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A. O. Smith Corporation şirketini benzersiz yapan özelliklerden birisi değerlerimizdir.
İş yapmaya başladığımız 1874 yılından beri aynı değerler dizisi ile çalışıyoruz. Değerlerimiz,
dürüst ve doğru davranışla iş yönetimine ve sosyal sorumluluk sahibi kurumsal vatandaşlar
olmaya inanan şirketimizin kurucuları Smith ailesine dayanır. Dürüstlüğe olan bu değişmez
bağlılığı nedeniyle A. O. Smith, hizmet verdiği bütün pazarlarda mükemmellik konusunda
olağanüstü bir üne sahiptir. Bu ünümüz üç etmenle açıklanabilir: müşterilerimizin uzun
dönemde başarıları ile etkin bir biçimde ilgilenme; iyi bir kurumsal vatandaş olma isteği;
birbirimize saygılı ve değer vererek davranmadaki kararlılığımız.
Bu Yol Gösterici İlkeleri, değerlerimizin ve doğru davranış ilkelerine olan inancımızın
her çalışana, müdüre ve yönetim kurulu üyesine iletilmesini sağlamak için yazdık ve
dağıttık. Yol Gösterici İlkelerimiz, hızla değişen iş dünyasında doğru davranış yapısını ve iş
yönetimi ilkelerini sağlamak amacını taşır. Bu kitapçık ayrıca, şirketin sizden ne beklediğini
anlamanıza yardımcı olma ve karmaşık ve zorlu durumlarda nasıl davranmanız gerektiği
konusunda yol gösterici olma amacını taşır. A. O. Smith yeni pazarlara ve yeni ülkelere
açıldıkça, her çalışanın aynı iş ilkelerini anladığına, benimsediğine ve onlara uyduğuna
güvenmek istiyoruz. Ayrıca müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve içinde iş yaptığımız
toplumların, kendimiz için belirlediğimiz yüksek ölçüleri bilmelerini istiyoruz.
A. O. Smith'in ünü, sizin davranış ve inanışlarınızın sonucudur. Tüm dünyada her biriniz
şirketimizi temsil ediyorsunuz; günlük davranışlarınız bizim etik (doğruluk ilkelerine bağlı) bir
şirket olarak saygınlığımızı arttıracak ya da onu yok edecektir. Anlık küresel
haberleşmenin gerçekleştiği bugünün dünyasında, bir şirkete duyulan
güven ve onun iş ortakları ile adil pazarlık yeteneği, her zamankinden
daha önemli ve daha kırılgan. A. O. Smith değerlerine bağlılığınıza saygı
duyuyor ve teşekkür ediyorum ve sizi, gelecekte de, birlikte iş yaparken,
aynı değerlere bağlı kalmaya davet ediyorum.

Ajita G. Rajendra
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
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A.O. SMITH
DEĞERLER
BİLDİRİMİ
A. O. Smith, bu anılan değerleri, işimizi yürütmede ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş yaptığımız
toplumlarla iletişimde yol gösterici olarak geliştirmiştir. Başarımız, bütün çalışanlarımız, müdürlerimiz
ve yönetim kurulu üyelerimizin aynı hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmalarına ve aynı değerleri
paylaşmalarına bağlıdır.

A. O. Smith, kazançlı bir büyüme gösterecektir
Kazançlı büyüme, A. O. Smith'in geleceği için gereklidir. Kazançlı bir büyüme göstermek için:
• Müşterilerimize yeni ve yüksek kalitede ürünler vermeli;
• Bireysel gelişme için daha büyük fırsatlar ve daha iyi bir iş güvenliği sağlamalı;
• Paydaşlar için yatırım değerinde büyüme sağlamalıyız.
Paydaşlara ortanın üzerinde bir getiri sağlamakla kalmayıp, planlı bir şekilde büyüyeceğiz, böylece;
•	İş birimlerimizin birbirlerini tamamlayan ayrı büyüme oranları olacak ve bunlar Amerikan
ekonomisinden daha hızlı büyüyen bir şirket oluşturacaktır;
•	Büyümede gerekli anapara, yatırımın ortanın üzerindeki getirisi ile üretilen para
kaynaklarından ve borçlanma ve öz varlık gibi dış kaynaklardan desteklenecektir.

A. O. Smith, yeniliği vurgulayacaktır
Yenilik, kazançlı büyümenin ana kaynağıdır. Bu nedenle;
•	
Müşterilerimiz için ürün ve hizmetlerimizin değerini arttıran yenilik ve sürekli iyileştirme
aracılığıyla bütün ana ürün çizgilerimizde pazarda öncülük kazanacağız;
•	Bir kuruluş olarak etkinliğimizi ve kuruluşlarımızın verimini ilerletmek için yenilikçi yollar
arayacağız;
•	Çalışanlarımızda, ilgiyi ve yaratıcılığı cesaretlendiren yaklaşım ve becerilerin gelişmesini
destekleyeceğiz;
•	En iyi sonuçları verecek ve şirketimizi gelecek büyümeye konumlandıracak yönetim
mükemmelliğini başaracağız;
•	
Riski azaltan, disiplinli bir yaklaşımla kazançlı büyümeye odaklanacağız.
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A. O. Smith, saygınlığını koruyacaktır
Kişiler ve kuruluşlarla yapılan bütün anlaşmalarda ödün verilmez bir doğrulukla davranacağız. Ayrıca;
• Bütün savlarımızda ve tanıtımlarımızda gerçekçi ve adil olacağız;
•	Müşteriler, tedarikçiler, rakipler, devlet ve düzenleme kurumları ve çalışanlarla adil çalışacağız;
•	Bütün yasalara sıkıca uyacağız ve doğru olmayan davranışlarda bulunmayacak, yalnız onurlu
hedeflere ulaşmaya çalışacağız;
• İşin her yönünde en üstün kalite ölçülerine ulaşacağız;
• Bu değerleri gelecek kuşak çalışanlara da aktaracağız.

A. O. Smith, çalışmak için iyi bir yer olacaktır
Şirketimizi işletirken, şirketimize yaratıcı, idealist ve yetkin insanları çekeceğiz. Takım çalışmasını
vurgulayacak ve amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken çeşitliliğe kucak açacağız. Ayrıca;
• Bireye saygının temel olduğu bir ortam yaratacağız;
•	Kişisel disiplin ve iş coşkusu ile gelen kişisel büyüme ve özgürlüğü destekleyeceğiz;
• Birbirimize adil ve ayrım yapmaksızın davranacağız;
• Bireylere katkılarına göre eşit ödeyeceğiz;
•	Güvenli donatım, uygun gereçler ve eğitim sağlayacak ve daima güvenli uygulamalarda ısrarcı
olacağız.

A. O. Smith, iyi bir vatandaş olacaktır
İş yaptığımız toplum ve topluluklara hizmet vermek için;
•	
İçinde bulunduğumuz toplulukların ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak büyüme için
çalışacağız;
•	Çalışanlarımızın yararlı sosyal etkinliklerine katılmalarını destekleyecek ve maddi destek
sağlayacağız;
•	Üretim ve işletimlerimizin, çevreyi korumaya yönelik ölçülere uyumlu olmaları konusunda
ısrarcı olacağız;
•	
Bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan serbest girişim sistemini korumayı ve sürdürmeyi uygun
bir şekilde destekleyeceğiz.
Esas olan, A.O Smith'te değerlerimizi her gün işimize yansıtmamızdır. Bu Yol Gösterici İlkeler kitapçığı
en iyi değerlerimizi temsil eden uygulama standartlarını ve iş yönetiminin etik yollarını tanımlar.

DEĞERLER BİLDİRİMİ
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YOL GÖSTERİCİ
İLKELER
ÇALIŞAN VE İŞ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ
Geçerli tüm yasalara uymak
A. O. Smith, bulunduğu her pazarda sıkı rekabet etmeyi amaçlıyor olsa da bunu tam anlamıyla
yasalara uygun olarak yapacaktır.
Asla yasalara karşı bir davranışta bulunmayınız ve başka hiç kimsenin de A. O. Smith adına yasaları
ihlal etmesini desteklemeyiniz. Herhangi bir davranışın ya da kararın yasalara karşı olduğunu
düşünüyorsanız, eyleme geçmeden önce bunu açıklığa kavuşturmak sizin görevinizdir.
Bu kitapçığın ileri bölümlerinde konuya özgü bazı yasa ve yönetmeliklere ilişkin bilgiler okuyacaksınız.
Bunlar bizim iş etkinliklerimiz için özellikle önemlidir ve istinasız bunların tümüne uymanızı
bekleriz. Bununla birlikte, yükümlülüğünüzün bu yasalarla sınırlı olmayıp bütün geçerli yasa ve
yönetmeliklerin kapsamında olduğunu unutmayınız.

Toplumun Doğru Davranış İlkelerini Gözetme
Doğru davranış, sadece yasaya uymanın ötesine geçer. Bütün iş etkinliklerinizde adil, dürüst ve
tutarlı bir biçimde davranmanız anlamına gelir. Çalışanlarımız, müdürlerimiz ve yönetim kurulu
üyelerimizden en üst etik (doğru davranış) ilkelerine bağlı kalmalarını bekleriz.
A. O. Smith'in çıkarlarına asla doğru ve dürüst olmayan davranışlarla hizmet edilmez.
Doğru davranış ilkelerimizden ödün veren, hatta verecek gibi görünen herhangi bir etkinlikten daima
kaçınınız. Ayrıca, A. O. Smith'le ilgili gizli bilgileri asla açığa çıkarmamanız gerektiğini unutmayınız.
Hiçbir kural dizisi bütün yanıtları veremez, yalnız karar vermede kullanılacak bir çerçeve oluşturur.
Kendi davranışlarınızdan sorumlu olduğunuzu ve bu sorumluluğun her zaman kolay olmadığını
unutmayınız. Doğru davranış ikilemi ile karşılaştığınızda, şu soruyu sorarak kendinizi sınayabilirsiniz:

“İş arkadaşlarım, dostlarım
ya da ailem bu kararı
yakından inceleyecek
olsalardı, kendimi rahat
hisseder miydim?“
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Dürüstçe rahat olacağınız yanıtını
verebiliyorsanız, büyük olasılıkla o doğru
karardır. Küçücük bir kuşkunuz bile olduğunda,
bir adım atmadan önce durumu daha ayrıntılı
inceleyiniz.
Bizim Yol Gösterici İlkelerimiz doğru davranışın
temelini oluşturur ve her bir A. O. Smith
çalışanından, müdüründen ve yönetim kurulu
üyesinden her zaman bu ilkelere uymasını
bekleriz.

