, durumu ve geçerli yasa tarafından korunan herhangi bir başka özellik dahil olmak 
üzere özellikle kişisel özelliklere dayalı olduğu takdirde fiziksel, psikolojik ve sözlü taciz veya başka 
bir taciz edici davranış içermeyen bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır. Üçüncü Taraflar tehdit 
edici veya saldırgan bir çalışma ortamı yaratan davranışları kesinlikle yasaklamalıdır. 
 
4. İnsan Kaçakçılığı, Çocuk Emeği ve Zorla Çalıştırma 
Üçüncü Taraflar, seks ticareti, borç esareti, zorla hapiste çalıştırma ve çocuk işçiliği dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, insan kaçakçılığını veya her türlü zorla çalıştırmayı kesinlikle 
yasaklamalıdır. Üçüncü Taraflar aşağıdakiler dahil tüm personel için asgari çalışma standartları 
belirlemek zorundadır: 
 
a) yasal çalışma yaşının altındaki kişilerin işe alınmasını yasaklanması (yasal yaşın Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine uygun olması koşulu 
ile) ve 18 yaşının altındaki yasal işçiler tehlikeli iş yapamaz.  
b) bedensel cezanın ve bedensel ceza tehdidinin yasaklanması   
c) işçi depozitolarını gerekli tutmayı, çalışanların kimlik veya göçmenlik belgelerini alıkoymayı ve 
çalışanların istihdamlarına özgür şekilde son vermesini kısıtlayabilecek olan herhangi bir başka 
davranışı yasaklamak 
d) fazla mesai ücretlerinin ödenmesi de dahil olmak üzere, tüm çalışanlara yürürlükteki yasalarca 
belirlenen asgari ücret standartlarını karşılayan adil bir ücret sağlamak. Bir disiplin önlemi olarak 
ücretlerden kesinti yapılmasına izin verilmez. 
e) günlük ve haftalık çalışma saatlerini  yürürlükteki yasa ile belirlenmiş sınırlarda veya altında 
tutmak, tüm fazla mesailerin isteğe bağlı olmasını sağlamak ve haftada en az bir dinlenme günü 
sağlamak ve haftada 60 saatten fazla çalışmaya izin vermemek 
f) Üçüncü Taraflar işçilere konut sağladığı zaman söz konusu konut temiz ve güvenli olacak ve 
makul bir yaşam alanı sağlayacaktır  
g) geçerli yasanın olanak sağladığı en geniş ölçüde işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık yapma 
haklarına saygı göstermek 
h) insan kaçakçılığını yasaklayan düzenlemelere bağlı kalmak ve faaliyet gösterdikleri ülkede veya 
ülkelerde geçerli olan tüm yerel yasalara uymak. Üçüncü Taraflar başkalarının haklarını ihlal 
etmekten kaçınmak ve faaliyetleri ve/veya hizmetleri ile ilgili olan her türlü olumsuz insan hakları 
etkilerini ele almak zorundadır 
i) kendi tedarik zinciri içinde borç esaretini, işçilik veya hizmetler için hileli şekilde işe almayı, 
köleliği, kulluğu ve zorla çalıştırmayı veya zorunlu çalışmayı ve insan kaçakçılığını yasaklamak. Borç 
karşılığı çalışma, ödünç işçilik veya hapishanede zorunlu çalışma kabul edilmez. 



 
Üçüncü Taraflar bu minimum gerekliliklere uyumu desteklemek için yalnızca yeterli eğitime sahip 
dahili ve harici işe alım görevlileri kullanabilir.   
 
5. Uyuşturucu Madde Bulunmayan İş Yeri 
Üçüncü Taraflar uyuşturucu bulunmayan iş yerleri sağlamak zorundadır. Üçüncü Taraflar, Üçüncü 
Taraf tesislerinde olsun olmasın NCR için veya NCR adına iş yaparken yasa dışı uyuşturucuların 
kullanılmasını, bulundurulmasını, dağıtımını veya satılmasını yasaklamak zorundadır. Üçüncü Taraf 
personeli, işlerini güvenli ve etkili şekilde yürütmelerini engelleyen uyuşturucu maddeler, reçeteli 
ilaçlar veya alkol dahil olmak üzere herhangi bir maddenin etkisi altında iken NCR için veya onun 
adına iş yapamazlar. 
 
