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Başkanımız ve İcra Kurulu
Başkanımızdan bir Mesaj
Sizin Dürüstlüğünüz/Bizim Başarımız.
Basit bir söz olsa da güçlü bir mesaj iletiyor. Bu söz her birimizin
Fortive’in geleceğinde payı olduğu anlamına geliyor. İşimizi doğru
şekilde yaptığımızda ve Ana Değerlerimizi yansıtan kararlar aldığımızda,
kendimizi büyümeye, gelişmeye ve başarılı olmaya konumluyoruz sadece şirket olarak değil, aynı zamanda bireyler olarak.
Bundan sonra basit bir isim ile “Kurallarımız” olarak da adlandıracağımız İş Ahlakı
Standartlarımız, nerede ve hangi iş konumunda olursak olalım dürüstlükle çalışmamız için
önemli bir kaynaktır. Kurallarımız yeni değil - bu kurallar Fortive kurulduğundan beri yaptığımız
işin temelini oluşturur. Ancak bu yeni nesil versiyon, kurallarımıza daha yeni bir yöntem ile
yaklaşmakta ve aradığınızı daha kolay bulmanızı sağlayacak bir düzende gelmektedir.
Kurallarımızı okuyun ve eylemlerinizde size yön vermesi için kullanın. Sorularınız olursa, sorun.
Her gün karşılaşacağınız her duruma bir cevabı olmayacak olsa da size doğru yönü göstermekte
yardımcı olacak ve müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, hissedarlarımızın ve toplumlarımızın
güvenini sağlamaya gönül vermiş insanlara yönlendirecektir.
Fortive adına yaptığınız her eylemde dürüstlükle öne çıkın. Tek bir kötü karar – kasıtsız olsa bile
– hepimiz için çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. Dürüstlüğü ön plana alarak ve bir arada
başararak güçlü bir şirket yaratır ve daha fazla iş gelişimi, tanınırlık ve menfaat ortaya koyarız.
Unutmayın, itibarımız ve geleceğimiz sizlerin ellerinde.

James A. Lico
Başkanı & İcra Kurulu Başkanı
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Biz Kimiz
Bir dünyanın her yerine yayılmış Ortak Amacımız ile bir araya gelmiş ve çok geniş aralıklı
sektörleri destekleyen endüstri öncüsü iş şirketleriyiz. Ana Değerlerimiz sürekli gelişim
kültürümüzün ve iş başarımızın temel taşını oluşturur.
•

Olağanüstü sonuçlar için olağanüstü takımlar yaratırız

•

Müşteri başarısı gelişimimize ilham verir

•

Kaizen yaşam tarzımızdır

•

Hissedarlarımız için rekabet ederiz

ORTAK AMACIMIZ
Süreci Hızlandırmak İsteyen İnsanlar için Ana Teknoloji
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rekabet ederiz
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gelişimimize ilham verir
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Biz Kimiz
“Sizin İçin, Bizim İçin, Büyümemiz İçin”
Fortive’in çalışanlarına verdiği sözüdür. Bizi
Fortive’in bir parçası olmak hakkında nelerin
heyecanlandırdığını ifade eder. Fortive ve
İşŞirketlerimizin neden en iyi insanların
çalışmak isteyeceği ve ellerinden gelenin en
iyisini yapmaya motive olacaklarının hikayesini
anlatır. Olağanüstü takımlarımızı kutlamak için
kullanırız, çünkü biz:
•

S
 ürekli iyileşme konseptini
benimsiyoruz ve Fortive İş Sistemini
(“FBS”) hepimiz için çalıştırıyoruz – bu
bize daha iyi olmak ve daha iyisini
yapmak için ilham veriyor

•

B
 irlikte daha fazlayız – karışık sorunları
çözmek ve ilerlemeler ortaya koymanın
tek başına yapılmayacağını anlıyoruz

•

 alnızca her gün yaptığımız işlerle değil,
Y
aynı zaman kurumsal vatandaşlar olarak
ortaya fark koyuyoruz, yaşadığımız ve
çalıştığımız toplulukları destekliyoruz

BIZ KIMIZ
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Biz Kimiz
Fortive9 hızla değişen dünyada hep
beraber başarmamıza yardım eden liderlik
modelimizdir.

1	
Müşteri Takıntılıyız. Müşterilerimizin

Dünyanın her yerinden yüzlerce çalışan
Fortive9’un ortaya çıkmasına yardım etmiştir.
Bizi farklı kılan değerler olarak belirlediğimiz
liderlik yetkinliklerimizi temsil ederken
olmak istediklerimizi de içerir. Köklerimize
ve Ana Değerlerimize temellendirilmiş olsa
da kariyerlerimizde sivrilmek için bizi konfor
alanlarımızdan dışarı iter.

2	Stratejiğiz. Disiplinli bir zihniyet getirerek

Bu liderlik davranışları her birimiz için
tasarlanmıştır. Fortive9 kariyerimizin her anında
ve her aşamasında başarımızı tanımlar ve
yol gösterir. Bu yaşayan, nefes alan yapı her
çalışana dokunur ve işimizi doğru yapmamızı
garantileyen dokuz liderlik tutumu ortaya koyar.

ihtiyaçlarını derinden anlayıp onların önem
verdiği çözümler yaratmak isteriz.

bugün değer oluşturup yarını yaratıyoruz.

3	Etki İçin Gelişiyoruz. Risk alıp deneysel
çalışıp sonuçları tekrarlayarak ilerleme
ortaya koyuyoruz.

4	İlham Vericiyiz. Etki bırakmak için ilham
alıp karşımızdakilere ilham veriyoruz.

5	Olağanüstü Takımlar Yaratıyoruz.

Takımlarımızı özgünce ve alçakgönüllülük
ile destekleyerek ellerinden gelenin en
iyisini amaçlıyoruz.

6	Cesuruz. Problemlere doğrudan

girişiyoruz. Doğruyu arıyor dürüstçe
konuşuyoruz.

7	Sonuç Odaklıyız. Doğrulara erişip

yapacaklarımızı söylediklerimizi yaparak
kazanıyoruz.

Müşteri
Takıntılı

İlham veren

Cesur

Olağanüstü
takımlar
yaratan

BIZ KIMIZ

başararak ve kaybetmeyi hızlıca aşarak.

Etki için
geliştiren

FBS ile
yöneten

Sonuç
odaklı

8	Uyumluyuz. Yaparak öğreniyoruz –

Stratejik

Uyumlu

9	FBS ile Yönetiyoruz. Bu bizim zihniyetimiz,
aracımız ve kültürümüz.
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Dürüstlükle Hareket
Etmek
Kurallarımız yaptığımız her şeyin temelindedir.
Ana Değerlerimiz kimliğimizin ana noktasıdır
ve hareketlerimizi bilgilendirir. Kurallarımız
Fortive’in dünya genelindeki tüm çalışanlarını
kapsar. Kuralları okumak, takip etmek ve
uyum göstermek şahsi sorumluluğunuzdur.
Kurallarımızı takip etmeye bağlılığınız ve Ana
Değerlerimiz ile uyumlu hareket etmeniz
güven yaratacak, saygı kazanacak ve
barışımıza yol verecektir. Sizin Dürüstlüğünüz/
Bizim Başarımız.

“Fortive” içerir…

Fortive ve dünya genelindeki tüm
İşŞirketlerini içerir, doğrudan veya dolaylı
alt kuruluşlar olsalar bile.

Vekillerimizin, temsilcilerimizin, bağımsız
yüklenicilerimizin, danışmanlarımızın,
tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizim
adımıza çalışan diğerlerinin Kurallarımızda
tanımlanan yüksek standartlar ile hareket
etmesini bekleriz.
Kurallarımızın ihlali işe son verme dahil disiplin
cezaları ile sonuçlanabilir. Bu ayrıca dahil olan
kişiler ve Fortive için sivil veya yasal cezalar ile
sonuçlanabilir.

YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ
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Ne Yapardınız?

Yerel bir yasanın Kurallarımızı bir
bölümü ile uyuşmayabileceğini
düşünüyorsunuz. Ne yapmalısınız?
Dünya genelinde faaliyet
göstermekteyiz ve birçok yasaya
tabiyiz. Kurallarımız iş yürüttüğümüz
ülkelerin yasalarını destekler – karşı
çıkmaz . Eğer bir uyuşmazlık ile
karşılaştığınızı düşünüyorsanız, daha
sert olan zorunluluğu uygulayınız.
Ancak doğru eylem hakkında bir
sorunuz var ise, eylem almadan önce
Hukuk veya Uyumluluk takımı ile
iletişime geçin.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

Kurallarımız Nasıl
Kullanılır?
Kurallarımız size günlük etik ile alakalı
sorunları nasıl aşacağınızı gösteren detaylı
bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. Size
doğru olanı yapmanız için gerekli bilgileri
verecek terimlerin tanımları, insanlara
ve politikalara ulaşım yolları bulacağınız
gibi, gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz
senaryolar da bulacaksınız.

ARAMA
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Genellikle, Kurallarımıza uyup Ana
Değerlerimize sadık kalırsanız, yapılacak olan
en doğru şey oldukça açık olacak, ancak
doğru yolun çok da net olmadığı durumlar
olabilir. Böyle durumlarda doğru kararlar
alacağınıza inanıyoruz ve gerektiği takdirde
yöneticiniz, amiriniz veya Konuşun!’dan fikir
almanızı bekliyoruz.

Kurallarımızı Harekete Böyle Geçiriyoruz

Benim hareketlerim Ana Değerlerimiz ile uyumlu mu?
Kurallarımıza uyuyor mu?
Hareketlerim dürüstlük gösteriyor mu?
Fortive ve çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve diğer önemli
hissedarlarımız için doğru olanı mı yapıyorum?
Hareketlerimi saygı duyduğum birine gösterirken rahat olur muyum?
Hareketlerim açığa çıkarılsa rahat olur muyum?

Eğer altı sorunun tamamına “evet” diye cevap verebiliyorsanız, muhtemelen devam etmenizde
bir sorun yoktur. Ancak bir “hayır” veya “emin değilim” cevabı verdiyseniz, devam etmeden
önce yardım istemeniz gereklidir. Her durumda ve bütün koşullarda yardım istemenin her
zaman doğru olduğunu unutmayın.

YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ
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Kurallarımız Nasıl Kullanılır?
Kurallarımız rahatlıkla gezinmeniz için etkileşimli olarak hazırlanmıştır.
Her sayfanın üzerinde bulunan araç çubuğunu kullanarak :
Tek bir tık ile Kurallarımızın herhangi bir bölümüne erişebileceğiniz İçindekiler’e
dönebilirsiniz.

Bir çekinceniz var ise veya soru sormak istiyorsanız doğrudan Konuşun kısmına
gidebilirsiniz.

Baktığınız son sayfaya dönebilirsiniz.

İleri veya Geri gidebilirsiniz.

Belli bir bilgi mi arıyorsunuz? Dizin’e bakın veya Ctrl+F tuşlarına basıp Adobe
Acrobat’ın arama aracını kullanıp açılan pencereye bir terim girin.
Yeşil, altı çizili sözcükler tıklanabilmektedir ve sizi ya bir kaynağa yönlendirecek ya da
herhangi bir konu hakkında daha detaylı bilgi verecektir.

