İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI
Allegion plc ve bağlı kuruluşları, sorumlu ticari
uygulamalara ve Temel Değerlerimizi yaşatmaya
bağlılıklarını taahhüt eder. Temel Değerlerimiz diğer
unsurlar ile birlikte aşağıdakileri içerir:
-

Doğru olanı yapmak
Bilinenlerden fazlasını merak etmek
Mükemmelliğe tutkuyla bağlı olmak
Güvende ve sağlıklı olmak

Temsilcilerimiz,
dağıtımcılarımız,
bayilerimiz,
taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, satıcılarımız, hizmet
sağlayıcılarımız,
aracılarımız,
müşterek
girişim
ortaklarımız ve diğerleri dahil olmak üzere Ticari
Ortaklarımızın bütünsel başarımızda önemli bir rol
oynadıklarını biliyoruz.
Bağlı
olduğumuz
değerleri
ve
standartları
sağlamlaştırmak üzere, bu Allegion İş Ortağı Davranış
Kuralları ("Kurallar") iş yapma beklentilerini ve
standartlarını ortaya koyar ve tüm Ticari Ortaklar için
geçerlidir.
Allegion ile bağlantılı işlerde dürüstlük, doğruluk ve
adalet konularında en yüksek yasal, ahlaki ve etik
standartlar uygulanacaktır. Bu standardı yakalamak
üzere Allegion, her Ticari Ortağından bu Kurallar ile
tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uygun faaliyetlerde ve
davranışlarda bulunmasını bekler. Allegion, Ticari
Ortaklardan, tedarikçilerini ve diğer üçüncü tarafları
aynı standartlara göre değerlendirmelerini bekler, bu
nedenle bu Kurallar aynı zamanda Ticari Ortakların
iştirakleri ve taşeronları ile Allegion tarafından
satılacak ya da kullanılacak ürün ve hizmetler
sağladıkları sürece Ticari Ortakların tesisleri için de
geçerlidir. Küresel faaliyetleri olan bir şirket olarak,
faaliyet gösterdiğimiz yerlerde geçerli olan yasa ve
düzenlemelere uyacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu
Kuralların yerel yasalarla çeliştiği durumlarda,
Kuralların gerektirdiği eylemler söz konusu yasalarca
yasaklanmadıkça, daha yüksek olan standartlara
uymayı tercih ediyoruz. Kurallara ve ilgili yasalara
uyum, minimum davranış standardıdır.
Bu Kurallar ne yapmamı gerektiriyor?
Aşağıdakiler, Allegion ile iş yapan Ticari Ortakların
sorumluluklarını tanımlar. Bunlar; tedarik, temsilcilik
ve dağıtım anlaşmaları ve siparişler gibi tüm diğer
sözleşme temelli anlaşmaların yanı sıra ve bunlardan
öncelikli olarak Ticari Ortaklarımızdan beklentilerimizi

yansıtır.
Allegion
bu
sorumluluklar
listesinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Kurallar
ve/veya bunların uygulanmasına ilişkin bir sorunuz
olduğunda, lütfen Allegion ticari bağlantınız ile
iletişime
geçin.
Ticari
Ortaklardan
aşağıdaki
gereksinimlere uymaları beklenir:
İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI
Yasal Gereksinimler - Faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki
tüm ilgili ulusal, bölgesel, yerel yasalar ve
yönetmelikler ile eyalet yasaları ve yönetmeliklerine
uymak.
İnsan Hakları - Yaşam, özgürlük ve güvenlik gibi temel
insan haklarını ihlal etmemek. Çalışanlara; cinsel
taciz, cinsel istismar, fiziksel cezalandırma, ruhsal ya
da fiziksel baskı ya da sözlü taciz dahil olmak üzere
acımasız
veya
insanlık
dışı
muamelede
bulunulmayacaktır.
Ayrımcılık Yapılmaması - Irk, cinsiyet, din, etnik
köken, uyruk, cinsel yönelim ve/veya politik
görüşler temelinde ayrımcılık yapmamak.
Ücretler ve Sosyal Haklar - Tüm ilgili ücret ve saat
yasaları ve düzenlemelerine uymak, yasal olarak
zorunlu tutulan sosyal hakları sağlamak.
Zorla Çalıştırma - Fiziksel Baskı- Zorla, bağımlı
çalıştırma, ödünç işçilik ve köle işçiliği kullanmamak.
Örgütlenme Özgürlüğü - Çalışanlara, ilgili ülkenin
yasaları çerçevesinde özgürce örgütlenme, bir araya
gelme ve toplu sözleşme hakları sunmak.
Misilleme Olmaması - Çalışanların tedarikçi yönetimi
tarafından misillemeye uğrama korkusu olmaksızın
Allegion çalışanları ile konuşmasına izin veren bir
politika sürdürmek.
Örgütlenme Özgürlüğü - Çalışanlara, ilgili ülkenin
yasaları çerçevesinde özgürce örgütlenme, bir araya
gelme ve toplu sözleşme hakları sunmak.
Çocuk İşçiliği - O bölgede yasalarca belirlenmiş olan
yaş sınırının altındaki çalışanları işe almamak. Yerel
yasa bulunmaması durumunda, Ticari Ortaklar 15
yaşın altındaki çocukları ya da ILO Sözleşmesi 138
uyarınca
gelişmekte
olan
ülkeler
istisnası