6. Bilgi Teknolojisi Kaynaklarının Kabul Edilebilir Kullanımı 
NCR’nin elektronik bilgi teknolojisi (BT) altyapısı Üçüncü Taraflarca yalnızca NCR’nin iş amaçları için 
kullanılacaktır ve kişisel, politik veya dini görüşleri desteklemek veya iş dışı herhangi bir amaç veya 
etkinlik ile ilgili destek istemek için kullanılamaz. Üçüncü Taraf personeli NCR’nin BT altyapısı 
kaynaklarını sorumlu, etik ve yasaya uygun şekilde kullanmak zorundadır. NCR e-postasını veya NCR 
tarafından temin edilen başka elektronik mesajlaşma veya iletişim araçlarını diğer şeylerin yanı sıra 
saldırgan, taciz edici, müstehcen veya tehdit edici mesajlar oluşturmak veya bunları değiş tokuş etmek 
veya zincir mektuplar ve iş ile ilgili olmayan talep edilmemiş başka e-postalar oluşturmak veya bunları 
değiş tokuş etmek için kullanmaları yasaktır. Geçerli yasa ile yasaklanması dışında, NCR kendi BT 
altyapısı kullanılarak gönderilen, alınan veya depolanan herhangi bir bilgiyi arama ve inceleme ile ilgili 
tüm hakları saklı tutmaktadır. 
 
ŞİRKET BİLGİLERİNİN KORUNMASI  
 
7. Gizli Bilgiler 
NCR tarafından veya NCR için bir Üçüncü Tarafa ifşa edilen veya sağlanan gizli bilgiler, her zaman 
NCR gizli bilgileri olarak ele alınmalı ve korunmalıdır. Bu bilgiler üçüncü taraflara açıklanmamalı veya 
NCR tarafından yetki verilmemiş hiçbir amaç için kullanılmamalıdır.  
 
8. Kamuya Açık Olmayan Önemli Bilgiler 
Üçüncü Taraflar, “kamuya açık olmayan önemli bilgilere” sahip olduğu zaman doğrudan veya dolaylı 
şekilde menkul kıymetler ticaretini yasaklayan yasalar ve kamuya açık olmayan önemli bilgilerin 
paylaşılmasını yasaklayan yasalar dahil olmak üzere geçerli menkul kıymetler yasalarına her zaman 
uyacaktır. 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.  
 
9. Gizlilik ve Veri Koruma  
Üçüncü Taraflar, 2016/679 Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği dahil ancak bununla sınırlı 
olmamak üzere, gizlilik ve veri koruma yasalarıyla tutarlı bir şekilde bireylerin verilerine saygı 
göstereceklerdir. Üçüncü Taraflar, insanlar (örneğin hastalar, çalışanlar, müşteriler) hakkındaki 
kişisel verileri her zaman gerekli iş amaçlarına uygun şekilde kullanacak ve bunları yanlış 
kullanımdan koruyacaktır. Üçüncü Taraflar, NCR için veya ondan toplanan kişisel veriler dahil olmak 
üzere gizli bilgileri koruyacak ve NCR’den veya onun adına elde edilen bilgilerin yetkisiz şekilde 
iletilmesi ve/veya yayınlanması dahil olmak üzere bunları uygun fiziksel ve elektronik güvenlik 
prosedürler vasıtası ile kaybolmaktan, yanlış kullanılmaktan, çalınmaktan, hileden, uygunsuz 



erişimden, imha olmaktan, açıklanmaktan veya değiştirilmekten koruyacaktır. Kişisel verilerin ve 
bunları korumak için yasal gerekliliklerin tanımı ülkeye göre değişmektedir. 
 