Bir hatırlatma daha: Şirket evraklarımız, eğitim malzemelerimiz ve politikalarımız zamanla
“Kurallarımıza” uygun olacak şekilde değiştirilecektir. Bu evraklar ve malzemeler zaman içinde
değiştikçe “Kurallarımız” ve “İş Ahlakı Standartlarımız” kavramları birbirinin yerine geçecek
şekilde kullanılabilir.

YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ
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Herkese Saygıyla Davranmak
Yükümlülüğümüz. Her çalışanın saygı ve itibar hak ettiğine inanıyoruz.
Günlük Hareketler. Olağanüstü Takımlar Yaratma çabamızda, en iyi işimizi yapabileceğimiz iş
yerleri ortaya koymaya çalışıyoruz – taciz, zorbalıklar ve kötü davranışların olmadığı.

Yükümlülüğümüze Uyun. Tacizin birçok şekil
alabileceğinin bilincinde olun. Örnek olarak:
•

Fiziksel, sözlü ya da yazılı olabilir

•

İş yerinde ya da iş ile alakalı işlevlerde
veya mekanlarda olabilir

•

 alışanlar tarafından yapılıp maruz
Ç
kalınabileceği gibi, müşteriler ve iş
ortakları tarafından da yapılabilir veya
maruz kalınabilir

•

 insel doğası olabilir ve karşı cins veya
C
hemcinslerinize yönelik olabilir

•

Bu tür davranışlar içerebilir:
» S
 aldırgan ya da onur kırıcı yorumlar,
şakalar veya görseller
» İstenmeyen sarılmalar, dokunmalar
veya cinsel hareketler
» Irkçı hakaretler veya küfürler
» Sözlü veya fiziksel korkutmalar

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ

Ne şekilde olursa olsun, Fortive’de
taciz yasaktır. Eğer tacizden mustarip
iseniz veya başkalarına yapılan tacizden
şüpheleniyorsanız, Konuşun! Kaygılarınızı
paylaştığınız için misillemeye maruz
kalmayacaksınız.

“Taciz” nedir?
Başka bir insana yapılan, göz korkutucu,
saldırgan veya hakaret eden bir çalışma
ortamına sebep olan tüm istenmeyen
davranışlar.
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Herkese Saygıyla Davranmak
Ne Yapardınız?

Bir iş arkadaşınız görünüşü hakkında
açık saçık yorumlar yapan ve daha
önce reddedilmiş olmasına rağmen
onu sürekli dışarı çıkmaya davet eden
yöneticisi hakkında size danışıyor. Bu
durumun onu rahatsız ettiği belli olsa
da bildirmek istemeği aşikâr. Onun bu
isteğine saygı göstermeli misiniz?
İş arkadaşınızı konuyu herhangi
bir mevcut Konuşun! kaynağı ile
konuşması konusunda yüreklendirin.
İsterse kaygılarını anonim olarak dile
getirebilir.
Güvenli ve saygılı bir iş ortamına
olan yükümlülüğümüzü sürdürmek
için doğru kaynakların kaygılarınız
hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.
Eğer iş arkadaşınız konuyu dile
getirmiyorsa, siz getirmelisiniz.
Siz ve iş arkadaşınız misillemeye
sıfır tolerans politikamıza olan
yükümlülüğümüze güvenebilirsiniz.

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ
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Dahil Etme & Çeşitlilik
Yükümlülüğümüz. Herkesin dahil olduğu bir toplum yaratıyoruz – aklınızdakileri
söyleyebildiğiniz, kendiniz olabildiğiniz ve destek görebildiğiniz. Bu yolla daha fazla şey elde
ediyoruz; her birimiz için, müşterilerimiz için ve dünya için.
Günlük Hareketler. Ait olduğunuz ve dahil eden bir toplum yaratmakta bir rolümüz var. Çok
çeşitli takımları isteyerek bir araya getirin. Farklı görüşleri elde etmeye çalışın. Farklı görüşlere ve
iş yürütme yöntemlerine açık olun.

Çeşitli Yeteneklerimizin Gelişimimizi ve
Başarımızı Desteklemesine İzin Verin İş
yerimiz – aynı zamanda ürünlerimiz ve
hizmetlerimiz – çeşitli arka planlarımız,
deneyimlerimiz ve bilgi dağarcığımızdan
fayda edinir. Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın
ve müşterilerimizin bakış açıları ve kültürel
farklılıklarına saygı gösterin ve en iyi halimizi
sunmak için hep beraber takım olarak çalışın.
Odağı Adil Olmaya Verin. Herkese eşit,
saygılı ve saygınlıkla davranın. Kararlarınızı iş
gereklerine ve bireysel vasıflara göre, ırk, renk,
vatandaşlık, din, cinsiyet, yaş, medeni hal,
engellilik, gazilik, cinsel yönelim, cinsel kimlik
veya cinsel ifadeleri ya da yasalarca korunan
hiçbir niteliği dikkate almadan alın.

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ

Ne Yapardınız?

Bir iş arkadaşınız düzenli olarak
takımınızdan bir arkadaşınıza hakaret
ediyor. Arkadaşınız sizi ve takımdaki
diğer kişileri oldukça rahatsız ediyor.
Ne yapmalısınız?
Saygılı bir iş yeri hepimizin her
gün yaptığı Günlük Hareketler ile
başlar. Fortive’in dahil etme ve
çeşitlilik ile saygılı ve profesyonel
bir iş yerine olan bağlılığına aykırı
böyle bir durumun farkına vardığınız
zaman proaktif olun. Eğer rahatça
yapabileceğinizi hissediyorsanız iş
arkadaşınız ile konuşup kaygılarınızı
dile getirin. Bu konuşmalar zor
olabilecek olsa da bu tür diyaloglara
girişmek ve birbirimizi anlamak
bize öğrenmeyi ve büyümeyi
gösterir. Eğer iş arkadaşınıza
doğrudan yaklaşmanız zor geliyorsa,
kaygılarınızı yöneticiniz veya amiriniz
ile veya Konuşun! ile paylaşın.

İÇİNDEKİLER
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Yöneticilerin Sorumlulukları
Yükümlülüğümüz. Pozitif rol modeli olup dürüstlükle çalışan yöneticilerin diğer çalışanlara ilham
olup aynı şekilde davranmaya ittiğine inanıyoruz.
Günlük Hareketler. Yöneticilerimizin takımlarımıza İlham vermesini istiyoruz – bu da pozitif
ve etik tonda bir ortam yaratmak ve Ana Değerlerimiz ve Kurallarımıza uymayı desteklemeniz
anlamına geliyor.

Örnek Olarak Yönetin. Eğer Fortive’de
başkalarını yönetiyorsanız, Ana Değerlerimiz
ve Kurallarımız ile başarımız arasında bir bağ
kurun – çalışanların sorularını cevaplayın,
sorunlarına çözüm bulun ve sözcükleriniz ile
hareketlerinizle kendinizden bekledikleriniz ile
başkalarından bekledikleriniz arasında bir fark
olmadığını gösterin. Davranışa örnek olun.
Açık ve Şeffaf bir Kültür ve Davranış
benimseyin. Herkesin kendini güvende
hissettiği ve kaygıları ile sorularını rahatça
sorabildiği, sorunları dile getirenleri
destekleyebildiği bir iş ortamı yaratın ve
muhafaza edin. Paylaştıkları bilgilere önem
gösterin, yalnızca çözüm üretmeye çaba
gösterirken bilmesi gereken insanlarla
paylaşın.
Cevap Verin. Kaygılarını dile getirenleri
destekleyin ve herkesin böyle yaptığından
emin olun. Bu açık ve şeffaf bir kültür ile
devamlı gelişimimize olan yükümlülüğümüzün
bir parçasıdır.
Zorunluluklarınızı Anlayın. Hızlıca Ana
Değerlerimiz veya Kurallarımıza ters düşmesi
ihtimal dahilinde olan tüm kaygıları yöneticiniz
veya amirinize iletin veya Konuşun! Kafanızı
başka yöne çevirmeyin.

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ

Ne Yapardınız?

Bir yöneticisiniz ve başka bir takımdan
bir çalışan size bir görevini kötüye
kullanma suçlaması ile geliyor
ve çalışan bu durumun yasaları
çiğneyebileceğini düşünüyor.
Çalışan kendi takımında bir problem
yaratabileceğinden endişeleniyor. Ne
yapmalısınız?
Öncelikli olarak altınızda çalışan iş
arkadaşlarınız ve üçüncü taraflardan
sorumlusunuz, ancak bir lider olarak
size kim gelirse gelsin eylemde
bulunmak üzere önemli bir göreviniz
vardır. En doğru yöntem öncelikle
size kaygısını ileten çalışandan
bilgi almaktır – kim, ne, neden, ne
zaman ve nerede – daha sonrasında
ise Konuşun! Size kaygısını
dile getiren çalışanın anonim
kalabileceğini bildiğinden ya da
kimliklerinin yalnızca önemli birkaç
kişi ile paylaşılacağını bildiğinden
emin olun. Onlara misillemelere
karşı sıfır tolerans politikamızı
hatırlatın. Konuşarak konuyla ilgili
konuda uzman görüşleriyle yol
gösterebilecek kişilerin ilgilenmesini
sağlıyorsunuz.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

ARAMA
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Güven & Güvenlik
Yükümlülüğümüz. Bir güven kültürü destekliyor ve her çalışanın iyiliğine sadece fiziksel iyilik
anlamının ötesinde, her anlamda değer veriyoruz. İş gücümüzün iyiliği tek bir takımına yönelik
veya tek bir seferlik bir sorumluluk değil, her gün dikkat edilecek evrensel bir bağlılıktır.
Günlük Hareketler. Sağlık ve güvenlik gereklerine uyuyoruz. İş yerimizin ve çalışanlarımızın
güvenliğini sürekli iyileştirecek imkanlar arıyoruz.

Size Düşeni Yapın. Size atanan güvenlik
çalışmalarını şirket konumunuza uygulanan
kısımlarını tamamlayarak kendinizin ve
diğerlerinin güvenliğini sağlamakta aktif bir rol
alın. Eğer herhangi bir muhtemel riskli durum
veya güvensiz bir uygulamadan haberiniz
olursa yöneticiniz veya amirinize haber verin
ya da Konuşun! Var olan durum herhangi
bir ihlal teşkil etmiyor olsa dahi güvenlik
uygulamalarını iyileştirecek herhangi bir fırsat
görürseniz elinizi kaldırın.

En İyi Haliniz Olun. Madde bağımlılığı iş
performansını olumsuz yönde etkileyebilir ve
sizi, çalışma arkadaşlarınızı ve diğer kişileri
tehlikeye atabilir. Bu yüzden biz:
•

 irket mülkü içerisinde yasa dışı
Ş
uyuşturucu kullanımını yasaklıyoruz

•

 alışma saatleri içerisinde herhangi
Ç
bir uyuşturucu veya alkol kullanımını
yasaklıyoruz

Alkollü içecek kullanımının uygun olduğu
şirketçe düzenlenen durumlar olabilir – bu gibi
durumlarda, hareketlerinizin Ana Değerlerimiz
ve Kurallarımızı yansıttığından emin olun. Her
zaman sağduyulu olun ve aşırıya kaçmayın.
Çalışanlarımızı, müşterilerimizi,
tedarikçilerimizi ve diğerlerini tehdit eden
hiçbir eylemi hoş görmüyoruz. Yasalar ve
şirket politikaları tarafından izin verildiği
durumlar haricinde herhangi bir İşŞirketi
tarafından çalıştırılan herhangi bir mülkte
silah barındırılmasına hiçbir zaman izin
verilmemektedir.

