ANİXTER İŞ ORTAĞI
YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Anixter’in Taahhüdü
Anixter'de rüşvet ve diğer yolsuzluk faaliyetlerine SIFIR tolerans
gösterilmektedir ve çalıştığımız her yerde profesyonellik, adalet
ve bütünlük içinde geçerli tüm rüşvet ve yolsuzluk önleme
yasalarına uyumlu olarak hareket edilmektedir.
Sorumluluklarınız
Anixter, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin, entegratörlerinin,
satıcılarının, kanal ortaklarının, danışmanlarının, profesyonel
danışmanlarının,
ortak
girişim
ortaklarının,
gümrük
müşavirlerinin, nakliye komisyoncularının, satış aracılarının ve
Anixter'in iş yaptığı diğer tüm tarafların (“İş Ortakları” veya “siz”)
Anixter'e ya da Anixter adına bir Anixter müşterisine veya
herhangi bir üçüncü tarafa hizmetlerini sunarken ve
sözleşmelere ait yükümlülükleri yerine getirirken her zaman
profesyonelce ve etik olarak davranmalarını bekler ve bunu
zorunlu kılar.
Anixter İş Ortağı olarak, aşağıdakileri temsil
etmekte ve onaylamaktasınız:
1. Yasalara uygunluk. Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası
dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın geçerli tüm rüşvet ve
yolsuzluk önleme yasalarına ("Yasalar") uyumlu olarak
hareket edecek ve Anixter'i Yasaların ihlali sorumluluğu
altına sokacak herhangi bir eylemde bulunmayacak ve bu tür
bir eylemde bulunulmasına izin vermeyeceksiniz.
2. Yanlış Ödemeler. Herhangi bir Kamu Görevlisi veya ticari bir
teşebbüs çalışanı dahil olmak üzere hiç kimse ile doğrudan
veya dolaylı olarak çalışma koşullarını muhafaza etmek veya
uygunsuz bir avantaj (ör. sözleşme imzalama, vergide
indirim, yasaların değiştirilmesi, dışalımların temizlenmesi,
telefon/elektrik bağlantısı veya çalışma için izinlerin
çıkartılmasını sağlamak gibi) elde etmek için bu kişinin
tutumunu uygunsuz bir biçimde etkilemek amacıyla (aşağıda
belirtilen şekilde) "herhangi bir değerli varlık" almaya veya
vermeye söz vermeyecek, böyle bir varlığı önermeyecek,
vermeyecek, almak üzere yetkilendirmeyecek, talep
etmeyecek ve onay vermeyeceksiniz.
3. Kolaylaştırma Ödemeleri. Kamu Görevlileri tarafından
sağlanan rutin devlet işlemlerini garanti altına almak veya
hızlandırmak için Anixter adına kolaylaştırma ödemeleri
yapmayacaksınız.
4. Kamu Görevlilerine verilen ve onlardan alınan Yemekler,
Eğlence ve Hediyeler. Dünyanın hiçbir yerindeki Kamu
Görevlileri ile Anixter adına herhangi bir değerli varlık
alışverişinde
bulunmaya
söz
vermeyecek,
bunu
önermeyecek, böyle bir şey vermeyecek, bu konuda
yetkilendirmeyecek, böyle bir şeyi talep etmeyecek, almayı
kabul etmeyecek ve almayacaksınız. Anixter'in potansiyel
veya mevcut bir iş ilişkisi içinde bulunduğu bir kamu görevlisi
tarafından belirtilen bir üçüncü tarafa (ör. bir aile üyesine,
hayat arkadaşına, arkadaşa, hayır kurumuna veya siyasi
partiye) verilen herhangi bir değerli varlık, doğrudan kamu
görevlisine verilmiş sayılır.
5. Kamu Görevlisi olmayan kişilere verilen Yemekler, Eğlence
ve Hediyeler.
Anixter adına hizmet sunarken sadece
aşağıdaki gerekliliklerin karşılanması durumunda, Kamu
Görevlisi olmayan bir kişiye değerli bir varlığı almak veya
vermek üzere söz verebilir, bu konuda öneride bulunabilir,
böyle bir şeyi verebilir, kendisini almak üzere yetkilendirebilir,
almaya onay verebilir ve alabilirsiniz:
a. Varlıklar nakit veya nakit eşdeğerleri (ör. hediye çeki,
hisse senedi, vb.) biçiminde olmamalıdır;

b.