 
PİYASADA DAVRANIŞ 
 
10.  Rakipler ile Etkileşimler 
Üçüncü Taraflar geçerli olan tüm anti-tröst ve rekabet yasalarına her zaman uymak zorundadır. 
 
11.  Fikri Mülkiyet 
Üçüncü Taraflar, NCR'nin ve diğerlerinin ticari markalarına, yazılımlarına, ticari sırlarına ve diğer gizli 
ve tescilli bilgilerine, icatlarına, diğer yazarlık çalışmalarına, teknolojiye, verilere, belgelere ve diğer 
materyallere ve fikri mülkiyet haklarına (patent, telif hakkı, ticari sır ve ticari marka hakları) saygı 
gösterecektir.  Üçüncü Taraflar, herhangi bir NCR fikri mülkiyetini veya başkalarının fikri mülkiyetini, 
NCR veya NCR ile ilgili herhangi bir faaliyet, proje veya taahhütle birlikte veya bunlarla bağlantılı 
olarak, bunu yapma hakkı/hakları olmaksızın ve yalnızca bu hakkın kapsamı dahilinde 
kullanmayacaktır. 
 
12.  Rüşvetle Mücadele / Yolsuzlukla Mücadele Yasaları 
Üçüncü Taraflar ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasasına, İngiltere Rüşvet Yasasına ve diğer tüm 
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına (toplu şekilde “Yolsuzlukla Mücadele Yasaları”) her 
zaman uymak zorundadır.  Üçüncü Taraflar bir iş avantajı elde etmek veya elde tutmak amacı ile 
herhangi bir üçüncü tarafı herhangi bir eylemde bulunmaya veya bulunmamaya teşvik etmek için 
herhangi bir üçüncü tarafa doğrudan veya dolaylı şekilde değerli hiçbir şey sağlayamaz, vaat edemez 
veya ondan alamaz veya kabul edemez.  
 
13.  Doğru Kayıtlar Tutulması 
Üçüncü Taraflar, geçerli yasalara uygun olarak doğru kayıtlar oluşturmalı ve temsil ettiği temel 
işlemi gizlemek veya yanlış tanıtmak için herhangi bir kayıt girişini değiştirmemelidir. İş ile ilgili bir 
ticari işlemin kanıtı olarak hazırlanan veya alınan tüm kayıtlar, biçimleri ne olursa olsun, 
belgelendirilen ticari işlemi veya olayı tam ve doğru şekilde temsil etmek zorundadır. Kayıtlar, 
geçerli saklama gereklilikleri temelinde saklanmalıdır. Üçüncü Taraflar, eksiksiz ve doğru defter ve 
kayıtlar tutmalı ve uygunsuz ödemeleri önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış yeterli dahili 
muhasebe kontrollerine sahip olmalıdır.  
 
14.  Hediyeler, Ticari Nezaket ve Ağırlama 
Hediye verme uygulamaları tüm dünyada değişiklik göstermektedir. Üçüncü Tarafların kendi 
ürünlerinin ve hizmetlerinin değeri üzerinden rekabet etmesi beklenmektedir. Ticari nezaket 
kuralları, haksız rekabet avantajı elde etmek için kullanılamaz. Üçüncü Taraflar, her durumda 
aşağıdaki minimum gerekliliklerle tutarlı olarak, hediye verirken veya alırken sağduyulu 
davranacaktır: 
 
a) Tüm Hediyeler Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına uygun olmak zorundadır. 
b)  Üçüncü Taraflar, fiili veya görünürdeki çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır. 
c)  Üçüncü Taraflar yaptıkları ticari işlemlerin ayrıntılarını sözleşmeler, sipariş formları ve faturalar 
dahil olmak üzere NCR’ye verilen tüm belgelerde doğru şekilde kayıt etmek zorundadır. 



d) Üçüncü Taraf ile iş yapmanın veya NCR’den başka bir lehte muamele görme karşılığında hiç 
kimseye ödeme, kredi, iltimas, rüşvet, komisyon, özel ayrıcalık veya hizmet teklif etmeyin veya 
sağlamayın. 
 