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

Güven & Güvenlik
Ne Yapardınız?

İş arkadaşınız ciddi anlamda zaman
ve para kazandıracak yeni bir yöntem
benimsemeyi öneriyor – ancak
yöntem ufak bir güvenlik riski içeriyor.
Bu riski alır mısınız?
Sürekli gelişime bağlı, yeni fikirler
ve yöntemlere açık olduğumuz
halde, insanların güvenliği en
öncelikli olanıdır. Tüm olası yöntem
değişiklikleri öncelikle güvenlik
açısından ele alınmalıdır.

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive Çevre, Sağlık ve Güvenlik
Politikası

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Konuşun!
Yükümlülüğümüz. Etik değerlere bağlı bir iş yeri oluşturmak için çabalıyoruz. Bu da şirketimizin
itibarına zarar verebilecek veya yaptığımız iyi işleri riske atabilecek konular ve kaygılarda
konuşmayı gerektiriyor.
Günlük Hareketler. Biz Cesuruz. Çalışanlar olarak problemlerle doğrudan ilgileniyor, Fortive’in
hiçbir misillemeyi hoş görmeyeceğini bilerek Ana Değerlerimiz ya da Kurallarımıza aykırı
olduğuna inandığımız her davranışı bildiriyoruz.

Sorumluluk Alın. Yapılacak doğru şey
hakkında sorularınız var ise veya doğru
olmadığını düşündüğünüz bir durum
gördüyseniz, yöneticiniz ile konuşun veya bu
kaynaklardan herhangi birine gidin:
•

Başka bir yönetici veya amiriniz

•

 ortive veya İşŞirketinizin İnsan
F
Kaynakları, Hukuk veya Uyumluluk
takımları

•

Fortive İç Teftiş ekibi

Ayrıca Konuşun!’a da konuşabilirsiniz, internet
üzerinden veya telefonla ulaşarak haftanın 7
günü 24 saat sorunlarınızı dile getirebilirsiniz.
İlgili telefon ekibi 20’nin üzerinde dilde
konuşuyor ve yasalar izin verdiği müddetçe
anonim olarak bilgi vermenize izin veriyor.
Fortive görevin kötüye kullanımına dair tüm
iddiaları profesyonel olarak detaylıca inceliyor,
edindiği bilgileri sorunu çözmek üzere yasalar
ile uyumlu olarak yalnızca “bilinmesinin
gerektiği” durumlarda başkalarıyla paylaşıyor

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ

Konuşun! her zaman müsait olsa da
performans yönetimi ve iş arkadaşı ilişkileri
gibi bazı konuların öncesinde yöneticiniz veya
İnsan Kaynakları ile çözülmesi daha doğru
olabilir.
Eğer bir Konuşun! soruşturması konusunda
size başvurulduysa, işbirliği yapmanız
gerekmektedir.
•

 ukuk veya Uyumluluk takımlarınızdan
H
aldığınız bütün yönlendirmeleri takip
edin

•

 oruşturmayı ve tüm detayları gizli tutun
S
ve diğer çalışanlar ile paylaşmayın

•

 alep edildiği takdirde yapılacak
T
görüşmelere gidin

•

 çık, doğru ve şeffaf cevaplar verin ve
A
destekleyici tüm belgeleri sunun

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

Konuşun!
Misillemeden Korkmayın. Başvurduğunuz
kaynak ne olursa olsun, kaygınızın hızlıca ve
uygun bir şekilde ele alınacağını bilin. Fortive
bildirimde bulunan veya soruşturmalara
katılan kişiler hakkında yapılacak misillemeleri
tamamen yasaklamaktadır. Kendinizi ifade
etmeniz açısından oldukça rahat olmanızı
istiyoruz, söyleyeceklerinizi dinlemek
istediğimizi ve doğru olanı yaptığınızı bilmenizi
istiyoruz.

Ne Yapardınız?

İnsan Kaynaklarından biri ile görüşmek
istediğiniz bir konunuz var, ancak
yöneticiniz tüm konuların öncelikle
onunla tartışılması gerektiğini söyledi.
Bu doğru mu?
Öncelikli olarak yöneticiniz veya
amiriniz ile konuşmak genelde
iyi bir fikirdir – bu kişiler genelde
durumu en iyi şekilde anlayabilecek
konumdadır ve doğru kararı
alabilir. Ancak yöneticinizle
konuşmak konusunda rahat
hissetmiyorsanız, doğrudan
İnsan Kaynakları ve Konuşun!
ile konuşmakta serbestsiniz.
Yöneticiniz bu kaynaklara erişiminizi
kısıtlamamalıdır.

İNSANLARIMIZ & KÜLTÜRÜMÜZ
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Adil Rekabet
Yükümlülüğümüz. Yenilikçi düşünce ve ezber bozan gelişmeler – başarımızı sağlayan bunlardır.
Herkesin açık ve rekabetçi bir pazarda olmasının herkesin yararına olduğuna inanıyoruz.
Günlük Hareketler. Sonuç Odaklı olmak için güçlü olarak rekabet ediyoruz, ancak her zaman
dürüstçe, Ana Değerlerimiz ve Kurallarımız ile uyum içinde hareket ediyoruz. Rekabetin önüne
geçecek veya diğer şahısların rekabet etmesini önleyebilecek davranışlardan kaçınıyoruz.

Uygun Olmayan Anlaşmalardan Kaçının. İş
için güçlü olarak, adilce rekabet ediyoruz.
Bunun bir sonucu olarak rakiplerimizle veya
diğer kişilerle aşağıdaki konularda hiçbir resmi
veya gayri resmi olarak hiçbir sözlü veya yazılı
anlaşmaya veya anlayışa girmiyoruz:
•

“ Sabitleme” (arttırma, belirleme veya
tutma) hiçbir ürün ve hizmetimizin
ücretlerine yapılmamaktadır

•

 ölgeler, pazarlar ve müşteriler
B
paylaşılmaz

•

 içbir şirketin pazara girmesi
H
engellenmez

•

 ir müşteri veya tedarikçi ile iş yürütmek
B
reddedilmez

•

Üretim, satış veya faaliyet kısıtlanmaz

•

 ekabetçi ihale sürecinin önüne
R
geçilmez

Dikkatli olun. Özellikle endüstri
toplantılarında, seminerlerde ve kongrelerde
rakipler veya diğerleriyle etkileşiminizde
doğru kararlar alın. Rekabet açısından hassas
konuları tartışmayın ve diğerleri bu konuları
tartışmayı denerse hızlı ve açık tavır alın:
konuşmayın kesin, odayı terk edin, yaşananları
not alın ve hemen Hukuk ya da Uyumluluk
takımına bildirin.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

“Rekabet açısından hassas
konu” nedir?
• Satışın fiyatı ve şartları
• Masrafı ve kârı
• Müşteriler, bölgeler ve pazarlar

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

Adil Rekabet
Rekabetçi Bilgiyi Doğru Şekilde Edinin.
Rakiplerimiz hakkında yasal olarak, dürüstçe
bilgi edinin– örnek olarak, internet aramaları
yapın, medya kaynaklarına bakın ve endüstri
makaleleri okuyun – asla kandırarak veya
sahtekârlık ile edinmeyin. Yeni çalışanlardan
rekabetçi bilgiler talep etmeyin – bir önceki
işverenlerinin gizli bilgilerini korumakla
yükümlüler, bizim eski çalışanlarımızın bizim gizli
bilgilerimizi korumakla yükümlü olmaları gibi.

Ne Yapardınız?

Bir Ticaret Odası toplantısında bir
rakip size yaklaşıyor, diyalog açıyor
ve sıradan bir şekilde yorumda
bulunuyor: “Pazar sanki biraz
yumuşuyor – sence de öyle mi?” Nasıl
cevap vermelisiniz?
Bu tür yorumlar zararsızmış gibi
görünebilir, ancak rekabet karşıtı
maksat ve niyetlere işaret edebilir.
Yapılabilecek en doğru şey rakibe
bu tür konuları tartışmanın doğru
olmadığını belirtmek, yanından
ayrılmak ve yaşananı Hukuk veya
Uyumluluk takımına bildirip bir
sonraki adımı belirlemektir.

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive Antitröst Politikası

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

Rüşvet Karşıtlığı &
Yolsuzluk Karşıtlığı
Yükümlülüğümüz. Yenilikçiliğimiz,
ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile
kazanıyoruz. Yolsuzluk ve rüşvet adillik
anlayışımız ile uyuşmamaktadır ve
yaptığımız işin hiçbir zaman bir parçası
olamaz.
Günlük Hareketler. Fortive’de Ana
Değerlerimiz ile uyuşmayan sorunlar ile
yüzleşecek kadar Cesuruz. Doğru olmayan
yollar ile işimizi etkilemeyiz. Ürünlerimiz
ve hizmetlerimizin kendi başlarına
kazanacağına inanırız. Doğru şekilde iş
kazanmakta ısrarcıyız.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

SON BAKILAN SAYFA
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Rüşvet Karşıtlığı & Yolsuzluk Karşıtlığı
Ana Değerlerimizi Takip Edin. Bir işi
kazanmak (veya tutmak) için, bir kararı
etkilemek için veya bir iş avantajı elde etmek
için değeri olan hiçbir şey alıp vermeyin.
Küresel yolsuzluk karşıtı yasalarını ve
politikalarını uygulayın. Bu tür yasaların
yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde
değil, küresel olarak geçerli olduğunu,
yalnızca Fortive çalışanları ve yüklenicilerini
değil, aynı zamanda bizim çıkarımız için
bizim yönlendirmelerimiz ile çalışan kanal iş
ortakları, dağıtıcılar, acenteler ve danışmanlar
gibi tüm üçüncü tarafları kapsadığının
bilincinde olun.
İşinizi Kanal İş Ortağı Araç Kutusuna göre
yaptığınızdan emin olun; bu Ana Değerlerimiz
temsil edecek doğru iş ortakları seçmenizi
sağlayacaktır. Tüm finansal işlemleri
tamamen, doğru ve şeffaf olarak kaydetmek
için neyin gerekli olduğundan emin
olmadığınız her zaman soru sorun.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

“Değeri olan şey” nedir?
“Her şey” olabilir! Ve paradan başka şeyler
de olabilir, mesela:
• Bir hediye
• Seyahat veya yemekler
• Hizmet anlaşmaları
• Ortaklık teklifi
• Ödünç para veya kayırmaca, iyilik
• Hayırsever veya siyasi bir bağış veya

destek

• Yakın bir akraba için iş teklifi

Eğer bir iş kararı veya avantajı elde etmek
için teklif ediliyorsa, uygunsuzdur

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Rüşvet Karşıtlığı & Yolsuzluk Karşıtlığı
Hükümet çalışanlarıyla Olan Etkileşimlerinizi
İzleyin. Hükümet çalışanlarıyla ürünlerimizin
satışından başka konular sebebiyle etkileşime
geçmemiz gerekebilir. Bu kontroller, incelemeler,
ruhsatlar, gümrük ve düzenleyici izinlerini
içerebilir. Bu alanlarda ek yönlendirmeler
için Hükümet ile İşlerimiz bölümüne bakın.
Ayrıca bazı durumlarda yasak veya kısıtlı bir
durum olabileceği için, bir hükümet yetkilisi
ve çalışanına değeri olan herhangi bir şey
vermeden önce Hukuk veya Uyumluluk
takımımız ile kontrol etmeyi unutmayın. Daha
fazla bilgi için Hediyeler, İş Eğlenceleri &
Seyahat bölümüne bakın.