Alıcı tarafından veya bir alıcı adına üçüncü şahıslar
tarafından talep edilmiş olmamalıdır;
c. Yerel kanunlara uygun olmalıdır;
d. Alıcının bulunduğu kurumun hediye ve ikram kurallarına
ve politikalarına uygun olmalıdır
e. Anixter tarafından önceden yazılı olarak yetkilendirilmiş
olmalıdır; ve
f. Bu Politikanın diğer hükümleriyle uyumlu olmalıdır.
6. Defterler ve Kayıtlar. Defterleri, kayıtları ve hesapları,
Anixter'in varlıklarının temliğini ve Anixter adına yürüttüğünüz
tüm varlık işlemlerini doğru ve açık bir şekilde yansıtacak
biçimde tutacak ve bunları koruyacaksınız.
7. Kamu Görevlileri ile Hiç Bir Ortaklık Olmaması Zorunluluğu.
Bir Kamu Görevlisiyseniz veya şirketinizin bir görevlisi,
yöneticisi, çalışanı veya aracısı bir Kamu Görevlisiyse,
Anixter ile iş yapmaya başlamadan önce bu yakınlığı derhal
Anixter'e yazılı olarak bildirmeniz gerekir.
8. Çıkar Çatışmaları. Sizin veya iş sahiplerinizin, görevlilerinizin,
yöneticilerinizin, çalışanlarınızın ya da aracılarınızın aile
üyeleri mevcut bir Anixter çalışanıyla ya da Anixter adına
hareket eden bir aracıyla ilişkiliyse, Anixter ile iş yapmaya
başlamadan önce bu ilişkiyi derhal Anixter'e yazılı olarak
bildirmeniz gerekir. Bu paragraftaki aile üyesi şunları içerir:
ebeveyn, eş, kardeş, erkek çocuk, kız çocuk, kayınvalide
veya kayınpeder ya da kayınbirader/görümce.
9. Endişeler. Herhangi bir Anixter çalışanının veya İş Ortağının
işle ilgili herhangi bir etik dışı veya yasa dışı uygulamasıyla
ilgili endişelerinizi ethics@anixter.com adresine e-posta
göndermek veya Anixter İş Bütünlüğü Hattı'nı aramak
suretiyle Anixter'e derhal bildirmeyi kabul edersiniz. Ayrıntılar
için www.anixter.ethicspoint.com adresine bakınız.
Tanımlar
“Herhangi bir değerli varlık” hemen hemen tüm çıkar şekillerini
kapsar ki bunlara para, hediyeler, ikramlar, yemekler ve eğlence,
etkinlik biletleri, promosyon amaçlı masraflar, harcamalar,
hizmetler veya kişisel iyilikler, borçlar, işe alma teklifleri veya
gelecekte işe alma sözleri ya da siyasi ya da hayır işi katkıları
dahildir ancak bu kadarıyla sınırlı değildir.
Oldukça kapsamlı bir terim olan “Kamu Görevlisi” şunları kapsar:
1. Aşağıdaki yerlerde çalışanlar, yetkililer, görevliler ve
danışmanlar:
a. Ulusal, eyalet, bölge, il ya da yerel bir yönetim,
b. Resmi kurum, idari makam ya da diğer kamu kuruluşları,
c. Kamu iktisadi teşebbüsleri,
d. Örneğin ABD'deki Kızılderili kabileleri ve milletleri gibi
özel statüye sahip gruplar veya
e. Uluslararası kamu kuruluşları, örneğin Birleşmiş Milletler,
Avrupa Birliği ve bunların organları ve diğer ilgili
kurumlar veya
2. Siyasi bir makamda bulunsun ya da bulunmasın yönetimin
herhangi kademesinde bulunan siyasetçiler, siyasi adaylar,
siyasi partiler ve bunlara hizmet verenler; veya
3. Kraliyet ailelerinin ve yönetimde bulunan ailelerin üyeleri.
Sonlandırma
Bu Politikanın izlenmemesi durumu, Anixter ile iş ilişkinizin
sonlanması ile sonuçlanabilir.
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