Bildirim Usulleri
S:		
“SORU SORMAK YA DA BİR ENDİŞEYİ BİLDİRMEK
İÇİN KİMİNLE İRTİBATA GEÇMELİYİM?“

C:		
Sorularınızı ve endişelerinizi öğrenmek isteriz. Soru
sormak, endişenizi bildirmek, potansiyel etik dışı
davranışları, kanun veya şirket politikası ihlallerini rapor
etmek veya etik ve uyum konularında yardım istemek
için birkaç seçeneğiniz bulunmaktadır. Dürüstlük Yardım
Hattı ile irtibata geçebilir veya danışabilirsiniz

SORUMLULUKLARIM
NELERDİR?
TÜM YASALARA VE
POLİTİKALARA UYUN.
Bu “Yol Gösterici İlkeleri“,
yasaları ve A. O. Smith

			• Müdürünüz

politikalarını okumak,

			

• Fabrika ya da işletme sorumlusu

anlamak ve uygulamak

			

• İnsan kaynakları görevlisi

sizin sorumluluğunuzdur.

			

• Hukuk Birimi

Bir A. O. Smith çalışanı olarak

			• Dürüstlük Yardım Hattı*

“Yol Gösterici İlkeler“ e
uymanız beklendiğini

Telefon Numaraları
Amerika Birleşik Devletleri

unutmayınız.
1-800-350-1325

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
8000-021'den
		
800-350-1325'i çevirin
Birleşik Krallık
Çin
Fransa

10-800-110-0450 veya 400-601-3276

0800-020-0082

Hindistan

000-117'den 800-781-6270'i çevirin

Hong Kong SAR
		

Meksika
Türkiye
Vietnam

Özellikle, kuşkularınız ya da
endişeleriniz olduğunda soru
sorma sorumluluğunuz vardır.

0800-99-0011'den 800-350-1325'i çevirin

Hollanda

Kanada

0800-032-2206

SORULAR SORUNUZ.

800-93-2266'den
800-350-1325'i çevirin

KONUŞMAKTAN
ÇEKİNMEYİN. Bu ilkelere,
şirket politikalarına
uyumsuzluğu ya da tanık

1-800-350-1325

olduğunuz yasa dışı veya

001-800-376-4207

doğru olmayan davranışı

0811-288-0001'den 800-778-1911'i çevirin

bildirmekle de sorumlusunuz.

1-201-0288'den 800-350-1325'i çevirin

Dürüstlük Yardım Hattı İnternet Sitesi
	It should read: "Dürüstlük Yardım Hattına
www.aosintegrity.com adresinden veya Çin'de WeChat
üzerinden de ulaşılabilir."
“A. O. Smith Dürüstlük Yardım Hattı telefon hizmetleri ve internet sitesinde, bildirdiğiniz endişeleri dinleyecek olan dışarıdan eğitimli
iletişim uzmanları görevlendirilmiştir. Her iki hizmet birden çok dilde verilmektedir. Bu hizmetler günde 24 saat, haftada yedi gün yardıma
hazırdır. Dürüstlük Yardım Hattı'nı aradığınızda kimliğinizi saklı tutma seçeneğiniz vardır.

YOL GÖSTERİCİ İLKELER
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Bildirim Usulleri (devam)
En üstün doğru davranış standartlarına bağlı kalacağız
Durum ne olursa olsun, çalışanları daima en doğru olanı yapmaya özendiririz.
A. O. Smith, dünya çapında, bütün işletmelerinde en üstün doğru davranış ilkelerine bağlı kalmada
kararlıdır. Çalışanlarımız, müdürlerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizden de aynısı bekleriz.

“Doğru adımlar

ödün
vermeyin“
atın ve

- Abraham Lincoln

Ancak, uygulanacak en doğru yolu bilmek özellikle bugünün
karmaşık iş dünyasında her zaman kolay değildir.
Sağduyulu davranacağınız ve şirket için en iyi olanı
yapacağınız konusunda size güveniyoruz.
Sormaktan çekinmeyin
Kuşkuda kalırsanız, sorularınız olursa veya size doğru gibi
gelmeyen bir durumla ilgili bilginiz olursa… SORUNUZ!
MÜDÜRÜNÜZDEN yardım isteyiniz. Çoğu durumda
müdürünüz size yol gösterebilir. Ya da sorunuzu şirkette size
yardım edebilecek başka birisine yönlendirebilir.
İNSAN KAYNAKLARI GÖREVLİSİNE ya da FABRİKA VEYA
İŞLETME SORUMLUSUNA sorunuz. Onlar yalnızca A. O.
Smith'in Yol Gösterici İlkeleri'ni bilmekle kalmaz, aynı
zamanda çalışma alanını yöneten kural ve yönetmelikleri
de bilirler.

Bazen bir konuyu müdürünüzle tartışmaktan rahatsızlık duyabilirsiniz. Diğer seçenekleriniz ise
HUKUK BİRİMİ'Nİ veya DÜRÜSTLÜK YARDIM HATTI'NI aramaktır.

Dürüstlük Yardım Hattı
Dürüstlük Yardım Hattı yardımcı olmaya hazır
Dürüstlük Yardım Hattı, aşağıda belirtilen konularda şikayetleriniz ya da ilgili konulardaki
uyumsuzluklarla ilgili bilginiz olduğunda arayabileceğiniz gizli bir hizmettir:
• Eşit Çalışma Fırsatı;
• Cinsel taciz içinde olmak üzere, her tür rahatsız etme;
• Çıkar çatışması;
• Kurum içi bilginin uygunsuz kullanımı ya da benzeri diğer taşınır varlıklar yasalarının ihlali;
• Güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yasalar ve yönetmelikler;
• Fikri mülkiyet hakları (patent, ticari marka, telif hakkı);
• Rüşvet;
• Tekelciliğe karşı yasalara uymak;
• Şirket defterlerine ya da kayıtlarına yanlış, hatalı ya da yanlış yönlendirici girişler yapma;
• Uluslararası uygunsuz işlemler;
• Doğru davranış ilkelerine ilişkin diğer sorular.

6

Bir endişenizi bildirmek için Dürüstlük Yardım Hattı'nı aradığınızda sizi neler beklemektedir:
•	Sorunuz veya endişeniz ciddiye alınacaktır. Bir durumla ilgili ya da bir başka çalışanla ilgili
bir kaygıyı bildiriyorsanız, öç almaya karşı korunacaksınız;
•	Kimliğiniz gizli tutulacaktır. “Dürüstlük Yardım Hattı“ iletişim uzmanı, sizin adınıza bir işlem
başlatabilmek için kendinizi ve yerinizi belirtmenizi önerecektir. Ancak kimliğinizin gizli
kalmasını isterseniz, bu isteğinize, yasaların el verdiği ölçüde uyulacaktır;
•	Bilgi talebiniz hızlıca, sağduyulu bir şekilde ve uzmanca ele alınacaktır;
•	“Dürüstlük Yardım Hattı“ iletişim uzmanı, şirkete gizli bir bildirim sunacaktır. Bildirdiğiniz
kaygınız gecikmeksizin bir işlem gerektiriyorsa, “Dürüstlük Yardım Hattı“ iletişim uzmanı,
ilgili şirket görevlisi / görevlileri ile iletişim kuracaktır;
•	Endişeniz, maddi yolsuzluk ya da muhasebe suçları ile ilgili ise, “Dürüstlük Yardım Hattı“
iletişim uzmanı konuyu doğrudan Yönetim Kurulu Denetim Heyeti'ne aktaracaktır;
•	A. O. Smith, durumu araştıracak ve “Dürüstlük Yardım Hattı“na geri bildirecektir;
•	
Kaygınızı çözüme ulaştırmak için A. O. Smith tarafından uygulanan işlemi takip etmek için
telefon veya internet üzerinden "Dürüstlük Yardım Hattı'na" ulaşabilirsiniz.
A. O. Smith'in “Yol Gösterici İlkeleri“ne uymanın herkes için en iyisi olacağını unutmayınız.
İsteyerek ya da istemeden ilkelerimizi göz ardı eden olursa bundan hepimiz zarar görürüz.
Yasa dışı olduğunu ya da doğru olmadığını düşündüğünüz bir durum görürseniz bize bildiriniz.
Ya da “Dürüstlük Yardım Hattı“nı arayınız. Mükemmellik alanındaki ünümüzü kazanmak için çok
çalıştık ve bunun dikkatsiz bir davranış yüzünden zarar görmesini veya yok olmasını istemeyiz.

Öç almama ilkesi
İlkelerimiz veya politikalarımızın ihlal edildiği şüphesiyle iyi niyet çerçevesinde bildirimde bulunan
bir kişiye karşı öç alınmasını engellemek bir A. O. Smith politikasıdır. Şirket'in ilkesi, bir uyumsuzluğu
bildiren bir çalışandan öç alan kişiye karşı (işine son verilmeye kadar varan) yaptırım uygulamaktır.