“Hükümet çalışanı”
kime denir?
Bu geniş bir terimdir ve aşağıdakileri içerir:
• Hükümet çalışanları
• Ordu mensupları
• Seçilmiş yöneticiler ve adaylar
• Siyasi parti üyeleri
• Devletçe işletilen, sahip olunan veya

para yardımı yapılan sektör çalışanları
(sağlık hizmetleri gibi)

Bir kişinin hükümet çalışanı olup
olmadığından emin değilseniz, Hukuk veya
Uyumluluk takımı ile kontrol edin.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive Şirketi Yolsuzluk Karşıtı Politikası
Kanal İş Ortağı Araç Kutusu

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

Hediyeler, İş Eğlencesi
& Seyahat
Yükümlülüğümüz. Müşterilerimiz ve
iş ortaklarımızla çalışmanın normal bir
parçası karşılıklı nazik davranışlardır –
ancak bu durumun bizim hareketlerimizi
veya diğerlerinin hareketlerini yanlış
şekilde etkilemesine izin vermiyoruz.
Günlük Hareketler. Emin oluyoruz ki
şirketimiz ve diğerlerine kötü yansıyacak
veya yersiz etkilerde bulunacak herhangi
bir şey Kabul etmediğimizden emin
oluyoruz.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

SON BAKILAN SAYFA
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Hediyeler, İş Eğlencesi & Seyahat
Neyin Kabul Edilebilir Olduğunu Bilin. Ne zaman bir iş nezaketi haddini aşar? Hediye & İş
Eğlencesi Politikamız size söyleyecektir. Alınıp verilebilecek hediyelerin değerleri hakkında
kısıtlamalar koyduğu gibi iş hediyeleri ve iş eğlenceleri kabul ederken takip etmeniz gereken
gereklilikleri belirlemektedir.
Neyin Kabul Edilebilir OLMADIĞINI Bilin. Bazı teklifler asla kabul edilemez. Genel olarak,
bir hediye veya iş eğlencesi size bir iş yapmak zorunda kılıyorsa veya karar alma sürecinizi
etkileyebilirse, uygunsuzdur.

Hediyeler & İş Eğlenceleri
Doğrudur

Doğru değildir

Çok pahalı olmayan

Bir karar veya eylemi
etkilemesi amaçlanan

Ara sıra verilen

Haddinden fazla veya müsrifçe

Yasal bir iş ilişkisini ilerleten

Fortive’i mahcup edebilecek

Yasalarca izin verilen

Yersiz ve zevksiz

Hem veren hem de alanın
politikalarıyla uyumlu

Talep edilen
(mesela birinin istediği)

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Hediyeler, İş Eğlencesi & Seyahat
Seyahat Politikalarımıza Uyun. Bazen
kabiliyetimizi göstermenin en iyi yolu,
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kendi
gözleriyle görmeleri için bir müşteriyi bir
İşŞirketi tesisine davet etmektir. Eğer bu
seyahatlerin ücretini İşŞirketi ödüyorsa, yetine
getirilmesi gereken bazı özel gereklilikler
ve önceden alınması gereken izinler vardır.
Müşteri Seyahati & Eğlence Politikamızı
okuduğunuzdan ve üçüncü bir tarafa seyahat
ücreti karşılama teklifiyle gitmeden önce
seyahat onay formu doldurduğunuzdan emin
olun. Özellikle, hükümet çalışanlarının seyahat
ücretlerini ödemeyi kabul etmeden önce
politikamızı inceleyin.

Hükümet çalışanları
veya sağlık görevlileri
ile mi çalışıyorsunuz?
Sağlık sektöründe
bir İşŞirketinde mi
çalışıyorsunuz?
Hükümet ve sağlık çalışanlarına ne
verebileceğinize (veya alabileceğine)
dair kurallar oldukça sıkıdır. Hükümet ve
sağlık çalışanlarına hediye alıp vermeye
dair uygun İşŞirketi politikalarını ve
gerekliliklerini bilin.

Şeffaf Olun. Tüm verilen ve alınan tüm iş
nezaket hareketlerini tamamen ve doğru
bir şekilde defterlerimize ve kayıtlarımıza
işlemelisiniz.

Daha Fazlasını Öğrenin
Hediyeler & İş Eğlenceleri Politikası

Ne Yapardınız?

Ofise bir kargo teslim edildi. Mutlu
bir sağlayıcıdan size gelen pahalı
bir teşekkürler hediyesi. Şirket
kurallarımızın hediyeyi kabul etmenize
izin vermeyeceğinden eminsiniz. Ne
yapmalısınız?
Hediyeyi geri gönderin ve bu
hediyeyi kabul etmenin şirket
kurallarımıza aykırı olduğunu nazikçe
açıklayın. Eğer bu durum kolay
değilse, yöneticiniz ile ve Hukuk
veya Uyumluluk takımıyla tartışın. Bir
yere bağışlamak veya ortak bir yere
bırakıp herkesin zevkine sunmak gibi
başka opsiyonlar olabilir.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

Müşteri Seyahati & Eğlence Politikası

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Reklam & Pazarlama
Yükümlülüğümüz. Tüm etkileşimlerimizde dürüstlük ve doğruluk göstererek uzun süreli müşteri
ilişkileri yaratırız.
Günlük Hareketler. Biz Müşteri Takıntılıyız – onların ihtiyaçlarını anlamaya uğraşır, ürünlerimiz
ve hizmetlerimiz hakkında doğru bilgiler verir ve çözümlerimizin dürüstçe ve uygun bir şekilde
reklamını ve pazarlamasını yaparız.

Güveni Muhafaza Edin. Ürünlerimizin
kalitesi, güvenliği, özellikleri ve mevcudiyeti
hakkında doğru ve tam kapsamlı bilgi verin.
Müşterilerimizi yanıltmak, ürünlerimizin
yapabileceklerini abartmak, teslim
edemeyeceğimiz bir şeyin sözünü vermek?
Böyle şeyler güven kaybetmemize sebep
olabilir ve hiçbir zaman doğru değildir – biz
böyle iş yürütmeyiz.

Ne Yapardınız?

Neyin Gerekli Olduğunu Bilin. Ürünlerimizi
nasıl pazarlayıp sattığımızı kapsayan
gereksinimleri bilin ve takip edin. Ürünlerimiz
hakkında yapılan tüm iddiaların gerçeklerle
desteklendiğinden ve yazılı ve görsel
tanımların ürünlerimizi doğruca temsil
ettiğinden emin olun.

Evet. Bütün iddialarımız doğru
ve doğrulanmış olmalıdır. Ürün
özellikleri ve yararları hakkında
dürüst olmalısınız. Eğer bir müşteri
anlaşma imzaladıktan sonra dürüst
olmadığınızı veya anlatılan faydaları
sağlamadığını fark ederse, bu durum
yalnızca iş ilişkisine zarar vermek ile
kalmaz, aynı zamanda İşŞirketinize
verdikleri güveni de tehlikeye atar.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

Aylar süren bir iş ilişkisi yaratma
çabasından sonra, müşterilerinizden
biri en sonunda anlaşma imzalamaya
hazır. Ancak satış yapmak için
çabalarken, ürün ile alakalı henüz
doğrulanmamış bazı yararlardan
bahsettiniz. Bu bilgiyi düzeltip satışı
kaçırmayı göze alır mısınız?

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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İş Ortakları ile Çalışmak
Yükümlülüğümüz. Başarımız için tedarikçiler, kanal iş ortakları ve diğer üçüncü taraflar ile
olan ilişkilerimizin elzem olduğunu anlıyoruz – bu sebeple yüksek standartlarımıza uygun iş
partnerleri seçin.
Günlük Hareketler. Biz doğruluk ve şeffaflık ile hareket ederek Olağanüstü Takımlar Kurarız ve iş
ortaklarımızın da bunun karşılığında, aynısını yapmasını talep ederiz.

Dikkatlice Seçin. Eğer bir Fortive iş ortağı
seçme sürecine dahil olduysanız, gerekli
özenin tespiti dahil tüm iç süreçleri takip edin.
Kararlarınızı şirketin ihtiyaçları ve fiyat, kalite ve
hizmet gibi gerçekçi standartlara göre alın – asla
şahsi önyargılarınız, çıkarlarınız ve ilgilerinize
göre değil. İş ortaklarımızın hareketlerinin
Fortive’e yansıdığını unutmayın, bu sebeple
taleplerimizi anladıklarından ve Ana Değerlerimiz
ve Kurallarımızı yansıtan bir şekilde etik olarak iş
yürüttüklerinden emin olun.
İş Ortaklarımızı Sorumlu Tutun. Tedarikçi
İş Ahlakı Kurallarımız iş ortaklarımızdan
taleplerimizi ortaya koymaktadır. Bazı iş
ortakları için Kanal İş Ortağı Araç Kutusu
geçerlidir. Bunun hangi üçüncü taraflar için ne
zaman geçerli olduğunu bilin ve takip edin.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

İş tanımınız gereği iş ortaklarımızı yönetiyor
veya birlikte çalışıyorsanız, anlaşmalarını ve
performanslarını takip edin ve:
•

İş anlaşmalarınızda doğru ve dürüst olun

•

 izli iş bilgilerini, bizim gizli bilgilerimizi
G
koruduğunuz gibi koruyun

•

Tüm olası çıkar çatışmalarından kaçının

•

 üksek beklentileriniz olsun – insan
Y
hakları ihlalleri ile yolsuzluk ve rüşvet
durumlarına dikkat edin

•

 ir iş ortağının Kurallarımız ve
B
Ana Değerlerimizi ihlal ettiğini
düşünüyorsanız her zaman Konuşun!

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

İş Ortakları ile Çalışmak
Ne Yapardınız?

Yıllarca çalıştığınız bir tedarikçi sizinle
yeni bir iş fırsatı için ortaklık teklif
etmek üzere iletişime geçti. Güzel bir
fırsat gibi görünüyor ve Fortive’deki
işinizle hiçbir alakası yok – bu
tedarikçi ile buluşup bilgi almak doğru
mudur?
Muhtemelen değildir. Bu tür bir
iş fırsatının diğerleri tarafından
nasıl anlaşılacağını düşünün,
özellikle bu iş ortağı ile Fortive
adına tedarikçi ilişkileri kararları
alıyorsanız. Tedarikçi ile buluşmayı
kabul etmeden önce yöneticiniz
veya amiriniz ile konuşun. Olası
çıkar çatışmaları hakkında şeffaflık,
konu çatışmanın ortaya çıkması bile
olabilir, her zaman en doğru olan
harekettir. Daha fazla bilgi için Çıkar
Çatışmaları bölümüne bakın.