NCR personeline verilen veya onlardan alınan hediyeler seyrek, mütevazi özellikte ve nominal 
değerde olmak zorundadır. 

 
 
15.  Çıkar Çatışmaları 
Üçüncü Tarafların olası bir çıkar çatışması görüntüsü veren tüm çıkar çatışması durumlarından 
kaçınması beklenmektedir. Üçüncü Tarafların fiili veya olası bir çıkar çatışmasının ortaya çıkması 
durumunda etkilenen tüm taraflara yazılı bildirim vermesi beklenmektedir. Bu durum NCR’nin 
çıkarları ile kişisel çıkarlar veya yakın akrabaların, arkadaşların veya dostların çıkarları arasındaki bir 
çatışmayı içerir. 
 
GLOBAL TİCARET 
 
16. İhracatlar, İthalatlar ve Ticaret Kontrolü 
Üçüncü Taraflar, belirli yabancı kuruluşlar, kişiler veya ülkelerle işlemleri kısıtlayan ABD İhracat 
kontrol yasalarına ve diğer bölgesel, tek taraflı ve çok taraflı düzenlemelere tabi olan bir ülke, kişi 
veya kuruluştan doğrudan veya dolaylı olarak NCR'ye herhangi bir materyal veya hizmet 
sağlamamalıdır ( genellikle reddedilen, engellenen, ambargo uygulanan ve/veya kısıtlanan taraflar 
olarak anılır). Üçüncü Taraflar (a) malların, teknik verilerin, yazılımların ve hizmetlerin ihracatını, 
yeniden ihracatını ve aktarılmasını; (b)  mal ithalatı ve tedarik malzemeleri ile ilgili yükümlülükleri; 
(c) ekonomik yaptırımları ve ambargoları ve (d) ABD boykot karşıtlığı gerekliliklerini düzenleyen 
geçerli yasalara ve düzenlemelere uyacaktır. 
 
ÇEVRE/MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK 
 
17.  Çevre 
Üçüncü Taraflar geçerli çevre koruma yasalarına uymak ve kendi iş faaliyetlerinden kaynaklanan 
istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmeye çalışmak zorundadır. Üçüncü Taraflar kaynakların 
tüketilmesini ve her türlü atık üretilmesini azaltmaya ve geri dönüşüm çabalarını desteklemeye 
çalışacaktır.  
 

18. Çatışma Mineralleri 
NCR, Üçüncü Tarafların, kendi ürünlerinin kalay, tantal, altın ve tungsten (“Çatışma Mineralleri”) içerip 
içermediğini belirlemek için önlemler almasını ve bunları içerdikleri takdirde şunları yapmasını 
beklemektedir: 
 
a) Çatışma Minerallerinin kaynaklarını belirlemek için tedarik zinciri durum tespiti süreçleri 
uygulamak 
b) Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki veya komşu ülkelerdeki silahlı grupları doğrudan veya 
dolaylı olarak finanse eden veya onlara yarar sağlayan Çatışma Minerallerinin kullanımını proaktif 
şekilde ortadan kaldırma çabalarını desteklemek. 
 
NCR, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı”nın (OECD) uluslararası kabul görmüş rehberliği 
yardımıyla ürünlerinden ve tedarik zincirinden Çatışma Minerallerini proaktif olarak ortadan 



kaldırmaya kararlıdır. NCR, “Makul Menşei Ülke Sorgulamamızı” (RCOI) yapmamıza olanak veren, 
Çatışma Minerallerinin kaynaklandığı yer hakkında bilgi sağlanması için kendi Üçüncü Taraf 
malzeme tedarikçilerine güvenmektedir. NCR bu sorgulamanın bir parçası olarak kendi tedarik 
zincirindeki riskleri belirlemek ve değerlendirmek, bu risklere müdahale etmek ve bu 
değerlendirmelerin sonuçlarını rapor etmek üzere durum tespiti uygular. 
 