S: 	
Yetkili bir çalışanın şirket politikasını ve belki de kanunları ihlal edebileceğini
düşünmemi sağlayan nedenlerim var. Bu konuyu ortaya atarsam işimi
kaybedebileceğimden korkuyorum.

C:		
Bu konuyu ortaya atmak sizin sorumluluğunuzdadır ve şirket, iyi niyet çerçevesinde konuyu
ortaya attığınız için sizi kovmak gibi bir öç alma biçimini hoş görmez. Kanunları, bir şirket
politikasını ya da doğru davranış ilkelerini ihlal edebilecek bir davranışa dikkat çekmek
hepimizin yararınadır. Ve unutmayın ki, bir konuyu ortaya atarken seçenekleriniz mevcuttur.
Müdürünüz, işletme sorumlusu, insan kaynakları görevlisi Hukuk Birimi ya da Dürüstlük
Yardım Hattı ile bağlantıya geçebilirsiniz.

YOL GÖSTERİCİ İLKELER
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ÇALIŞMA ALANI
Eşit çalışma fırsatı
A. O. Smith, çalışanların mükemmelliyetçi özelliklerine değer verir. Çalışma uygulamalarımızda, ırk,
renk, din, cinsiyet, yaş, ulusal kimlik, medeni hal, engellilik hali ya da başka bir kanunen korunan
statüye bağlı olarak ayrımcılık yapmayız. Küresel bir ortamda çalışıyoruz ve farklı geçmişleri
olan insanların yeteneklerinin en son sınırına ulaşmaya çalışıp başarabilecekleri bir çalışma alanı
oluşturmaya çalışırız.

Bu kitapçıkta A. O. Smith'in
“Yol Gösterici İlkeleri“ni
uygulamanızı gerektiren
iş durumlarına örnekler
bulacaksınız. Bu örneklerin,
ilkelerimizin “gerçek yaşamdaki“
uygulamalarını göstermesi
amaçlanmıştır. Fakat işte
karşılaşabileceğiniz yalnızca
bu durumlar değildir. Herhangi
bir zamanda, kendinizi yasallık
ya da doğruluk açısından
endişeye düşüren bir durumda
bulduğunuzda, SORUNUZ.
Müdürünüze, insan kaynakları
görevlisine ya da “Hukuk Birimi“ne
sorunuz. Şüphe uyandıran ya da
yasal olmadığını düşündüğünüz
herhangi bir duruma tanıklık
ettiğinizde, bu durumu derhal
müdürünüze, insan hakları
görevlisine, işletme sorumlusuna,

Rahatsız Etme (Taciz)
Düşmanca, kızdırıcı, aşağılayıcı davranışlar,
istenmeyen bedensel dokunmalar, size veya bir
grup çalışana yönelik sözlü, yazılı veya çizimli
söylemler gibi herhangi bir rahatsızlık verme
biçiminden uzak bir ortamda çalışmaya hakkınız
vardır.
Rahatsız Etme (Taciz) davranışını şunları içine
alacak şekilde tanımlarız:
•	Cinsel açıdan rahatsız etme; örneğin,
istenmeyen cinsel girişimler ya da cinsel
ilişki istekleri gibi;
•	Irksal ya da ulusal kökenle ilgili rahatsız;
etme; burada düşmanca ya da istenmeyen
davranışlar ırkınıza veya geldiğiniz ülkeye
yöneliktir;
•	Dinsel açıdan rahatsız etme; burada,
rahatsız etme dinsel inançlarınıza
yöneliktir;
•	Yaşınız, engellilik durumu, ya da
kanunlarca korunan işle ilgili olmayan
diğer özelliklere dayanan rahatsız etme.
Şirket, davranışları bu ilkeye uymayan herhangi
bir çalışanı cezalandırır. Rahatsız ediliyorsanız ya
da birisinin rahatsız edildiğine tanık olduysanız,
bu durumu gecikmeden müdürünüze ya da
insan kaynakları görevlisine bildiriniz.

“Hukuk Birimi“ne ya da “Dürüstlük
Yardım Hattı“na BİLDİRİNİZ.

Gizlilik ve mahremiyet
Çalışanlar, müdürler ve yönetim kurulu üyeleri, yasanın yetkilendirdiği veya gerektirdiği durumlar
dışında şirketin, müşterilerinin, acentalarının, danışmanlarının veya tedarikçilerinin kendilerine vermiş
olduğu bilgilerin gizliliğini korumalıdır. Gizli bilgiler, rakiplerin kullanabileceği ya da açıklandığında
şirkete, müşterilerine ya da tedarikçilerine zararlı olabilecek halka açık olmayan tüm bilgilerdir.
Önemli olan bir bilginin (hisse senetlerimizi alıp satma ya da elinde tutma kararı verirken sağduyulu
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bir yatırımcının önemli olarak değerlendireceği bilgi) yetki dışında açıklanması, ayrıca içeriden bilgi
ticareti ile ilgili hukuki ve yasal sorumluluk doğurabilir. Lütfen daha fazla bilgi için “Şirket İçi Bilgiler ve
Taşınır Değer Alım Satımı“ bölümünü inceleyin.
A.O. Smith, işin akışı içinde, çalışanlar ya da işe alınacak adaylar hakkında işe alımla ilgili karar
vermek için bilgiler toplamak zorundadır ancak sadece bu kararları verirken yararlı olabilecek
bilgileri elinde tutar. Kişisel bilgilere erişim, yalnız (müdürünüz gibi) bu bilgileri “bilmesi gereken“
çalışanlarla sınırlıdır. Elektronik ortamda yer alan çalışan dosyaları, şifreyle kısıtlanır ve şirket içinden
ya da dışından yetkili olmayan kişiler tarafından görülemez. Aynı zamanda müşterilerimizin,
tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın özel bilgilerini elimizde bulundururken kanunları ihlal
etmeme konusunda özen göstermeliyiz. Sorunuz olduğunda “Hukuk Birimi“ni arayınız.

S: 	
“İş arkadaşlarımdan birinin bir engeli var ancak yine de çalışabiliyor. Kendisi ara sıra
durumu hakkında şakalar yapar ancak son zamanlarda iş arkadaşlarımızın çoğunun
yaptığı şakalar fazla ileri gidiyor ve daha çok hakaret şekline dönüşmeye başladı.
Ne yapmalıyım?“

C:		
Bu durum kanunlar önünde yasadışı bir rahatsız etme olarak değerlendirilebilir ancak öyle
olmasa bile, bu tür bir davranış saygısızcadır ve A. O. Smith'de bizim olmasını istediğimiz
çalışma ortamına aykırıdır. Bu durumu müdürünüze ya da insan kaynakları görevlisine
bildirmeniz gerekir. Ayrıca Hukuk Birimi ya da onların yaklaşımı sizi daha rahat hissettiriyor ise,
Dürüstlük Yardım Hattına danışabilirsiniz.

Çıkar Çatışması
Kişisel çıkarlarınız A. O. Smith'in çıkarları ile çakışıyorsa ya da öyle görünüyorsa, çıkar çatışması
var demektir. Bir çalışan, müdür ya da yönetim kurulu üyesi ya da ailesinden biri, kişinin şirketteki
konumu nedeniyle uygunsuz kişisel yarar sağlıyorsa ya da sağlaması talep ediliyorsa çıkar çatışması
söz konusu olabilir.
Genel çıkar çatışması örnekleri arasında
yer alanlar:
•	
A. O. Smith'in şu andaki ya da
olası bir rakibi, tedarikçisi ya da
müşterisinden, doğrudan ya da
dolaylı bir maddi çıkarının olması;
•	
A. O. Smith adına, akrabalarınızdan
birinin yetkili, memur veya temsilci
olarak görevlendirildiği bir tedarikçi
ya da müşteri ile iş yapması;
•	
Mevcut ya da olası bir müşteriden,
tedarikçiden ya da rakipten anı
değerini aşan bir hediye alması;

S: 	
“Kız kardeşim A. O. Smith için
bir proje çalışmasında ihaleye
katılmak isteyen bir şirkette
çalışıyor. O şirketi tedarikçi
olarak seçmemiz yasak mı?“

C:

	Öyle olmak zorunda değil. Müdürünüze
veya Kurumsal Hukuk Müşavirine
ilişkinizi anlatmalı ve hangi tedarikçinin
seçileceğine karar verme pozisyonundan
kendinizi uzaklaştırmalısınız.
Kız kardeşinizin şirketi en iyi tedarikçi ise,
onlar seçilebilir.

ÇALIŞMA ALANI
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Çıkar Çatışması (Devam)
		Buna benzer, yemek ısmarlamak ya da müşteriyi bir spor etkinliğine götürmek gibi basit iş
eğlenceleri, iş ilişkisinin doğal bir parçasıdır; bir gezi ücretini ödeme ya da kabul etme gibi
daha büyük ağırlama biçimleri yasaktır. Sorunuz olduğunda “Hukuk Birimi“ni arayınız;
•	
A. O. Smith'e zarar verici koşullarda bir başka şirketin çalışanı, müdürü ya da yönetim kurulu
üyesi olarak çalışma ya da iş yönetme.
Çıkar çatışması ile sonuçlanabilecek bir eylem yapmadan önce, çıkar çatışması yaratabilecek,
hatta çıkar çatışması gibi görünen kişisel çıkarları açıklamalısınız. Çalışanlar ve müdürler kendi
yöneticilerine ya da “Hukuk Birimi“ne, yönetim kurulu üyeleri de Yönetim Kurulu'na olası çıkar
çatışmalarını bildirmelidir. Duruma bağlı olarak, çıkar çatışmasından muafiyet uygun olabilir.
Muafiyet isteniyorsa, A. O. Smith “Hukuk Müşaviri“ ya da “Hukuk Birimi“ ile temasa geçilmelidir.