Daha Fazlasını Öğrenin
Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları
Kanal İş Ortağı Araç Kutusu

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ
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Sağlık Hizmeti Yasaları & Mevzuat Kuralları
Yükümlülüğümüz. Sağlık hizmetlerini düzenleyen yüksek standartları anlıyoruz.
Günlük Hareketler. Sağlık ürünleri ve cihazlarımızın onaylanması, üretimi, pazarlanması ve
satışını kapsayan tüm evrensel gereksinimleri biliyor ve takip ediyoruz.

Neyin Gerekli Olduğunu Bilin. Tıbbi cihazların
geliştirilmesi, üretimi, dağıtımı, pazarlanması,
hükümetlere kontratı ile satışı/tanıtımını
kapsayan yasalar ve düzenlemeleri farklılaşıyor
ve portföyümüzdeki diğer ürünlerden çok daha
fazla gereksinimi mevcut. Sağlık sektöründeki
İşŞirketlerimizin bu gereksinimlere erişimi ve
daha yüksek standartlara sahip olması için ek
politikaları vardır.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

Eğer sağlık sektöründeki İşŞirketlerimizden
birinde çalışıyorsanız, bu politikaları bilmeniz
ve takip etmeniz önemlidir. Eğer Fortive’de
çalışıyorsanız, sağlık çalışanları ve şirketleri
ile etkileşim halindeyken özel gereksinimler
ortaya çıkabilir. Sorularınızı yöneticinize,
İşŞirketinize ya da Fortive Hukuk veya
Uyumluluk takımına sorun.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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İthalat, İhracat & Ticaret Uyumluluğu
Yükümlülüğümüz. Ürünlerimizin küresel ithalatı ve ihracatını kapsayan yasalara saygı duyuyoruz.
Günlük Hareketler. Şirketimizi ve işimizi kapsayan ithalat/ihracat yasalarını biliyor ve uyuyoruz,
nerede çalışırsak çalışalım, iş yürütürsek yürütelim, her işlemi doğrulukla, dürüstlükle ve
tamamıyla belgeliyoruz.

Ekonomik Ambargolara, İhracat Kontrollerine
ve Boykot Karşıtı Kurallara Uyun. Amerika
Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler ekonomik
ve ticari ambargolar tatbik etmektedir,
bu da iş yürütebileceğimiz yerleri,
çalışabileceğimiz kişileri ve satabileceğimiz
ürünleri kısıtlayabilmektedir. Ürünlerimizi
gönderebilmek için özel ruhsatlar talep
edilebilmektedir. Bu tür yasaların uygulanıp
uygulanmadığına dair sorularınız var ise,
İşŞirketinizin Ticaret Uyumluluğu takımı ya
da İşŞirketiniz ya da Fortive Hukuk takımı ile
iletişime geçin.
Ayrıca, yabancı bir boykota uyum göstermeniz
beklendiğinde bu kaynaklardan birine
başvurun. Fortive ve çalışanları yabancı bir
boykota destek verdikleri ve uyum sağlamayı
Kabul ettikleri için yükümlü olabilir. Ve bazı
boykot ile alakalı taleplerin, cevap vermeyip
uyum göstermesek bile A.B.D. hükümetine
bildirilmesi gerekebilir.
İthalat Uyumluluğunu Sağlayın. Biz her bir
ürünün doğru bir tanımını yapmak ve ilgili
gümrük vergisini ödemek ile yükümlüyüz.
Tekrardan, İşŞirketinizin Ticaret Uyumluluğu
takımı veya İşŞirketiniz veya Fortive Hukuk
takımı sizin kaynaklarınızdır – ithalat uyumu ve
süreçteki rolünüz ile ilgili bir sorunuz varsa bu
kaynaklara başvurun.

MÜŞTERILERIMIZ & İŞ ORTAKLARIMIZ

Ne Yapardınız?

Bir müşteriden farklı bir en son varış
limanı göstermek üzere faturada
değişiklik yapılması üzerine bir talep
aldınız. Ne yapmalısınız?
İthalat ve ihracatları doğru ve
şeffaf bir şekilde beyan etmekle
yükümlüyüz – değişiklik yapmadan.
İşŞirketiniz ya da Fortive Hukuk veya
Hukuk ya da Uyumluluk takımına
başvurarak sonraki adımlarınızın ne
olacağı konusunda talepte bulunun.

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive İthalat Uyumluluk Politikası
Fortive İhracat Uyumluluk Politikası

İÇİNDEKİLER
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Ürün Kalitesi
Yükümlülüğümüz. Güvenli, uzun ömürlü ürünler geliştirmeye ve müşterilerimizin kalite
beklentilerini yerine getirmeye derinden bağlıyız.
Günlük Hareketler. Biz FBS ile Yönetiyoruz, yaptığımız her şeyin içine kalite inşa ediyoruz var
olan süreçlerimizi takip ediyoruz.

Kaliteyi En Başa Koyun. Bir ürünün tasarımı,
geliştirilmesi, üretimi, test edilmesi,
etiketlenmesi, paketlenmesi, yerelleştirilmesi,
nitelendirilmesi veya ruhsatlandırılması
süreçlerinden birine dahilseniz, üretildiği
yerlerde, satıldığı pazarlarda ürünlerimiz ve
hizmetlerimizin:
•

 apsayan tüm kalite, güvenlik ve etkililik
K
gereklerine uyumlu olarak üretildiğinden

•

 üm işaretleme, paketleme ve
T
belgeleme gereklerini yerine
getirdiğinden

•

 üm güvenlik kayıtlarını, teftiş, önT
özelliklerini, izinlerini ve süreçlerini
yerine getirdiğinden emin olun

Beklentileri Karşılayın veya Aşın. İş
yaptığınız ülkelerde ürünlerimizin üretimi
ve satışıyla alakalı tüm mevzuat gereklerini
bilin ve uyun. Bu gereklere uymadığınız
takdirde yalnızca satış değil, aynı zamanda
müşterilerimizin ve hissedarlarımızın güvenini
de kaybediyorsunuz.

ŞIRKETIMIZ

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

Ürün Kalitesi
Sürekli İyileştirmeyi Destekleyin. Herhangi bir
boşluk saptarsanız, ana sorununu belirlerseniz,
karşı önlemler alıp bu durumun bir daha
ortaya çıkmaması için süreci sürekli iyileştirin.
Ürünlerimizin güvenliği veya kalitesi hakkında
sorular ve kaygılar yöneticinize veya amirinize,
işŞirketinizin kalite veya ürün uyumluluk
birimine veya Konuşun!’a sorulmalıdır. Dikkatli
olun, eğer sağlık sektöründeki bir İşŞirketine
çalışıyorsanız, ürün kalitesi ve güvenlik
kaygılarıyla ilgili olarak takip etmeniz gereken
belirli bir kalite yükseltme standardı vardır.

Ne Yapardınız?

Bir teslim tarihi yaklaşıyor
ve yöneticiniz ilgili projenin
tamamlanması için daha önce kabul
edilmemiş bir sağlayıcı ile çalışmanızı
istiyor. Sağlayıcı gerekli niteliklere
sahip görünüyor. Bu sağlayıcı ile
çalışır mısınız?
Hayır. Kaliteyi sağlamak için yalnızca
kabul edilen sağlayıcılar ile çalışırız.
Yöneticinize bu sağlayıcının kullanım
için kabul almadığını ve bir seçenek
olamayacağını bildirin. Eğer bu
durumu yöneticiniz ile doğrudan
rahatça tartışamayacağınızı
düşünüyorsanız, Konuşun!

ŞIRKETIMIZ

ARAMA
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Şirket Malları
Yükümlülüğümüz. Çalışanlara işlerini yapmaları için tesisler, araçlar ve kaynaklar sunuyoruz –
Fortive’deki herkesin bunları sorumlulukla kullanmasını bekliyoruz.
Günlük Hareketler. Şirket mallarını şirket işleri için kullanıyor ve hırsızlıktan, sahtekarlıktan,
israfından ve yanlış kullanımından kaçınıyoruz. Biz ayrıca Etki İçin Gelişiyor ve mallarımıza
yönelik yeni tehlikeleri önceden seziyor ve hafifletiyoruz.

Fiziksel Mallarımızı Koruyun. Ham
maddelerden makinelere, ofis araçlarından
şirket arabalarına, Fortive’in fiziksel malları
bizim müşterilerimize güçlü bir ürün portföy
yaratıp geliştirmemizi sağlamaktadır.
Politikalarımıza uyun ve yetki verilmeden bu
malları asla ödünç vermeyin, satmayın veya
birilerine vermeyin.
Elektronik Mallarımızı Koruyun.
Donanımlarımız, yazılımlarımız ve internet
ağlarımız gelişimimizi desteklemektedir
ve yalnızca iş kullanımı için size verilmiştir.
Teknolojilerimizi sorumlulukla kullanın ve
tehlikeler ile kötü niyetli kişilerden koruyun
(Kurallarımızın Siber Güvenlik kısmına bakın).
Asla izinsiz, profesyonellik dışı veya illegal
amaçlar ile kullanmayın. Bazı malların kısıtlı
kişisel kullanımına, dizüstü bilgisayarınız
veya telefonunuz gibi, izin verilmektedir
(haberlere bakmak gibi), ancak kullanımınızın
Ana Değerlerimiz ile uyumlu olduğundan
ve işiniz ve işimizin önüne geçmediğinden
emin olun. Daha fazla bilgi için, Kabul
Edilebilir Kullanım Politikamıza bakın. Bize
ait sistemlerde yarattığınız, paylaştığınız,
kaydettiğiniz ya da indirdiğiniz tüm bilgilerin
Fortive’e ait olduğundan ve politikalarımıza
olan uyumluluğu sağlamak için ağlarımızı
ve sistemlerimizi kontrol edebileceğimizin
bilincinde olun.

ŞIRKETIMIZ

İÇİNDEKİLER
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Şirket Malları
Bilgi Mallarımızı Koruyun. Tüm bilgilerimize–
yazılı, sözlü veya elektronik – özenle davranın.
Politikalarımızın izin verdiği ölçüde kullanın ve
kişisel veriler ile gizli bilgiler ve fikri mülkiyet
için gereken üst düzey önem standartlarının
bilincinde olun.

Ne Yapardınız?

Bir soru sormak için bir iş
arkadaşınızın masasına geldiniz
ve pornografik içerikli bir internet
sitesine baktığını fark ettiniz. İş
arkadaşınız yüzünüzdeki şaşkınlığı
fark etti ve size merak etmemenizi,
bu tür internet sitelerine yalnızca
arada sırada girdiğini ve başkalarıyla
paylaşmadığını söyledi. Bu doğru bir
davranış mı?
Hayır. Sistemlerimiz hiçbir
zaman uygun olmayan internet
siteleri ile bilgilere erişmek için
kullanılmamalıdır. Kaygılarınızı
yöneticiniz veya amiriniz ile paylaşın
veya Konuşun!