kapsamındaki ülkelerde 14 yaşın altındaki çalışanları
işe almayacaktır.
ETİK TİCARİ UYGULAMALAR
Hediye ve İkramiye Sınırlamaları - Ticari fırsatlar
karşılığında Allegion yöneticilerine, yetkililerine,
çalışanlarına ya da üçüncü taraflara ödeme
yapılmaması ya da hediye verilmemesi ve onlardan
ödeme ya da hediye alınmaması.
Antitröst ve Rekabet Yasaları - Ticareti makul olmayan
biçimde kısıtlayan, aldatıcı ya da yanlış yönlendirici
veya müşterilere yararlı etkisi olmadan rekabeti
azaltıcı anlaşmaları ya da eylemleri yasaklayan tüm
tröst önleme ve rekabet yasalarına uymak. Fiyat
sabitleme, ihalede danışıklı hareket etme (ihaleye fesat
karıştırma) ve piyasa/müşteri paylaşma kesinlikle
yasaktır.
Yolsuzluğu ve Rüşveti Önleme - ABD Yabancı Yolsuzluk
Faaliyetleri Yasası ve çalıştığımız diğer ülkelerdeki ilgili
yolsuzluğu önleme yasaları kapsamında, yabancı bir
devlet görevlisine ya da çalışanına, hediyeler ve
konukseverlik de dahil olmak üzere "değerli hiçbir şey"
vermemek ve teklif etmemek. Değerli şeyler; rüşvet,
komisyon, hediyeler, eğlence ve hatta yabancı devlet
görevlisinin desteklediği bir yardım kuruluşuna
yapılacak bağışlar olabilir.
Gizlilik - Fiyatlandırma ve piyasa izinleri ile tüm
Allegion Marka ürünlerin teknik özellikleri dahil olmak
üzere tüm anlaşmaları ve Allegion müşteri bilgilerini
gizli
tutmak.
Müşterilerimizin
gizliliğine
saygı
göstermek ve müşterilerimize ait, kimliklerini ortaya
çıkarabilecek bilgileri paylaşmamak.
Ticari Kayıtların Doğruluğu - Tüm finansal defterler ve
kayıtlar genel olarak kabul gören muhasebe ilkelerine
uygun olmalıdır. Kayıtlar doğru, açık ve şeffaf
olmalıdır.
Küresel Ticari Uyum - İthalat harçları, vergiler ve
ödemelerle ilgili yanlış beyanda bulunmaya ya da
uygunsuz veya yasa dışı yollarla bunları ödemekten
kaçınmaya asla çalışmamak, uluslararası trafiğin ve
ticaretin yasal gereksinimlerinden sakınmaya yönelik
eylemlerde asla bulunmamak. Çalıştıkları kişileri
tanımak ve yasalar tarafından özel olarak yasaklanan
kuruluşlar ya da tüm diğer bireylerle ticari ilişkiler
kurmamak ve buna olanak sağlamamak. Buna ek
olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve çalıştığımız diğer
ülkelerin ticaret ambargosu ya da ekonomik
yaptırımlar uyguladığı ülkelerdeki kuruluş ve bireylerle
çalışırken geçerli olan kısıtlamalardan haberdar olmak
ve bunlara uymak.
Çıkar Çatışmaları - Ticari Ortaklar, Allegion'un en
yüksek çıkarları yönünde hareket eden bir Allegion
çalışanı ile çıkar çatışması yaratabilecek ya da bu