Kurumsal fırsatlar
Çalışanlar, müdürler ve yönetim kurulu üyelerinin A. O. Smith'e karşı, bir fırsat ortaya çıktığında
şirketin yasal çıkarlarını arttırma görevi vardır. Doğrudan ya da dolaylı olarak şirketle rekabet
edemezler. Çalışanlar, müdürler ve yönetim kurulu üyelerinin, şirket mülkünü, şirket bilgilerini veya
konumlarını kullanmaları sonucu ortaya çıkan fırsatları, kendi kişisel çıkarları için kullanmaları yasaktır.
Ayrıca şirket mülkünü, bilgilerini veya konumlarını kişisel kazançları için kullanmaları da yasaktır.

S:		
SORU: “Arada sırada müdürümüz, çakıl veya yapı malzemesi taşımamız için şirketin
kamyonetini hafta sonları ödünç almamıza izin veriyor. Kamyoneti her zaman çok
dikkatli kullanıyoruz ve temiz ve deposu dolu geri getiriyoruz. Müdürümüz bunda
sorun olmadığını söylediğine göre, buna izin veriliyor mu?“

C:		Müdürünüzün şirket varlıklarının bu tür kullanımının uygun olup olmadığını belirleme
yetkisi yoktur. Sorun olmasını önlemek için fabrika müdürünüzden ya da insan kaynakları
görevlisinden yazılı onay almalı ve yazılı onay gelene dek kamyoneti kullanmamalısınız.

S:		
“Çalıştığım üretim alanının yanındaki toprağı satın alabileceğimi öğrendim. Ayrıca,
yakın geçmişte şirketin üretim alanını genişletmeyi düşündüğünü duymuştum,
böylece bu toprağı şirkete satarsam büyük bir kazanç sağlayabilirim. Bu uygun
olur mu?“

C:		Hayır. A. O. Smith'in yararına olacak bir fırsat görürseniz, şirkete bildirmelisiniz. Bu durumda,
şirket uzun dönemli genişleme tasarılarını destekleyecek toprakla ilgileniyor olabilir. Toprağı
satın alarak şirkete bir kazançla satma niyetiniz uygun olmaz.
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Bizim şirketimiz dışında yönetim kurulu üyesi konumları
Hiçbir A.O.Smith çalışanı kâr amacı güden bir şirkette onay almadan yönetim kurulu üyeliği
konumunu kabul edemez. İcra Kurulu Başkanı ve diğer üyeleri, www.aosmith.com adresli internet
sitemizde yayınlanmış olan “A. O. Smith Kurumsal Yönetim İlkeleri“nde belirtilen, onay işlemlerini
uygulamalıdır. Diğer çalışanlar, İcra Kurulu Başkanı yazılı olarak belirli bir istisna onayı vermedikçe,
halka açık bir şirkette yönetim kurulu üyesi konumunda bulunamazlar.

Ürün Güvenliği
Şirketimizin, yenilikçi ve kaliteli ürün yapma konusunda, uzun ve onurlu bir geçmişi vardır.
Hedefimiz, müşterilerimize değer sunan, bütün geçerli yasal gereklere uyan ve amaçlandığı şekilde
kullanıldığında kullanımı güvenli ürünler yapmaktır. Ürün güvenliği her çalışanın sorumluluğudur.
Herhangi bir ürün güvenliği endişeniz olursa gecikmeden müdürünüz, yöneticiniz ya da “Hukuk
Birimi“ne bildiriniz. Buna benzer, bir ürün güvenliği endişesi ile ilgili olarak TÜKODER, THD ve diğer
devlet yetkilileri ya da şirket dışından biri sizinle iletişim kurarsa, lütfen kurumu ya da kişiyi, konunun
gerektiği gibi ele alınması için, “Hukuk Birimi“ne aktarınız.

İnternet, ve diğer iletişim
teknolojileri
İnternetin özel ve iş yaşamımızın büyük bir
parçasını oluşturduğu kuşkusuz. Sorumluca
kullanıldığında, markamızı geliştirme ve
müşterilerimize hizmet verme açısından güçlü
bir araç olabilir. Şirketin elektronik posta, sesli
posta ya da internet gibi iletişim teknolojilerini
kullandığınızda, yasaya, şirket politikalarına
ve “Yol Gösterici İlkeler“e uyacak biçimde
davranmanızı beklediğimizi unutmayın. Yasanın
yasakladığı, cinsel içerikli veya saldırgan bir dil
içeren ya da şirketi herhangi bir şekilde olumsuz
etkileyebilecek belgelere erişmemeli, bilgisayara
indirmemeli ya da dağıtmamalısınız.

“Yasalar küçük
insanları kontrol eder.

Doğru
davranış

ise büyük insanları
kontrol eder.“
- Mark Twain

Şirketin intraneti AOSNET ağına girebilenler,
şirketin “Genel Bilgisayar Ağına Erişim İlkesi“ni
inceleyip kabul etmelidir. Bu ilke, intranet ve
internet gibi ağ tabanlı uygulamaların doğru
kullanımını belirler.

ÇALIŞMA ALANI
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Sosyal Medya
Sosyal medyanın A. O. Smith'in saygınlığı üzerinde olumlu etkileri olabilir. Sosyal medyayı
gerek işte gerekse evde kullanın, önemli olan bu ortamları kendinizin, iş arkadaşlarınızın ve
A. O. Smith'in üzerine gölge düşürmeyecek biçimde kullanmanızdır. Sosyal medya ortamlarını
şirket, iş arkadaşlarınız, müşterilerimiz ya da tedarikçilere ilişkin konuşmak için kullandığınızda,
sözcükler ve görüntülerin sizin amaçladığınızdan çok daha fazla insan tarafından görülebileceğini
göz önünde bulundurunuz. Gizli bilgileri istemeden açıklamadığınızdan emin olmalısınız. Ayrıca,
yetkilendirilmedikçe sosyal medya aracılığıyla şirket adına konuşmayınız. Sosyal medya ile ilgili
fırsatlar ve yükümlülüklere ilişkin daha fazla bilgi almak için, şirketin “Sosyal Medya Kullanım İlkesi ve
Tüzüğü“ne bakınız.

S:		
“Bir kimse, internette bir mesaj panosuna A. O. Smith ürünlerine ilişkin olumsuz
yorumlar yazıp duruyor. Bir ad uydurup, kendimi yeni bir müşteri gibi tanıtıp, çarpıcı
ürün değerlendirme düşünceleri yazabilir miyim?“

C:		“Yanlış bilgileri düzeltme“ isteğinizi anlıyoruz, ancak lütfen A. O. Smith ile ilgili çevrimiçi
tartışmalara katılmak için sahte kimlik kullanmayınız. Bu tür bir davranış, A. O Smith ilkelerine
aykırıdır. Geçmişte başka şirket çalışanlarından bunu yapanlar olmuş ve açığa çıkmışlardır,
olay kendileri ve işverenleri için önemli ölçüde utanç verici olmuştur. Bu tür yazışmalar birleşik
eyaletler yasalarına göre de uyumsuz olabilir. İnternette A. O. Smith ile ilgili konuşurken
kendinizi A. O. Smith çalışanı olarak tanıtınız. Ayrıca, böyle yaparken A. O. Smith adına
konuşuyor gibi görünmekten de kaçınmalısınız. Böyle bir durumda en uygun davranış,
olumsuz yorumları pazarlama ekibine bildirmek olacaktır.

Güvenlik, Sağlık ve Çevre
İyi bir kurumsal vatandaş olmanın önemli bir parçası, sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili yasa ve
yönetmeliklere uymaktır. Şirket, geçerli yasa ve yönetmeliklere uyduğumuzu ve bu alanda çalışan
uzmanlar yetiştirip yetkinliğini onayladığımızı kesinleştirmek için önemli ölçüde para ve zaman harcar.
A. O. Smith'in sorumluluğu;
• Tesislerimizi güvenli çalışma alanları olacak biçimde tasarlamak, yapmak ve işletmek;
•	Üretim alanlarımızdaki bütün donanımlar için uygun makine siperlikleri ve güvenlik araçları
sağlamak;
• Kullanımı ve işlemesi belirlendiği gibi güvenli ürünler tasarlamak ve üretmek;
•	
Üretim sürecinde kullanılan malzemeler için malzeme güvenlik veri sayfası gibi uygun
belgeleri sağlamak;
• Atık ve emisyonları kaynaklarında azaltmak;
• Tehlikeli atıkların ele alınma ve yok edilmesi için yalnız yetkin tedarikçiler belirlemek;
• Güvenlik kurallarımızı ve ilkelerimizi bütün çalışanlara iletmek;
•	Çevre Koruma Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi Genel Müdürlüğü günlükleri
ve diğer düzenleyici kurum gereklilikleri dahil tam ve doğru kayıtlar saklamaktır.
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Bir çalışan olarak sizin de sorumluluklarınız vardır.
Güvenli çalışma alışkanlıkları geliştirmek ve iş
arkadaşlarınızın güvenli bir biçimde çalışmalarını
sağlamaktan sorumlusunuz.

S: 		“Üretimi son teslim tarihine
yetiştirebilmek için,
iş arkadaşlarım bir makinede
bize sıkıntı yaratan bir
güvenlik aygıtını devreden
çıkardılar. Kimse yaralanmadı
ve çalışma çizelgesinin önemli
olduğunu biliyorum, ancak
bunu yapmak istemiyorum.“

Bu, şunları kapsar:
•	Her zaman makine siperliklerini, kilitlerini ve
güvenlik aygıtlarını kullanma;
•	
Güvenlik gözlükleri ve kulak tıkacı gibi
gerekli kişisel koruma donatımını kullanma
ve bunlara aşina olma;
•	
Atık maddeleri, tehlikeli atıklara özel dikkat
göstererek, güvenle ele alma ve uygun
şekilde yok etme;

C:

•	
Tehlikeli bir durum olduğunu düşünür ya
da diğer çalışanların tehlikeli bir biçimde
çalıştıklarını gözlemlerseniz müdürünüze
bildirme.