Üçüncü Taraflar, NCR’nin isteği üzerine, bu hükme uygunluğu izlemek veya değerlendirmek için 
NCR’nin gerekli gördüğü bilgileri, belgelendirmeleri ve belgeleri hemen sağlayacaktır.  Yıllık Çatışma 
Mineralleri Raporlarımızda ve SEC Form SD ve www.ncr.com/company/corporate-
responsibility/conflict-minerals adresinde ek bilgiler bulunabilir. 

 
19. Mesleki Güvenlik ve Sağlık 
Üçüncü Taraflar, insan sağlığının korunması ve ölüme, fiziksel zarara veya hastalığa neden 
olabilecek bilinen tehlikelerden uzak çalışma koşullarının sağlanması ile ilgili geçerli sağlık ve 
güvenlik yasalarına uymalıdır. 
 
Üçüncü Taraflar tüm personel için temiz tuvaletlere, içme suyuna ve sağlıklı yemek hazırlama, 
depolama ve yeme tesislerine kolay erişim sağlamalıdır. Üçüncü bir Taraf personele konut tesisleri 
sağlıyorsa bu tesisler bakım ve tamir gereklilikleri dahil olmak üzere yerel barınma ve güvenlik 
standartlarını karşılamalıdır. 
 
UYUMUN SÜRDÜRÜLMESİ/ENDİŞELERİN BİLDİRİLMESİ 
 

20. Uyumun Sürdürülmesi 
Üçüncü Taraflar kendi personellerinin bu Kurallar kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini 
anlamasını sağlamak için eğitim ve iletişim programları oluşturmak zorundadır.  
 

21. DENETLEME 
NCR her Üçüncü Tarafın bu Kurallara uygunluğunu  izleme ve denetleme hakkını saklı tutar. Buna 
göre, Üçüncü Taraflar, NCR tarafından talep edilen ilgili bilgileri sağlayarak ve NCR'nin anlamlı bir 
denetim yapabilmesi için kişileri erişilebilir kılarak işbirliği yapmalıdır. Benzer şekilde, Üçüncü 
Tarafların, bu Kurallara uyumu sağlamak için kendi tedarik zincirlerini değerlendirmeleri ve NCR 
tarafından talep edildiği zaman kendi tedarik zincirlerinin  denetimlerini  yapmaları  gerekmektedir. 
Üçüncü Tarafın veya onun tedarik zincirinin herhangi bir uygunsuzluğu, hem zamanında hem de 
NCR'ye herhangi bir ek maliyet olmaksızın etkin bir şekilde gidermesi gerekir. Bu Kuralların ihlalleri 
Üçüncü bir Tarafın NCR ile iş ilişkisini olumsuz şekilde etkileyebilir. 
 

22. Endişelerin veya Yanlış Davranışın Bildirilmesi 
NCR, güçlü bir etik kültürün kısmen, çalışanların bu Kurallara uymama durumlarını bildirmekte 
özgür oldukları bir ortamın yaratılmasına bağlı olduğuna inanmaktadır. Söz konusu uyumsuzluk 
yasaya aykırılık veya etik dışı davranış şüphesi içerebilir (toplu şekilde yanlış davranış denmektedir). 
NCR, şüphelenilen veya bilinen suistimal raporlarını araştırmayı ve bulgularımıza dayanarak uygun 
eylemi gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Benzer şekilde, Üçüncü Taraflar, kendi çalışanları ve tedarik 
zincirleri de dahil olmak üzere, şüphelenilen veya bilinen herhangi bir yanlış davranışı veya bu 
Kuralların ihlallerini NCR’nin Etik ve Uyum Ofisine bildirmek zorundadır 
(ComplianceOffice.Ethics@ncr.com veya NCR’ye ait AlertLine hattına e-posta göndererek). Bir 
raporun sonunda kanıtlanıp kanıtlanmamasına bakılmaksızın, NCR, iyi niyetle davranarak bildirimde 
bulunan bir kişiyi misillemeye karşı koruyacaktır. 

mailto:ComplianceOffice.Ethics@ncr.com
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