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive Kabul Edilebilir Kullanım
Politikası

ŞIRKETIMIZ
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Gizli Bilgiler & Fikri Mülkiyet
Yükümlülüğümüz. Bilgi işimizin her anını etkiliyor ve pazarda Stratejik ve rekabetçi olmamızı
sağlıyor – bilgileri korumak üzerine hassas yükümlülüğümüzün farkındayız.
Günlük Hareketler. Bilgilerimiz ile başkalarının bize güvenerek verdiği bilgi varlıklarının
korunması hususunda dikkatliyiz – ve bunu kasti olarak yapmaktayız.

Neyin Gizli Olduğunu Bilin. Gizli bilgiler birçok
şekilde olabilir, örnek olarak:
 irketimiz hakkında bilgiler – ürün
Ş
araştırmaları, ürün özellikleri ve
tasarımları, müşteri listeleri ve iş
planları gibi
 işiler hakkında bilgiler – adres,
K
telefon numarası, kredi kartı numarası,
çıkar bilgileri, tazminat veya iş bilgileri
gibi (daha fazlasını öğrenmek için
Gizlilik & Veri Koruma bölümüne
bakın)
 iğer şirketler hakkında veya diğer
D
şirketlerden gelen gizli tutmayı kabul
ettiğimiz bilgiler

ŞIRKETIMIZ

Önlem Alın. Gizli bilgileri politikalarımıza göre
etiketleyin ki başkaları hassasiyetini anlayabilsin.
Gizli bilgileri herhangi biriyle paylaşmadan önce
(Fortive’in içinden veya dışından), aşağıdakileri
yaptığınızdan emin olun:
•

Paylaşmaya yetkiniz olduğundan

•

 örmeye yetkisi olan ve bilmesi için
G
iş ile alakalı bir ihtiyacı olan biriyle
paylaştığınızdan

•

 aylaştığınız bilgiyi yalnızca bilinmesi
P
gereken bilgi ile sınırlandırdığınızdan

•

 aylaştığınız tüm üçüncü tarafların
P
mahremiyet veya karşılıklı gizlilik
anlaşması imzaladığından

 izli şirket işlerini asansörler, uçaklar veya
G
restoranlar gibi başka kişilerin duyabileceği
kamuya açık yerlerde asla tartışmayın.
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Gizli Bilgiler & Fikri Mülkiyet
Bizi Biz Yapanı Koruyun: Buluşlar, fikirler,
yazılım kaynak kodları, ticaret bilgileri ve
çalışanlarımız tarafından yaratılan özgün
çalışmalar – fikri mülkiyetimiz (FM) – yılların
getirdiği yaratıcı düşünceyi ve ciddi bir zaman
ve kaynak yatırımına işaret eder. Yürürlükteki
politikaları ve prosedürleri takip ederek
belirleyin ve koruyun. FM’leri korumaya yönelik
sorumluluğunuz aynı zamanda iş ortaklarımız
ve diğer üçüncü taraflar tarafından bizimle
paylaşılan FM’leri de kapsamaktadır –
yaptıklarına saygı duyun ve haklarını asla ihlal
etmediğinizden emin olun.

Ne Yapardınız?

Fortive’e yeni geldiniz, ancak daha
önce çalıştığınız işten kalma bazı
pazarlama bilgilerine sahipsiniz. Bu
bilgileri yeni takımınızla paylaşmanız
doğru mudur?
Eğer bilgi gizli bilgiyse,
paylaşmanız doğru değildir.
Bir önceki işvereninizin gizli
bilgilerini korumakla, bir gün işten
ayrıldığınızda Fortive’in bilgilerini
korumakla yükümlü olacağınız gibi
yükümlüsünüz. Bununla birlikte,
zaman içerisinde edindiğiniz gizli
olmayan genel pazarlama bilgilerini
kullanabilirsiniz. Eğer herhangi
bir sorunuz var ise İşŞirketiniz ya
da Fortive Hukuk veya Uyumluluk
takımına başvurun.

ŞIRKETIMIZ

“Fikri mülkiyet”
aşağıdakileri içerir:
• Patentler
• Markalar
• Telif hakları
• Ticaret sırları
• Veri/veri analizleri

Eğer açık edilmediyse veya özel
olarak izin verilmiyorsa, Fortive
geliştirdiğiniz, tasarladığınız veya makul
surette geliştirmeyi veya tasarlamayı
düşündüğünüz tüm iş ürünlerine sahiptir
(bunlara fikirler, süreçler, icatlar ve
geliştirmeler dahildir) özellikle; (1) bizimle
olan işinizle ilişkiliyse; (2) herhangi bir
Fortive şirketinin geliştirdiği veya sattığı
teknolojiler ile ilişkiliyse; ya da (3) Fortive
kaynaklarını kullanıyorsa.

Daha Fazlasını Öğrenin
Fikri Mülkiyet Politikası

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

Gizlilik & Veri Koruma
Yükümlülüğümüz. Başkalarının kişisel
verilerine saygı duyuyoruz ve izinsiz açığa
çıkması ve veri ihlallerinden korumaya
kararlıyız.
Günlük Hareketler. Çalıştığımız ülkelerin
veri gizliliği ve güvenliği yasalarına uyum
gösteriyoruz ve kişisel verileri nasıl
işlediğimiz konusunda veri sahiplerine
şeffafız. Biz Uyumluyuz, birlikte çalışıp
yeni veri koruma gereklerine uyan süreçler
geliştiriyoruz.

ŞIRKETIMIZ

SON BAKILAN SAYFA
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Gizlilik & Veri Koruma
Neyin Gerekli Olduğunu Bilin. Veri Koruma
Yasaları ve Düzenlemeleri (AB’nin Genel
Veri Koruma Yönetmeliği dahil olarak) ve
politikalarımız bir kişinin kişisel verilerinin
nasıl toplanması, kullanılması, taşınması,
saklanması ve imha edilmesi gerektiğini
anlatmaktadır. Kişisel veriler ile iş yapıyorsanız,
nelerin gerekli olduğunu bilin ve doğru
düzeyde önem verin. Aşağıdakilere bilhassa
dikkat edin:
•

 alnızca yasal ve adil şekilde ve uygun
Y
olduğu müddetçe, özne kişinin bilgisi
dahilinde veri toplayın

•

 alnızca geçerli bir iş sebebiyle, kabul
Y
edilen amaçlarla kullanın

•

İşi yapmak için gerekli olandan daha
fazla veri toplamayın

•

 alnızca yasaların izin verdiği şekilde
Y
– Fortive’in içinden ve dışından –
görmek için yetkisi olan insanlarla
paylaşın. Veri işimizi desteklemek için
tutulmuş üçüncü taraf bir sağlayıcı ile
paylaşılacak ise, ek adımlar atın

•

 işisel verileri kayıp veya izinsiz
K
kullanım, değiştirme, yok etme
veya açığa çıkartma gibi risklere
karşı korumak için uygun güvenlik
standartlarını uygulayın.

Şüphelenilen Veri İhlallerini Hemen Bildirin.
Eğer kişisel verilerin uygunsuz bir biçimde
kullanıldığına, erişildiğine veya açığa çıktığına
inanıyorsanız, kaygınızı hemen amirinize veya
yöneticinize bildirin ya da Konuşun!

ŞIRKETIMIZ

“Kişisel veri” nedir?
Bir kişinin kimliğinin saptanmasını
sağlayabilecek doğrudan veya dolaylı
herhangi bir bilgi, örnek olarak:
• İsim
• Adres
• E-posta veya IP adresi
• Telefon numarası
• Banka veya kredi kartı bilgileri
• Sağlık bilgileri
• Çıkar bilgileri, maaş veya performans

bilgileri

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

Gizlilik & Veri Koruma
Ne Yapardınız?

Muhasebe biriminde çalışıyorsunuz
ve birçok ödeme ve kredi kartı
işlemini yönetiyorsunuz. İlgili evrak
işiyle uğraşırken, üzerinde tüm kişisel
verilerin masanızda “imha” yazılı
bir kapak sayfası bulunan tek bir
kâğıt yığını üzerinde toplandığından
eminsiniz.
Haftada bir bu bu kâğıt yığınını
güvenli bir imha kutusuna götürüp
doğru bir şekilde imha edildiğinden
emin oluyorsunuz. Kişisel verileri
koruma konusundaki şahsi
sorumluluğunuzu yerine getiriyor
musunuz?
Muhtemelen hayır. İş alanından
her çıktığınızda kilitlediğiniz
şahsi bir ofiste çalışmıyorsanız bu
bilgibaşkalarının erişimine açık
olabilir … ve ihlale yatkın olabilir.
Sorumluluğunuzu yerine getirmek
için bu bilgileri iş alanınızdaki güvenli
bir yere kilitlemeli ya da güvenli
imha kutusuna hemen götürüp imha
etmelisiniz.

Daha Fazlasını Öğrenin
Kişisel Verileri Koruma Bildirisi

ŞIRKETIMIZ
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

Siber Güvenlik
Yükümlülüğümüz. Teknoloji uygulamaları
ve bağlanabilirlik her zaman olduğundan
daha güçlü durumda. Ve ilgili riskler daha
önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
Veri, ağ ve sistemlerimizi güvenli tutma
konusundaki hassas görevimizi anlıyoruz.
Günlük Hareketler. Proaktifiz. Gelişim ve
işimizin verimliliğini arttırmak için teknoloji
konuşlandırırken FBS ile Yönetiyoruz,
araçlarımızı güçlendiriyor ve Fortive’i siber
saldırılara maruz bırakabilecek durumlara
karşı temkinli olup doğru standartları
uyguluyoruz.

ŞIRKETIMIZ

SON BAKILAN SAYFA
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Siber Güvenlik
İtibar Riskini Anlayın. Şüpheli bir linke
tıklamak, bir şifreyi yapışkanlı bir not
kağıdında bırakmak, anti virüs yazılımlarını
güncellememek – bunlar hacklenmek ve
ihlallerin yaşanmasına sebebiyet verebilecek
yalnızca birkaç örnek. Sistemlerimizi güvenli
kılmanın en doğru yolu politikalarımızı takip
etmek, iyi kararlar almak ve iyi Siber Güvenlik
uygulamaları benimsemektir:
•

 üçlü şifreler yaratın ve bu şifreleri
G
kimseyle paylaşmayın, istendiğinde bile

•

 ize zimmetlenen tüm donanımlar ile
S
bilgilerin fiziksel güvenliğini sağlayın

•

 ğlarımıza yalnızca onaylı uygulamalar
A
ve cihazlardan giriş yapın

•

 istemlerimizin, tarayıcınızın ve anti
S
virüs yazılımınızın yazılımlarını güncel
tutun – Fortive’in Bilgi Güvenliği
takımından direktif aldığınızda bunları
güncelleyin

•

Aşağıdakileri yaparken dikkatli olun:
» T
 ıklarken – şifre avcılarına karşı
dikkatli olun
» P
 aylaşırken – uygun olduğu şekilde
gizli bilgileri şifreleyin

Siber Bilinçli Olun. Eğer cihazınızı nasıl güvenli
kılacağınız konusunda sorularınız varsa veya
herhangi bir şüpheli durum fark ettiyseniz,
kaygılarınızı hemen Fortive Bilgi Güvenliği takımı
ile FIST@fortive.com adresine e-posta atarak
paylaşın.