“…Bir

	Haklısınız. Hiçbir koşulda
güvenlik aygıtları devreden
çıkarılmamalıdır. Endişelerinizi
hiç gecikmeksizin müdürünüze
ya da üretim güvenlik müdürüne
bildiriniz.

seçimle karşılaştığınız bir dahaki sefere, doğru

olanı yapın. Bu uzun vadede daha az insana zarar verir.“
- Wendelin Van Draanen

S:		
“Yeni bir tedarikçi ile çalışmaya başlayarak maliyeti azaltabilecektik. Yeni tedarikçinin
tır şoföründen atıklarımızı uygun biçimde yok etmediklerine dair bir yorum duydum.
Ne yapmalıyım?“

C.		Bu muhtemel ihlali müdürünüze, işletme sorumlusuna ya da “Hukuk Birimi“ne bildirin. Atıkları
uygunsuz bir şekilde yok etme ciddi bir konudur ve A. O. Smith tedarikçinin bu davranışından
dolayı sorumlu tutulabilir. Bazı durumlarda, tehlikeli atıkların uygunsuz şekilde yok edilmesi
ile ilgili bilgi sahibi olmaları ya da bu duruma dahil olmalarından dolayı çalışanlar da, bireysel
olarak cezaya tabi tutulabilir ya da hapse atılabilirler.

Şirket varlıklarının korunması ve doğru kullanımı
Şirket kaynakları, sadece yasal iş amaçları ve A. O. Smith'in yararı için kullanılmalıdır. Bütün çalışanlar,
müdürler ve yönetim kurulu üyeleri, şirketin varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır.
Hırsızlık, özensizlik ve savurganlık, A. O. Smith'in kazancını doğrudan etkiler. Dolandırıcılık ya da hırsızlık
kuşkusu uyandıran durumları soruşturulması için gecikmeden bildiriniz.

ÇALIŞMA ALANI

13

PAZAR
Kurum içi bilgiler ve taşınır
değer alım satımı
Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açık
bir şirket olarak A. O. Smith, herhangi
önemli bir bilgiyi en hızlı biçimde yatırımcı
topluluğa bildirmek zorundadır. Önemli
bilgi, hisse senetlerimizi alıp satma ya da
elinde tutma kararı verirken sağduyulu bir
yatırımcının önemli olarak değerlendireceği
bilgidir. Örnekler arasında müşterilerle
yapılan yeni büyük sözleşmeler, önemli yeni
bir ürün sunumu, bir şirketin satın alınması,
büyük bir dava ve gelecekteki satış ve
kazanç öngörüleri yer alır.

S:		
“Google'da şirketin “tartışma
grupları“nı sık sık ziyaret ediyorum
ve birisinin A. O. Smith ile ilgili, gizli
tutulduğunu sandığım bazı haberler
de içinde olmak üzere, oldukça
hassas bilgileri duyurduğunu fark
ettim. Olaya çevrimiçi karşılık
vermeli miyim ya da buna ilişkin bir
şey yapmalı mıyım?“

C:		
Çevrimiçi karşılık vermeyiniz, çünkü bu

Bir çalışan, müdür ya da yönetim
kurulu üyesi olarak bu tür bilgiye halka
açıklanmadan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiye,
halka açıklanmamış bilgi ya da “kurum içi
bilgi“ denir. Kurum içi bilginize dayanarak
hisse senedi almanız ya da satmanız yasa
dışıdır. Ayrıca, hisse senetlerimizin alım
satımını yapabilecek herhangi bir kişiyle
de bu bilgiyi paylaşmanız yasa dışıdır.
Kurum içi bilgiye dayanarak yapılan alım
satım, sizin ve bilgiyi paylaştığınız kişi
için para yaptırımı ya da hapis cezası ile
sonuçlanabilir.

durumu daha da kötü yapabilir. Onun
yerine, gecikmeden “İnsan kaynakları“
ya da “Hukuk Birimi“ne danışarak
endişelerinizi onlara iletiniz. Şirket içi
bilgileri yaymak, söz konusu kişiler
bu “gizli bilgi“den bir çıkar sağlamasa
bile yasa dışıdır. Gerekirse bu kötüye
kullanımı soruşturması için, ilgili yasaları
uygulatan kuruma danışırız.

A. O. Smith'in “Kurum İçi Bilgiye Dayalı Alım Satım Kurallarına Uyum İlkesi“ halka açık olmayan
bilgilerin gerektiği biçimde ele alınmasına ilişkin ek bilgiler sunar. İlgili ilkemizin müşterilerimiz
ve tedarikçilerimizle olduğu kadar şirketimizle ilgili kurum içi bilgiler için de geçerli olduğunu
unutmayınız. Daha fazla bilgi ya da “Kurum İçi Bilgiye Dayalı Alım Satım Kurallarına Uyum İlkesi“nin bir
örneğini almak için, “Hukuk Birimi“ne danışınız, info@aosmith.com adresine elektronik ileti gönderiniz
ya da AOSNET üzerinden “Hukuk Birimi“nin “Uyum ve Doğru Davranış İlkeleri“ başlığını ziyaret ediniz.

S: 	
Önümüzdeki ay lanse edeceğimiz yeni bir ürünün temel bir bileşeni için yeni bir
tedarikçi kullanıyoruz. İçimden bir ses yeni ürünü duyurduğumuz anda tedarikçinin
hisse bedelinin artacağını söylüyor. Şimdi tedarikçinin hisselerinden satın alabilir
miyim?

C: 	
Hayır. Bu durum, A. O. Smith hisse senetlerinin alım satımını yapmıyor olsanız bile, kurum içi
bilgiye dayalı yasadışı alım satım kapsamına girer.
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Rekabet ve adil pazarlık
Rekabetimizi adil ve dürüstçe yapmak isteriz.
Her çalışan, müdür ve yönetim kurulu üyesi,
şirketin müşterileri, tedarikçileri, rakipleri ve
çalışanları ile adilce pazarlık yapmaya çalışmalıdır.
Bulunduğumuz büyük ölçüde rekabetçi
pazarlarda, rakiplerimizle ilgili bilgi toplama
ve inceleme önemli ve gerekli bir eylemdir.
Rakiplerle ilgili, girişimci çalışanların
başvurabileceği yıllık bildirimler, internet
siteleri, basın bildirileri, ticari sergileri,
hisse senedi çözümleyici tutanakları ve
benzeri pek çok halka açık kaynak bulunur.
Bununla birlikte, adil olmayan, dürüst olmayan
ya da yasal olmayan yollardan rekabete yönelik
gizli bilgi edinmeye çalışmamanızı bekleriz.
Hırsızlık, yasa dışı giriş, telefon dinleme ya da
benzeri yöntemler açıkça yasaktır. Özel bilgileri
elde etmek için kendini farklı tanıtma, örneğin
kendini müşteri gibi gösterme de “Yol Gösterici
İlkelerimiz“e ters düşer.

S:		
“Yakın zamanda rakiplerimizden
birinde çalışmış bir baş mühendisi
işe aldık (“rekabet etmeme“
anlaşması imzalamamıştı).
Mühendisin önceki işvereninin yeni
ürün tasarıları ile ilgili kendisine
sorular sorabilir miyiz?

C:		
Sorgulama özel bilgiye ya da halka
açık olmayan bilgiye odaklanırsa hayır.
Aslında kendisine, önceki işvereninin
özel bilgileri ile ilgili kendiliğinden bir
açıklama yapamayacağı, bunu yaparsa
kendisinin ve A. O. Smith'in yasal bir
kovuşturma ya da bir dava ile karşı
karşıya kalabileceği anımsatılmalıdır.

Hiçbir çalışan, müdür ya da yönetim kurulu üyesi, ayrıcalıklı bilgileri beceriyle yönlendirme, gizleme,
kötüye kullanma, önemli gerçekleri yanlış tanıtma ya da bilerek diğer adil olmayan pazarlıklarla
kimseden adil olmayan bir biçimde yararlanmamalıdır.
Bazen size, halka açık olmayan bir kaynak ya da üçüncü bir kişi aracılığıyla rekabetçi bilgiye erişim
sunulabilir. Bu tür durumlar, aşırı dikkat gerektirir ve bu kaynakla iş yaparken daima iyi niyet
çerçevesinde kabul edilen ilkelere ve ilgili yasalara uymalısınız.
Benzeri şekilde, rakiplerimiz de içinde olmak üzere başka şirketler, çalışanları veya ürünlerine ilişkin
asla yanlış, olumsuz veya yanlış yönlendirici yorumlar yapmayınız. Kendi ürünlerimizi ve rakip
şirketin ürünlerini anlatırken adil ve doğru karşılaştırmalar yapınız. En iyi yol, A. O. Smith'in ürün ve
hizmetlerinin üstünlüklerini vurgulamaktır.

S:		
“Bana rakip bir şirketin bilgisayar sistemine girmemi sağlayan bir şifre verildi.
Bunu onların ürün fiyatları ile ilgili bilgi edinmek için kullanabilir miyim?“

C:		
Hayır. Bu tür bir elektronik giriş yasa dışıdır. Bir rakip şirketin bilgisayarına yasa dışı giriş
yapmak, dosyalarını indirmek ve üçüncü bir kişiden rakip şirketin bilgisayar dosyalarını
edinmek yasaktır.