izlenimi uyandıracak ilişkilerden kaçınmalıdır. Bir
Ticari Ortağın bir Allegion çalışanının aile üyesi olması
veya
Allegion
çalışanı
ile
çıkar
çatışması
oluşturabilecek başka herhangi bir ticari ilişkiye sahip
olması halinde, bu durum Hukuk Bölümüne
açıklanmalıdır.
SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
Çevre - Etkili bir çevre politikasına sahip olmak ve
faaliyetlerini çevreyi koruyacak biçimde yürütmek.
Tüm gerekli çevresel izinleri elde etmek ve güncel
tutmak, iş yaptıkları ülkelerdeki tüm ilgili çevresel
kurallara, düzenlemelere ve yasalara uymak.
Sağlık ve Güvenlik - Güvenli bir çalışma ortamı
oluşturmak ve kendilerini; kamusal gereksinimler, iş
kolu ve tesise özgü güvenlik gereksinimleri ve
sözleşmeden doğan gereksinimler dahil olmak üzere
tüm
güvenlik
standartlarına
uygun
biçimde
düzenlemek.
Faaliyetleri
ile
ürünlerinin
ve
hizmetlerinin kullanımının kamu sağlığı üzerindeki
tüm etkilerini belirlemek ve bunlara çözüm üretmek.
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Ticari Ortaklar bu Kuralların içeriğini destekleyici bir
yönetim sistemi benimseyecek ya da geliştirecektir.
Allegion beklentilerine yönelik uygun bir bilgi ve
beceri seviyesini oluşturacak bir eğitim programına
sahip olacak ve uygun ticari devamlılık planları
geliştireceklerdir. Aynı zamanda tedarikçilerinin,
taşeronlarının ve dağıtımcılarının aynı standartlara
uymasını sağlayacaklardır.
ALLEGION'UN TİCARİ ORTAKLARA TAAHHÜDÜ
Allegion'un Ticari Ortaklarıyla ilişkisi dürüstlük ve
adalet çerçevesinde olmalıdır. Aşağıdaki davranış
standartlarını kılavuz kabul ediyoruz:
-Daha düşük fiyatlar ya da ilave işler elde etmek için
Ticari Ortaklarımızın hiçbir çalışanına ödeme
yapmayacağız.
-Bir Ticari Ortağın fiyatlandırma, teknoloji ya da diğer
gizli bilgilerini önceden yazılı izin olmaksızın
paylaşmayacağız.
-Ticari Ortaklar ya da onların ürünleri veya hizmetleri
hakkında diğerlerine yanlış ya da yanıltıcı yorumlar
yapmayacağız.
Allegion bu gereksinimlere uygunluğu değerlendirme
yetkisini saklı tutar ve Ticari Ortaklarımızdan
değerlendirmeler sırasında belirlenen uyumsuzluk
sorunlarını düzeltmelerini bekler. Ticari Ortaklar,
talep edilmesi halinde, kurallar ile uyumun
değerlendirilebilmesi için Allegion'a bilgi sunacaktır.
Şartları iyileştirmek üzere Ticari Ortaklarımızla
birlikte çalışmak istiyoruz. Bir Ticari Ortak

uyumsuzluk sorununu bizi tatmin edecek biçimde
düzeltmeyi reddeder ya da başaramazsa, son çare
olarak ilişkiyi sonlandırabiliriz.
Yardıma ihtiyacım olması ya da bir endişeyi dile
getirmek istemem durumunda ne yapabilirim?

Ülke

Telefon Numarası

Avustralya

Allegion'un etik ve uyum durumlarıyla ilgili olarak
size rehberlik etmek için birçok kaynağı
bulunmaktadır. Desteğe ihtiyacı olan ya da
endişelerini dile getirmek isteyen üçüncü taraf
yetkilileri, konuyu Allegion ile tartışmak üzere bu
adrese bir e-posta gönderebilir:
ethicsandcompliance@allegion.com.

Avusturya

0011 800 1777 9999
Karşıdan Ödemeli +1-720514-4400

Belçika

00 800 1777 9999

Kanada

800 461 9330

Çin

00 400-120-3062

Colombia

01 800 518 1863

Fransa

00 800 1777 9999

Almanya

00 800 1777 9999

Hong Kong

001 800 1777 9999

Hindistan

000 800 100 3428

İrlanda

00 800 1777 9999

Telefon

İtalya

00 800 1777 9999

Bağımsız Etik Yardım Hattımıza etik veya uyumluluk
ile ilgili bir endişenizi bildirmek istiyorsanız, bunu
telefonla veya çevrimiçi olarak aşağıdaki yönergeleri
izleyerek yapabilirsiniz. Lütfen sorunun yaşandığı
değil, aramayı yaptığınız ülke için verilen telefon
numarasını kullanın.

Kore Cumhuriyeti

İnternet
Bu adresten rapor iletin: www.allegion.com/helpline.
Posta
11819
N.
Pennsylvania
Street
Uyumluluk
Müdürü'nün Dikkatine, Indiana 46032 USA

002 800 1777 9999

Lüksemburg

00 800 1777 9999

Meksika

001 866 376 0139

Hollanda

00 800 1777 9999

Yeni Zelanda

00 800 1777 9999

Panama

001 800 204 9188

Rusya Federasyonu

8-800-100-9615

Singapur

001 800 1777 9999

İspanya

00 800 1777 9999

İsviçre

00 800 1777 9999

Türkiye

00-800-113-0803

Birleşik Arap Emirlikleri

8000 3570 2714

Birleşik Krallık

00 800 1777 9999

Amerika Birleşik
Devletleri

800 461 9330

Polonya

00 800 111 3819

İsveç

00 800 1777 9999

Danimarka

00 800 1777 9999