Ne Yapardınız?

İş hesabınıza beklenmedik bir giriş
yapıldığına dair bir e-posta aldınız.
E-postanın IT biriminden gelip
gelmediği belli değil, ancak daha fazla
bilgi almak üzere tıklayabileceğiniz bir
link içeriyor. Sonraki adımınız nedir?
Bu linke tıklamayın. Bu şirket
sistemlerine erişmek için hassas
bilgiler edinmek üzere tasarlanmış
bir şifre avcılığı yöntemi olabilir.
Şüpheli e-postayı bir ek olarak
Fortive’in Bilgi Güvenliği takımı
ile FIST@fortive.com adresinden
paylaşın. Onlar ne yapacaklarını bilir.
E-posta gerçek gibi görünüyor olsa
bile, her zaman öncelikle emin olmak
daha doğrudur.

» İndirirken – sisteme kötücül niyetli
kodlar sızdırabilecek şüpheli dosyalar,
yazılımlar ve e-postalardan uzak
durun

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive Kabul Edilebilir Kullanım
Politikası
Fortive Kaza Müdahale Planlama
Politikası

ŞIRKETIMIZ

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

Çıkar Çatışmaları
Yükümlülüğümüz. Her birimiz iş harici
çıkarlara, aktivitelere ve ilişkilere sahibiz,
ancak biz bunların Fortive çalışanları olarak
aldığımız iş kararlarına karışmasına izin
vermiyoruz.
Günlük Eylemler Kendi çıkarlarımızı veya
yakın bir arkadaşımız veya aile üyemizin
çıkarlarını Fortive’in çıkarlarının önüne
koyacak durumlarda şeffafız ve Fortive adına
yaptığımız eylemlerin tereddüte mahal
bırakmayacağından emin oluyoruz.

ŞIRKETIMIZ

SON BAKILAN SAYFA
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İÇINDEKILER
İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN
SAYFA
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Çıkar Çatışmaları
Proaktif olun. Bir çıkar çatışmasını
önlemenin en iyi yolu, bu tür durumların
oluşabileceği durumları bilmek ve
kaçınmaktır. Her çıkar çatışmasını
listelemek mümkün değil, ancak bazı
yaygın olan durumlar şöyledir:
•

 ortive’den alım veya satım yapan
F
bir şirket ile finansal bir çıkar ilişkisi
içerisinde olmak

•

 ir rakip şirkette veya Fortive ya da
B
müşterileri ile iş ilişkisi olan veya
olmasını isteyen bir şirket ile ek bir iş
ilişkisi içerisinde olmak

•

 ortive’de ailenizin üyelerini işe
F
alabileceğiniz, terfi ettirebileceğiniz,
gözetebileceğiniz veya kariyer kararlarını
etkileyebileceğiniz bir konumda çalışıyor
olmak

•

 ortive’deki konumunuzu kullanarak tüm
F
çalışanlara sağlanmayan bir şahsi çıkar
elde etmek, özel bir indirim veya kredi
gibi

•

 ortive’in mülkünü, kaynaklarını ya
F
da bilgisini kullanarak şahsi bir çıkarı
destekleme veya kendiniz için Fortive’e
ait bir fırsat yaratmak

•

 aşka bir şirkette Fortive’e olan
B
sorumluluklarınızı etkileyecek şekilde
yönetici, memur veya danışman
konumunda bir iş kabul etmek

•

 enetlediğiniz ya da performans
D
değerlendirmesini veya ücretini
etkilediğiniz biriyle romantik bir
ilişki içerisinde olmak

ŞIRKETIMIZ

Bir “çıkar çatışması”
nedir?
Bir çıkar çatışması şahsi
çıkarlarınızın (veya bir aile üyenizin
şahsi çıkarlarının) Fortive’in
çıkarları ile karıştığı – hatta karışır
gibi göründüğü – zamanlarda
yaşanabilir.

Söyleyin. Eğer bir çıkar çatışması varsa
veya var gibi görünüyorsa, açık, şeffaf ve
proaktif olun ve konuyu müdürünüz ile
hemen görüşün. Çoğu çıkar çatışması
zamanında açıklandığı takdirde önlenebilir
veya yatıştırılabilir. Ancak, var olan veya
olası bir çıkar çatışmasını bildirmemek
güven kaybına neden olabilir ve durumu
daha kötü yapabilir.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

ARAMA

44

Çıkar Çatışmaları
Kendinize sorun:
Bu durum Fortive’e olan sorumluluklarımın önüne geçer mi veya
geçiyor gibi görünür mü?
Bu Fortive adına aldığım kararları etkiliyormuş gibi görünür mü?
Bu başka birine bir çıkar çatışması gibi görünür mü?
Eğer bu sorulardan herhangi birine cevabınız “evet” ya da “emin değilim” ise, olası bir çıkar
çatışması olabilir ve devam etmeden önce yöneticiniz veya amirinizden fikir almalı veya
Konuşun! ile konuşmalısınız.

Ne Yapardınız?

Bir tedarikçi “bir yandan” başka bir
iş yapmak isteyip istemeyeceğinizi
soruyor. Bu işten gelecek parayı
kullanabilirsiniz ve Fortive’deki işinizi
etkilemeyecek şekilde iş saatlerinizin
dışında çalışabilirsiniz. Bu tür bir
işi kabul etmeden önce fikir almalı
mısınız?

ŞIRKETIMIZ

Evet. Bu fırsat olası bir çıkar çatışması
yaratmaktadır. Bu tedarikçi ile yaptığımız iş
üzerinde herhangi bir kontrolünüz olmasa
bile hem Fortive hem de iş ortağı ile çalışıyor
olmanız sizi sadakatinizin bölündüğü bir
duruma sokar. “Bir yandan” başka bir iş
yapmak bizim o tedarikçi ile kurduğumuz
iş ilişkisini etkileyebilir ve başkalarının
Fortive adına objektif karar alma kapasitenizi
sorgulamasına sebep olabilir. Bir çatışma
algısının güveni yok edeceğini ve itibarımızı
en az gerçek bir çıkar çatışması kadar
etkileyebileceğini unutmayın. Yöneticiniz ile
bu işi almanızı olanaklı kılacak bazı kurallar
üzerinde anlaşabilirsiniz, ancak öncelikle
sormanız gerekmektedir.

İÇINDEKILER
İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN
SAYFA
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Finansal & İş Kayıtları
Yükümlülüğümüz. Doğru ve eksiksiz kayıtların yalnızca iyi iş kararları almaya yardımcı
olmadığının, aynı zamanda yatırımcıların, hükümet düzenleyicilerinin ve diğer hissedarların da
güvenini kazandığını anlıyoruz.
Günlük Hareketler. Hedeflerimize ulaşıp Sonuç Odaklı davranmamız ile uyumlu olarak, bilgileri
doğru bir şekilde belgelemek ve her bir işlemin doğru ve eksiksiz kaydını yapmak üzere
hepimizin sahip olduğu sorumluluğun bilincindeyiz.

Doğru ve Dürüst Kayıtlar Tutun. Kayıtlarımızın
doğruluğu yalnızca Muhasebe takımımızın
görevi değildir; bu her çalışanıngörevidir.
Politikalarımızı, süreçlerimizi ve dahili
kontrollerimizi takip edin ve gerektiğinde izin
ve destekleyici evrak edinin.
Fortive için finansal kayıtlar veya iş kayıtları
tutmak ile mükellef iseniz, tüm geçerli yasal ve
mevzuata ilişkin gereklere uyun ve doğru, adil,
tam ve vakitli bilgi verin.
Yetkinizi Aşmayın. İmzalar ile harcama
izinlerini tanımlayan özel süreçler ve işimizi
verimli bir şekilde yapmamızın altını çizen
gerekli kontroller vardır. Bir evrakı imzalayıp
imzalayamayacağınızdan veya Fortive adına
eylemde bulunup bulunamayacağınızdan
emin değilseniz, öncelikle izin alın.

ŞIRKETIMIZ

İÇINDEKILER
İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN
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LAST PAGE
VIEWED

ARAMA

46

Finansal & İş Kayıtları
Kayıtları Dikkatlice Yönetin. Kayıtlar
ve Yönetim politikalarımız bilgileri nasıl
sakladığımızı, yönettiğimizi, koruduğumuzu
ve imha ettiğimizi tanımlamaktadır. İşinizi
yaparken ve işiniz hakkında konuşurken
yalnızca sistem tarafından desteklenen
sistemleri kullanın. Yasal olarak saklamamız
gereken evrakları imha etmeyin. Eğer bir
evrakı değiştirmeniz talep edilirse, talebi
yöneticiniz veya diğer liderleriniz ile tartışın ve
talebin yalnızca var olan bir hatayı düzeltmek
için olduğundan emin olun.
Tetikte olun. Eğer aşağıdakileri görür veya
şüphelenirseniz Konuşun!:
•

Eksikler

•

Yanlış, hatalı, eksik veya yanıltıcı girdiler

•

 ayda geçmemiş (“defter altı” ya da
K
“önemsiz”) paralar veya alacaklar

•

 onuçları iyileştirmek veya gizlemek için
S
farkı zaman aralıklarına yayılmış satışlar
veya harcamalar

•

Evrakta değişiklikler

Denetimlere ve Soruşturmalara İzin Verin.
Dışarıdan ve içeriden, Fortive’in hesaplarını
ve kayıtlarını incelemek üzere izinli
muhasebecileri, denetçileri veya tetkikçileri
baskı altına almayın, yönlendirmeyin veya
yanıltmayın.

ŞIRKETIMIZ

“Kayıtlarımız”
bunları içerir:
• Seyahat veya harcama kayıtları
• Zaman çizelgeleri
• Güvenlik raporları
• Üretim veya kalite raporları
• Finansal tablolar
• Satış raporları
• Bordro evrakları
• Anlaşmalar ve satış emirleri
• Hediye faturaları
• Kargo evrakları

Ne Yapardınız?

Yöneticiniz bir faturadaki bilgiyi
değiştirmeniz için size bir emir
veriyor ancak size ilgili değişikliği
destekleyecek hiçbir evrak sunmuyor.
Ne yapmalısınız?
Doğru ve eksiksiz olmanız, ilgili
İşlemleri tamamen ve doğruca
yansıtacak şekilde kayıt almanız
beklenmektedir. Rahatça
konuşabileceğinizi hissediyorsanız,
yöneticinizden ilgili değişikliği
yapmak için gerekli destekleyici
evrakı ve değiştirme sebebini isteyin
. Ayrıca kaygınızı İşŞirketiniz veya
Fortive İnsan Kaynakları, Hukuk,
Uyumluluk veya Muhasebe takımı
ile veya Konuşun! yoluyla dile
getirebilirsiniz. Bu durumu doğru bir
şekilde ele almamız önemlidir.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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İçeriden Bilgi Ticareti
Yükümlülüğümüz. Fortive çalışanları olarak, şirketimiz veya çalıştığımız diğer şirketlerle ilgili
bazı maddi, kamuya açık olmayan bilgileri (“içeriden bilgi”) öğrenebiliriz, ancak bu bilgileri asla
kullanmayız veya adil olmayan bir şekilde çıkar sağlamak için kazanmayız.
Günlük Hareketler. Bilgi ticareti yapmayız (tahvil alıp satmayız) – veya diğer kişilere içeriden
bilgiye dayalı tüyo vermeyiz.