PAZAR
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Tekelciliği Önleme
A. O. Smith, hizmet verdiği tüm pazarlarda öncü ve bağımsız olarak rekabet eder. Rakipler, müşteriler
ve tedarikçilerle ilişkilerimiz, fiyatlandırma ve pazarla ilgili diğer konuların tümü, “tekelciliği önleme“
olarak bilinen bir dizi yasaya dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tekelciliği
önleme yasaları, işletmeler birbiriyle rekabeti sınırlayan anlaşmalar ve uzlaşmalar yapmadan sıkı
rekabet ederlerse en çok halk kazanır ilkesine dayanır.
A. O. Smith, tekelciliği önleme yasalarını istinasız
izlemeye kararlıdır. Çalışan, müdür ya da yönetim
kurulu üyesi olarak işiniz ya da konumunuz
gereği rakip, müşteri ya da tedarikçilerle iletişim
kuruyorsanız, tekelciliği önleme yasalarına
uyum konusundaki ilkelerimizi uygulamakla
yükümlüsünüz.
Rakiplerle ilişkiler söz konusu olduğunda resmi
veya gayri resmi anlaşma ya da yaklaşımla;
• Fiyat sabitleyip denetleyemezsiniz;
•	Ürünleri, pazarları ya da bölgeleri
paylaştıramazsınız;
•	Bazı müşterileri ya da tedarikçileri boykot
edemezsiniz;
•	
Hiçbir ürünün üretimini, satışını
veya dağıtımını durduramaz ya da
sınırlayamazsınız.
Müşterilerle iş yaparken;
•	
Hukuk Bölümü'nün onayı olmadan
müşterinizle A. O. Smith ürünlerini başkasına
satacağı fiyatları belirleyemezsiniz;
•	Müşterilere A. O. Smith ürünlerini önerilen
fiyatlardan satmazlarsa “işlerine son
verileceği“ şeklinde gözdağı veremezsiniz;

S:		
“Yakın zamanda gerçekleşen
bir ticari fuarda, rakip şirketin
satış görevlileri ile birlikte
bir kahvaltıya çağrıldım.
Havadan sudan konuştuktan
sonra konu belli bir müşteriye
uyguladığımız fiyata geldi.
Çok fazla konuşmadım ve fazla
belirgin bir bilgi vermedim. Bu,
tekelciliği önleme yasalarına
uygun olmayan bir örnek midir?“

C:		Yanıtı zor bir durum. Kesinlikle
uygunsuz bir duruma
düşürülmüşsünüz. Bir şey
söylememe, bazen tekelciliği
önleme uygulamalarını onaylamak
olarak yorumlanabilir. Bu durumda
en iyisi, masadaki herkese bu
tartışma konusunun uygunsuz
olduğunu söyleyip, derhal masadan
kalkmaktır. Riskinizi en aza indirmek
için, gelecekte, bu tip durumlardan
kaçınmak iyi bir fikir olabilir.

•	
Rakip müşterilere Hukuk Departmanının onayı olmaksızın farklı fiyatlar, hizmetler veya
promosyon önerileri sunamazsınız.
A. O. Smith kendisinden ürün satın alan firmalardan ürün satın alabilir; ancak tekelciliği önleme
yasaları, bu satın alma işlemlerinin diğerinin alımları üzerinde şart koşulduğu anlaşmaları veya
uzlaşmaları yasaklar.
Birçoğunuzun, rakip, müşteri ya da tedarikçi ile karşılaştığınız ticaret dernekleri ya da diğer meslek
kuruluşları ile ilişkiniz olabilir. Tekelciliği önleme yasalarının resmi ve gayri resmi iletişimler ve yazılı ya
da sözlü anlaşma ve uzlaşmalar için de geçerli olduğunu unutmayınız. Herhangi bir ticaret derneğinin
ya da bir kuruluşun etkinliğine katılırken daima bu konuyu göz önünde bulundurunuz.
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Tekelciliği önleme yasalarına uyumsuzluk, A. O. Smith ve
büyük olasılıkla sizin için de ciddi sonuçlar doğurur. Şirket ve
siz ağır parasal yaptırıma çarptırılabilir ve bazı durumlarda
tutuklanabilirsiniz. Tekelciliği önleme sorunuzun ya da
endişenizin olduğu bir süreçte yer aldıysanız, müdürünüz,
İnsan Kaynakları veya Hukuk Bölümüyle iletişim kurunuz.

“Dünyada tanık
olmak istediğimiz

değişimin
ta kendisi biz

Rüşvet

olmalıyız“

Dünyadaki pek çok ülkede iş uygulamaları değişiklik
gösterse de A. O. Smith çalışanı, müdürü ya da yönetim
kurulu üyesi olarak siz, hiçbir zaman rüşvet vermeyi
öneremez ya da alamazsınız. Asla para, hediye veya değerli
bir şey sunulmayacak durumlar:

- Gandi

• Bir müşteriden sipariş almak için;
• Bir rakip, müşteri ya da tedarikçi ile ilgili bilgi karşılığında;
• Bir para cezasını, onay (izin) belgesi ücreti ya da vergiyi ödemekten kaçınmak için;
• Bir hükümet memurunu ya da kurumunu etkilemeye çalışmak için;
• Haksız bir iş avantajı karşılığında.
Ödeyeceğiniz paranın tümünü ya da bir bölümünü rüşvet olarak kullanacağını bildiğiniz bir
danışmana ya da aracı kuruluşa ödeme yapamazsınız. Şirket yalnızca saygın ve seçkin iş ortakları ile iş
yapar ve yolsuzluk işlerine karışan iş ortakları edinmez. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri dışındaki
ülkelerde izlenecek iyi bir yaklaşım, her iş etkinliği için bir satın alma emri ya da sözleşme istemek ve
nakit veya nakit dengi ödeme şekilleri kullanmamaktır.
A. O. Smith ve yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, şirketin “Rüşvet Önleme Tüzüğü“ne
uymalı ve ilgili rüşvet önleme ve yolsuzluk önleme yasaları gibi geçerli yasaların hem içeriğine hem
de özüne sadık kalmalıdır. Ayrıca, üçüncü kişilerden yasalara ve, mümkün olan yerlerde, “Rüşvet
Önleme Tüzüğü“ne uymalarını istemek de A. O Smith'in ilkelerindendir. Yasadışı etkinliklere ve doğru
davranış ilkelerine uymayan (etik olmayan) uygulamalara göz yumulmaz. Ayrıca, standart bir resmi
işlemin yapılmasını hızlandırmak veya güvence altına almak için yapılan bazı “kolaylaştırıcı ödemeler“
“ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası“na uyumsuzluk oluşturmazsa da, bu ödemeler çoğu kez
A. O. Smith şirketinin iş yaptığı ülkelerin yasalarına ters düşer ve A. O. Smith kolaylaştırıcı ödemeleri
yasaklar.

S:

	
Başka bir ülkedeki bir şirket ile bir sözleşme kovalıyoruz. Şirket ile temas kurduğum
asıl kişi yabancı bir resmi görevli olarak nitelendiriliyor. Bu ülkede resmi görevliyi
yemek, içki ve eğlenceye davet etmenin adet olduğunu ve bu organizasyon için
önerilen mekanın maliyetinin muhtemelen eğlence dahil 10.000$ tutacağını ve pahalı
olduğunu öğrendim. Bu olayı organize etmeli miyim?

C:		Hayır. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bu senaryonun, “ABD Yabancı Yolsuzluk
Uygulamaları Yasası“ kapsamında yasal olmayan ve uygunsuz seyahat ve eğlence giderine bir
örnek teşkil edeceğini belirten bir rehber yayınladı. Bu davranış aynı zamanda diğer ülkelerin
rüşvet önleme ve yolsuzluk önleme yasalarını da ihlal edebilir.

PAZAR
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S:		
Başka bir şirket ile bir ortak teşebbüs kurmayı düşünüyoruz. Şirket tarafından
kiralanmış bir aracının, devlet görevlilerine, görevlilerin çalıştıkları resmi kurumla
çok kazançlı bir anlaşmayı elinde tutmak için para ödediğini öğrendim. Ödemeyi
A. O. Smith'in yapmadığı göz önünde bulundurulursa, endişelenecek bir durum
var mı?

C:		
Evet. “ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası“ dahil rüşvet önleme ve yolsuzluk önleme
yasaları üçüncü taraflar ya da aracılar tarafından yapılan yolsuzluk ödemelerini yasaklar.
Üçüncü taraflar ile ilgili ortak endişelenilecek alanlara üçüncü taraf temsilcilere ya da
danışmanlara yüklü komisyonlar ödenmesi, üçüncü taraf dağıtımcılarına makul olmayan
derecede yüksek indirimler uygulama, açıkça belirtilmeyen hizmetler içeren “danışmanlık
sözleşmeleri“, üçüncü taraf danışmanın meşgul olduğu alan dışında farklı bir iş dalı ile
uğraşması ve üçüncü tarafın yabancı bir resmi görevli ile akraba veya yakından ilişkili
olması dahildir.

Patentler, ticari markalar, telif hakkı
ve fikri mülkiyet
A. O. Smith'in yıllardır geliştirdiği bilgiler ve
teknoloji, önemli varlıklarımızdır. Her varlıkta
olduğu gibi, bu bilgiyi korumak ve rakiplerimizin
eline geçmesini önlemek için elimizden geleni
yaparız. Bu mülk, ürün tasarımı, bilgisayar programı
ya da dosyaları, işlem tanımları ve iş uygulamaları
biçimini alabilir. “Fikri mülkiyet“ olarak da bilinen
bu bilgi ve teknolojiyi korumanın birkaç yolu
vardır:
•	Şirket, bunu bir ticaret sırrı veya kişiye özel
olarak korumayı ve halka bununla ilgili
hiçbir şey açıklamamayı seçebilir;
•	Şirket, bir ürün ya da işlemle ilgili bir buluş
belgesi (patent) almayı seçebilir. İçinde
işletmelerimizin bulunduğu ülkenin
hükümeti tarafından verilen patent, ürünü
veya işlemi A. O. Smith'in bulduğunu ve
bu buluşun rakip tarafından belli bir süre
kopyalanamayacağını belirtir;

S:		
Bir süredir ürünlerimizi
ihraç edebileceğimiz başka
bir ülkenin yetkililerinden
ruhsat almak için uğraşıyoruz.
Hükümet yetkilisi ruhsatın
kısa bir süre sonra verileceğini
ancak ruhsat işlemlerini
hızlandırmak için onun seçtiği
yardım kuruluşuna parasal
katkıda bulunmanın ülkesinde
adet olduğunu söyledi.
Bu durum kabul edilebilir mi?

C:		Hayır. Hayır kurumuna bağış
niteliğinde olsa da bu ödeme
uygunsuz bir ödemedir.

•	Pazarda bir ürünün ya da hizmetin adını veya özelliğini korumak amacıyla ticari marka için
başvurabiliriz;
•	Telif hakları, broşür, video, bilgisayar programı, internet sitesi ve ilgili çalışmaların içeriklerini
kopyalanmaktan korumamızı sağlar.
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Yeni ürün veya işlem geliştirme üzerinde
çalışanlar, çalışmalarını şirketin “Patent
Komitesi“ ile düzenlemelidir. Komite,
düşünceyi değerlendirerek patent alınacak
nitelikte olup olmadığına karar verecektir.
Komite, patent için gerekli bütün araştırma
ve başvuru işlemlerinin gerektiği gibi
izlenmesini sağlamak için şirketin dış
kaynaklı patent danışmanı ile birlikte çalışır.
Yeni bir ürün ya da hizmeti adlandırma
zamanı geldiğinde, “Hukuk Birimi“nin
ticari marka araştırması yapmasını
sağlamalısınız. Yeni ürün ya da hizmetin
adını markalaştırmak isterseniz, A. O. Smith
“Hukuk Birimi“ markayı güvence altına
almak ve korumak için gerekli yöntemleri
gösterecektir.

İş hediyeleri
Hediye alıp verme, iyi karar gerektiren zor
bir alandır. Genelde, dolmakalem, kahve
fincanı, futbol şapkası ya da yiyecek sepetleri
gibi pahalı olmayan hediyeler, iyi bir iş ilişkisi
kurmanın bir yoludur. Ancak, büyük ve pahalı
hediyeler, rüşvet olarak yorumlanabilir ve
alınıp verilmemelidir.
A. O. Smith, belirtilen aşağıda listelenmiş
küçük hediyeleri ve eğlence giderlerini
yasaklamaz:
•	Sık sık olmayan, geleneksel ve
abartılmamış bir sayıda olan;
•	Yerel hediye ve konukseverlik
yasalarına ya da hediye verilenin işyeri
doğru davranış ilkelerine uyumsuz
olmayan;

S:		
“Bir projeye yardım için bana
bir yazılımın bir kopyası verildi.
Yazılımın etiketinde bir telif hakkı
işareti gördüm. Bu endişelenmemi
gerektirir mi?

C:		Evet. Bilgisayar yazılımı yetkisiz kullanıma
karşı korunur. Bu yazılımı kullanmak için
gereken onay belgenizin olup olmadığını
kontrol etmelisiniz. Herhangi bir sorunuz
olduğunda “Bilgi İşlem“ bölümüne
danışınız.

S:		
Ailece Antalya'da bir tatil planı
yapıyorum. Bir tedarikçi Antalya'da bir
apartman dairesine sahip olduğundan
bahsetti. Kendisine o apartman
dairesini kullanıp kullanamayacağımı
sordum o da kullanabileceğimi ve bunun
için ona herhangi bir ücret ödemem
gerekmediğini söyledi. Bu uygun
mudur?

C:		
Bu uygunsuz bir talep ve tedarikçinin
dairesini kullanmamalısınız. Bu duruma
tedarikçinin bakış açısından bakarsanız,
sizi yani müşteriyi memnun etmek
için kendini bu teklifi kabul etmek
zorunda hissedebilir. Ayrıca bu anlaşma
gerçekte ya da algıda bir çıkar çatışması
ile sonuçlanabilir - bu hediyenin iş
ihtiyaçlarımız doğrultusunda tedarikçi
seçme kabiliyetimizi etkileyebileceği
yönünde karar verilebilir. Bir hediyenin
uygun olup olmadığı konusunda sorunuz
olduğunda “Hukuk Birimi“ni arayınız.

•	
Hediye verileni uygunsuz olmayan
bir biçimde etkileme amacı ile
önerilmemiş ya da verilmemiş olan;
•	
A. O. Smith şirketinin belirlediği
işlemlere ve sınırlara uyan.

PAZAR
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İş Hediyeleri (devam)
Buna benzer, yemek ısmarlamak ya da müşteriyi bir spor etkinliğine götürmek gibi basit iş eğlenceleri,
iş ilişkisinin doğal bir parçasıdır. Bir gezi ücretini ödeme ya da kabul etme gibi daha büyük ağırlama
biçimleri yasaktır.
Bir tedarikçiden, müşteriden ya da üçüncü şahıslardan hiçbir koşulda bir hediye isteyemez ya da bu kişileri
hediye vermek zorunda hissettiremezsiniz.
Belli bir hediye ya da bir ağırlama biçiminin yasak olup olmadığı konusunu kesin bilmiyorsanız
müdürünüze, insan kaynakları görevlisine ya da “Hukuk Birimi“ne sorunuz.

S:		
“Postadan uygunsuz olduğunu düşündüğüm bir hediye aldım, ancak onu geri gönderme
yolum yok. Ne yapmalıyım?“

C:		Hediyeyi, atılması için, “Hukuk Birimi“ne ya da “İnsan Kaynakları Müdürü“ne veriniz.

Siyasi bağışlar
Çalışanlarımız siyasal süreçlerde etkin olabilir ve istedikleri adayları destekleyebilirler. Ancak, A. O. Smith,
herhangi bir çalışanın, müdürün ya da yönetim kurulu üyesinin herhangi bir siyasi partiye, politikacıya ya
da adaya şirket bağışı yapmasını onaylamaz.
Şirket, ABD'de bir “Siyasal Tutum Kurulu“na parasal destek sağlar. A.O. Smith Siyasi Eylem Komitesi
(AOSPAC), A.O. Smith çalışanlarının çalışanlarımızı, ürünlerimizi ve menfaatlerini destekleyen adayları
desteklemek için birlikte hareket etmelerini sağlamak için kuruldu. Amerikan vatandaşlarının A. O. Smith
“Siyasal Tutum Kurulu“na katılımları tamamen isteğe bağlıdır.

S:		
“Patronum, kamu yönetimine aday, sevdiği bir memurun kampanyası için tüm
çalışanların katkıda bulunmasını söyledi. Katkıda bulunmak için üzerimde bir baskı
hissediyorum, ve bu adayın görüşlerine katılmıyorum. Katkıda bulunmalı mıyım?“

C:		Hayır. A. O. Smith sizin kişisel politik faaliyetleriniz ya da kişisel para kaynaklarınızı nasıl
kullanacağınız konusunda bir sınırlama getirmez. Bu, kendi istediğiniz adayı ya da siyasal partiyi
desteklemekte ya da hiç bir katkıda bulunmamakta özgürsünüz anlamına gelir. Müdürünüz,
bir siyasal kampanya için kendi iş zamanı da içinde olmak üzere, konumunu ya da şirket
kaynaklarını kullanamaz. Bu durumu gecikmeden “İnsan Kaynakları Müdürü“ne bildirmelisiniz.
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Doğru belgelendirme, kayıt yönetimi ve vergiler
Güvenilir bilgilerin olması, başarılı bir iş yönetimi için çok önemlidir. Kayıtlar ve bildirimler doğru,
zamanında, tam ve ABD'de genel olarak benimsenmiş muhasebe ilkeleri ile tutarlı olmalıdır. Bunun içinde,
satış kayıtları, üretim kayıtları, gider bildirimleri, demirbaş ya da hurda bildirimleri, çevre koruma kayıtları,
muhasebe kayıtları ve işle ilgili diğer bildirimler, dökümler ya da kayıtlar yer alır. Şirketin defterlerinde
veya kayıtlarında yanlış, düzmece ya da yanlış yönlendiren bir girdi görürseniz bunu derhal müdürünüze,
şirketin Mali İşler müdürüne, “Hukuk Birimi“ne ya da “Dürüstlük Yardım Hattı“na bildiriniz. “Dürüstlük
Yardım Hattı“na yapılan bu tür aramalar, doğrudan “Yönetim Kurulu Denetim Heyeti“ne bildirilecektir.
Şirket'in belli kayıtları ne kadar tutmanız gerektiğini açıklayan bir ilkesi vardır. Bu kayıtları uygun bir süre
tutmak ve bu ilke doğrultusunda gerektiğinde yok etmekle sorumlusunuz. Kayıtları barındırma ile ilgili
sorularınız olur ise “Hukuk Birimi“ni arayınız.
A. O. Smith, vergi yükümlülüklerini doğru ve tam bildirme ve vergilerini zamanında ödeme konusunda
titizdir. Tüm yabancı ve yerli vergi yasalarına ve kambiyo denetimi yasalarına uyarız. Şirket adına yasaya
karşı gelecek herhangi bir işlem yapmaya kalkışmayınız.

S:		
“İş arkadaşlarımdan biri doğru olmayan gider raporları sunuyor ve satın almadığı
kalemler ve yemekler için para iadesi istiyor. Durumu müdürüme bildirdim, ancak
uygulama devam ediyor. “Dürüstlük Yardım Hattı“nı aramalı mıyım?“

C:		Evet. Şirketin parasal kayıtlarının doğruluğu ve güvenilirliği başarımız için çok önemlidir. Çözüm
üretilmemiş bir endişeniz varsa bu durumu “Hukuk Birimi“ne ya da “Dürüstlük Yardım Hattı“na
bildirmelisiniz.

PAZAR
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KÜRESEL
Ticari Uyum
Uluslararası çalışmalarımız, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve işletmelerimizin bulunduğu diğer ulusların
ticaret yönetmeliklerine bağlıdır. Herhangi bir ülkenin ticaret konumunu ya da bir malın dış alım satım
durumunu kesin bilmiyorsanız, ticaret uyum müdürüne ya da “Hukuk Birimi“ne danışınız.
Amerika Birleşik Devletleri, terörist olarak belirlenmiş, terörizmi destekleyen ve uyuşturucu kaçakçılığı
yapan kişiler, gruplar ve örgütlerle iş yapmayı yasaklar. Bu liste, bazı ülkelerdeki kimyasal veya biyolojik
silah geliştirme, güdümlü mermi geliştirme ve duyarlı nükleer etkinliklere dahil olan “son kullanıcıları“
da içine alabilir. Bu kısıtlı taraf listesine uyum, küresel bir ürün sağlayıcı olarak ünümüz için önemlidir.
Amerika Birleşik Devletleri ayrıca, bazı ülkelere yaptırımlar ve ticaret sınırlamaları getirmiştir.
“Hukuk Birimi“, size, belli ülkelere, kişilere ve tüzel kişiliklere karşı yaptırımlar ve diğer düzenleyici
yaptırımlarla ilgili danışmanlık yapabilir.
Dışarıdan alınan veya dışarı satılan mallar, uygun gümrük vergilerinin uygulanması ve ödenmesi için doğru
sınıflandırılmalı ve doğru gümrük numarası belirtilmelidir. Belli bir malın, bilginin ya da hizmetin hangi
yetki alanı kapsamında olduğunun doğru saptanması, maddenin ihracat denetimlerine uygun olarak
doğru tanımlanmasını, güvenliğinin sağlanmasını, doğru ele alınmasını ve aktarılmasını sağlama açısından
oldukça önemlidir.
Boykot karşıtı ABD yasalarına her daim
uymalıyız; bu yasalar onaylanmamış
boykotlara (bazı ülkelerle veya insanlarla
alışveriş yapmayı reddetme) katılmamızı
yasaklar. Boykot karşıtı yasaların amacı,
ABD şirketlerinin (ve onların yabancı
ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının) ABD'nin
onaylamadığı yabancı boykotlara
katılmasını önlemektir. Bir başka deyişle,
Amerikan şirketlerinin (ve onların
yabancı ülkelerdeki bağlı kuruluşları),
diğer ülkelerin ABD'nin kurallarına karşı
olan boykot ilkelerine uymaları yasaktır.
Genellikle uygulamada, İsrail kaynaklı
malları ve hizmetleri boykot eden
ülkelerde, müşteriler veya satıcılarla iş
yaparken, düzenlenmiş boykot durumları
ile karşılaşma olasılığımız büyüktür.
Onaylanmamış bir boykot ile ilgili
eylemde bulunmayı ya da bilgi vermeyi
gerektirebilecek bir beyan ya da talep
duyduğunuzda veya okuduğunuzda,
durumu “Hukuk Birimi“ne bildirin ve
herhangi bir ülkenin boykot durumundan
emin değilseniz “Ticari Uyum Birimi“ne
danışınız.
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“Aslında her zaman doğru
olanı bilirsiniz. Zor olan doğru
olanı

yapmaktır.“
- General H. Norman Schwarzkopf

C-TPAT

S:		
“Bir müşteri yetkilisi, belli bir

ülkede yapılan parçalar içeren
A. O. Smith, “ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi“nin
herhangi bir ürünü kabul
ithalat yapanların kaynak zincirlerini güçlendirmek
etmeyeceğini söylüyor. Nasıl
ve sınır güvenliğini arttırmak amacıyla başlattığı
karşılık vermeliyim?“
“Terörizme Karşı Gümrük – Ticaret Ortaklığı“ (C-TPAT)
programının bir katılımcısı olmaktan onurludur.
C:		
Bu tür bir tartışmada yer
Dünya çapında kaynak zincirinde güvenliği koruma,
almayınız. Bu konuşmayı, size
çalışanlarımızın güvenliği, işletmemizin güvenliği ve
izleyeceğiniz yol konusunda
ürünlerimizin bütünlüğü açısından çok önemlidir.
önerilerde bulunabilecek olan
Uluslararası tedarikçilerimizden ürünlerini paketleme,
ticari uyum müdürüne ya da
sandıklama ve işletmemize gönderme konularında
“Hukuk Birimi“ne bildiriniz.
güvenlik işlemleri uygulamalarını isteriz. Bizim de,
gelen malları ve bileşenlerini alırken, tamamlanmış ürünleri paketlerken ve müşteriye gönderilmek üzere
kamyonlara yüklerken çalışanlarımızın uyguladıkları güvenlik önlemlerimiz vardır. Her çalışanımızdan
ürünlerimizin gerektiği gibi ve güvenli bir biçimde ele alınmasını sağlamak için bu yöntemleri
uygulamasını bekleriz. Şirketin, işletmemizin güvenliğini sağlamak için çeşitli düzenlemeleri ve yöntemleri
vardır. Bunlar arasında, ziyaretçi kayıt işlemleri, çalışan tanıtım yöntemi, işletme çevresinin güvenliği yer
alır. Güvenli bir çalışma alanına bağlılığımızı paylaşmanızı bekleriz. Fabrikada tanımadığınız bir kişi ya da
kuşkulu bir etkinlik görürseniz, müdürünüz ya da işletme yöneticisi ile iletişim kurunuz. Ürün sağlayıcı
ağımızın, şirketimizin ve hatta ülkemizin güvenliği, her birimizin dikkatli olmasına ve kuşkulandığı
etkinlikleri bildirmesine bağlı olabilir.

S:		
“Mal alma ve gönderme biriminde çalışıyorum ve kamyonlarımızın yanında elinde bir
paket olan bir adamın ayakta durduğunu gördüm. Çalışan kimliği veya ziyaretçi yaka
kartı takmamıştı. Yanına gidip ne yaptığını sorayım mı?“

C:		Yetkisiz çalışanların kamyonların bulunduğu veya yüklendiği alana girmeleri yasaktır. Yabancının
taşıdığı paket, uyuşturucu, silah ya da diğer kaçak mal içerebilir. Bilinmeyen birine yaklaşıp kim
olduğunu ya da üretim alanında ne işi olduğunu sormak tamamen doğru da olsa, konuyu
ivedilikle müdürünüze bildirmek daha güvenli olur. Müdürünüze ulaşamıyorsanız, elinizden
geldiğince çabuk işletme yöneticisi ya da insan kaynakları müdürü ile iletişim kurunuz.

Tedarik Zinciri Bütünlüğü
ABD'de ve diğer ülkelerde (insan ticareti, çatışmaya yol açan mineraller ve kimyasal ve tehlikeli maddelerle
ilgili yasalar da dahil olmak üzere) üreticileri ve tedarikçileri kapsayan bazı yasalar uygulanır. A. O. Smith bu
yasalara ve düzenlemelere uymak için ciddi sorumluluklar alır ve tedarikçilerinden de aynı sorumluluğu
bekler. Bu konuda herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen “Hukuk Birimi“ne danışınız.

KÜRESEL
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Sonuç
Hepimiz ünümüzden son derece onur duyuyoruz ve A. O. Smith gibi bir şirketle bağlantılı olmaktan dolayı
gururluyuz.
Fakat bu kadar uzun süreden beri var olan bir ünün bile dikkatsizlik sonucu bir gecede yok olabileceğini
hiç bir zaman unutmamalıyız. “Yol Gösterici İlkelerimiz“i öğrenmek ve anlamak ve her gün onlara uymak
eşit derecede önemlidir. Şirket, her çalışanın, müdürün ve yönetim kurulu üyesinin bu ilkelere uymasını
bekler. Bunun dışında herhangi bir durumun üretim alanı (fabrika) ya da işletme müdürü veya insan
kaynakları görevlisi tarafından önceden yazılı olarak onaylanması gereklidir. Müdürler ve yönetim kurulu
üyeleri için bu konuda daha sıkı önlem aldık. Bir müdür ya da yönetim kurulu üyesi için bu ilkelerin
herhangi birinden geri çekilme durumunun Yönetim Kurulu ya da bir kurul heyeti tarafından incelenmesi
gereklidir ve bu durum şirketin www.aosmith.com.tr adresli web sitesinde hemen açıklanacaktır.
A. O. Smith'in “Yol Gösterici İlkeleri“ne uymanın herkes için en iyisi olacağını unutmayınız.
İsteyerek ya da istemeden ilkelerimizi göz ardı eden olursa bundan hepimiz zarar görürüz.
Yasa dışı olduğunu ya da doğru olmadığını düşündüğünüz bir durum görürseniz bize bildiriniz. Ya da
“Dürüstlük Yardım Hattı“nı arayınız. Mükemmellik alanındaki ünümüzü kazanmak için çok çalıştık ve
bunun dikkatsiz bir davranış yüzünden zarar görmesini veya yok olmasını istemeyiz.
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“Kişi söyledikleriyle değil

yaptıklarıyla
değerlendirilir.“
- Anonim
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