Neyi Korumanız Gerektiğini Bilin. İçeriden
bilgi Fortive veya müşterileri ve iş ortakları
haklında kamuya açık bir şekilde bilinmeyen
ancak bilindiği takdirde bir yatırımcının hisse
alıp satmasına sebep olabilecek herhangi bir
bilgidir. Bu tür bilgileri kullanarak alım satım
yapmaya içeriden bilgi ticareti denir ve yasal
değildir. Hangi tür bilgilerin içeriden bilgi
olduğu konusunda emin olup bu bilgileri
herhangi bir gizli bilgiyi korurken yaptığınız
gibi koruyun.
Hisse Alıp Satmayın, Tüyo Vermeyin. Bir şirket
hakkında içeriden bilgiye sahipseniz (bizim
veya başka bir şirket hakkında):
•

Bu bilgiye dayanarak

•

 u bilgiye dayalı hisse alıp satmaları için
B
başkalarına tüyo vermeyin

•

 u bilgiyi iş arkadaşlarınızla geçerli bir iş
B
sebebi olmaksızın paylaşmayın

•

 u bilgiyi aileniz, arkadaşlarınız ya da
B
Fortive dışından insanlar ile paylaşmayın

•

 isse alıp satmadan önce her zaman
H
ilgili bilginin içeriden bilgi olup
olmadığını sorun

ŞIRKETIMIZ

İçeriden bilgi kamuya
açık olmayan aşağıdaki
bilgileri içerir:
• Finansal kazançlar ve kayıplar
• Finansal tahminler
• Yeni çıkacak ürünler
• Stratejik iş planları
• Olası birleşmeler, satışlar veya satın

almalar

• Genel müdürlük değişimleri
• Büyük davalar veya bekleyen davalar
• Hükümet soruşturmaları ve tahkikatları

Ek Önlemler Alın. Fortive’deki bazı kişiler ve
bazı hisse türleri yasak dönemlere ve ek satış
kısıtlamalarına sahiptir – alıp satmadan önce
kuralları öğrenin.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

İçeriden bilgi ticareti
Ne Yapardınız?

Liderlik takımı ile bir toplantıdaydınız
ve birisi yeni bir satın almadan söz
etti. Partnerinize bu durumdan yemek
esnasında söz ettiniz, ancak onu
bu bilgiyi başkası ile paylaşmaması
konusunda uyardınız. Yanlış bir şey
yaptınız mı?
Evet. Tüm bilgileri gizli tutmalısınız,
aile ve arkadaşlarınızdan bile. Eğer
partneriniz bu bilgiyle hisse alım
satımı yaparsa – veya bu bilgiyi
başka biriyle paylaşırsa ve onlar
hisse alım satımı yaparsa – hem siz
hem de partneriniz politikalarımızı
ve içeriden bilgi ticareti yasalarını
çiğnemiş ve sorumlu olabilir.

Daha Fazlasını Öğrenin
İçeriden Bilgi Ticareti Politikası

ŞIRKETIMIZ
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Dış İletişim – Medya & Sosyal Medya
Yükümlülüğümüz. Fortive hakkındaki tüm sözlü, yazılı ve elektronik iletişimin itibarımız ve
markamız üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz ve paylaştığımız mesajların açık, doğru ve tutarlı
olduğundan emin oluyoruz.
Günlük Hareketler. Dış soruları ve yorum veya bilgi taleplerini, Fortive adına konuşma üzere
görevlendirilmiş şirket sözcülerine yönlendiriyoruz.
Kiminle İletişim Kuracağınızı Bilin. Resmi bir şirket sözcüsü değilseniz uzmanlara itibar edin,
Fortive adına konuşmayın. Talepleri doğru kaynaklara yönlendirin.

Bu talepleri:

Bu kişilere yönlendirin:

Medyadan gelen talepler

Fortive’in Kurumsal
Yatırımcı İlişkileri takımı

Yatırımcılar, analistler veya
hissedarlardan gelen talepler

Fortive’in Kurumsal
Yatırımcı İlişkileri takımı

Hükümetten gelen talepler
(rutin olmayan konularda)

Fortive’in Baş Hukuk Müşaviri
veya Uyumdan Sorumlu Direktörü

Konuşma yapma veya etkinliklere
katılma talepleri hakkında

Fortive’in İletişim takımı

ŞIRKETIMIZ

İÇİNDEKİLER
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Dış İletişim – Medya & Sosyal Medya
Sosyal Medyayı Sorumlulukla Kullanın. Tüm
internet üzerinden yapılacak iletişimlerde
(kullanıcı forumları, bloglar, sohbet odaları,
ilan siteleri ve diğer sosyal medya gibi), iyi
kararlar alın ve politikalarımızı takip edin.
Bunları hatırlayın:
•

F
 ortive hakkındaki gizli bilgileri ve bize
diğer kişiler tarafından emanet edilmiş
gizli bilgileri koruyun

•

A
 yrımcılık yapan, tehdit edici
olabilecek, gözdağı verecek veya
yasalara karşı bir şekilde taciz edecek
veya zorbalık yapacak hiçbir şey
yazmayın

•

A
 çık olun – eğer işimizin herhangi bir
tarafı hakkında internet üzerinden
yorumlarda bulunuyorsanız –
görüşlerinizin size ait olduğunu ve
Fortive’i temsil etmediğinin altını çizin.

Ne Yapardınız?

İnternet üzerinden bir makale
okuyorsunuz ve Fortive hakkında
doğru olmayan bir bilgi içerdiğini
fark ettiniz. Yorum kısmına bir cevap
yazarak yanlış bilgiyi düzeltme
ihtiyacı hissettiniz – bu doğru mu?
Hayır. İyi niyetli olsanız bile
yalnızca yetkili kişiler Fortive adına
konuşabilir. Yetkili kişiler uygun
bir şekilde cevap verebilmesi için
Yöneticinizi veya Fortive Yatırımcı
İlişkileri ya da İletişim takımlarını
makale hakkında bilgilendirin.

Daha Fazlasını Öğrenin
Bilgi İfşası Hakkında Politika
Sosyal Medya Politikası

ŞIRKETIMIZ

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Hükümetler ile Etkileşim
Yükümlülüğümüz. Hükümet kurumları ile iş ilişkisine girmenin karışık ve ciddi düzene tabi
olduğunu anlıyoruz.
Günlük Hareketler. Devlet satın alımları ve anlaşmalarına uygulanan gereklilikleri bilme
yükümlülüğümüzü anlıyoruz ve kendimizi en yüksek standartlara konumluyoruz.

İyi Bir İş Ortağı Olun.Dünyanın her yerindeki
hükümetler büyük müşterilerdir – şeffaflık,
hesap verebilirlik ve açıklık iş yürütmeye
devam etmek için önemli olan unsurlardır.
Satın almalar ve anlaşmalar ülke ve sektöre
göre değişiklik gösterebilir. İş yaptığınız
yerde uygulanan tüm kuralları takip edin ve
tedarikçilerin ve bizim adımıza çalışan üçüncü
tarafların takip ettiğinden emin olun. Her
hükümet anlaşmasında:
•

 eklif verme ve görüşme süreçlerinde
T
adil ve etik değerlere uygun bir şekilde
rekabet ederek dürüst tedariki savunun–
bilgi edinmeye veya sonuçları uygunsuz
bir şekilde etkilemeye çalışmayın

•

 ize emanet edilen tüm hükümet
B
mallarını ve hassas bilgileri koruyun

•

 üm kalite testleri, teftişleri veya
T
programlarının, gerekli olduğu takdirde,
doğru bir şekilde gerçekleştirildiği ve
belgelendiğinden emin olun

•

 ortive adına sunduğunuz tüm
F
sunumların, raporların, verilerin ve diğer
beyanların doğruyu yansıttığından ve
dürüst olduğundan emin olun

•

 ahtekarlık, israf ve suiistimaller
S
karşısında tetikte olun ve hakkında
Konuşun!

HÜKÜMET ILE İŞLERIMIZ
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!
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Hükümetler ile Etkileşim
Doğru Şekilde Rekabet Edin. Neredeyse
her ülkenin rüşvet ve yolsuzluğu yasaklayan
yasaları var ve çoğu ülke yasalarının küresel
uzantıları mevcut. Bu yasaların ihlali açılacak
davalara, ciddi maddi cezalara (hem siz hem
de Fortive için) ve hatta hapis cezalarına sebep
olabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak
(veya bir üçüncü taraf tarafından) size veya
Fortive’e uygun olmayan bir şekilde avantaj
sağlayabilecek, değeri olan hiçbir şey teklif
veya kabul etmeyin. Biz bir hükümet ruhsatı, izni
veya kararı almayı hızlandıracak kolaylaştırıcı
ödemeler yapmaya izin vermiyoruz. Daha fazla
bilgi için Rüşvet Karşıtlığı & Yolsuzluk Karşıtlığı
bölümüne bakın.

Ne Yapardınız?

Bir hükümet anlaşması, sizi yaptığınız
işte bir güvenlik teftişini birden daha
fazla sefer gerçekleştirmeye zorunlu
kılıyor, ancak test ettiğiniz ekipman
hiç hata vermedi ve birden fazla sefer
yapılacak teftiş size gereksiz geliyor.
Bu incelemelerden birini atlayıp zaman
ve para kazanmak doğru mudur?
Hayır. Hiçbir gereksinimin gereksiz
olduğunu farz etmeyin. Her zaman
ihalenin şartlarına uyun ve eğer
kamusal müşterimizden başka şekilde
işlem yapılacağına dair yazılı onay
almadıysanız, talep edilen hiçbir
teftişi atlamayın.

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive Şirketi Yolsuzluk Karşıtı
Politikası

HÜKÜMET ILE İŞLERIMIZ
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Lobi Çalışmaları
Yükümlülüğümüz. Şirket olarak bazen seçilmiş resmi yetkililer ile kamu politikaları sorunlarında
etkileşime geçiyoruz – bunu yaparken her zaman Ana Değerlerimiz ile tam uyumlu olarak
yaptığımızı ve tüm ilgili eylemler ve harcamaları gerektiği yerde açığa çıkarıyoruz.
Günlük Hareketler. Lobicilik faaliyetleri ile ilgili olarak çok spesifik kurallar vardır ve çalışanlar
olarak, bu tür faaliyetlere uygun bir şirket kaynağından alınan yazılı bir onay almadan
girmemeniz gerekir.

Zorunluluklarınızı Bilin. Karar vericiler ile
mevzuat veya yasalar ile ilişkin kararlar
almaları için etkileşime girmek lobicilik
faaliyeti olarak anlaşılabilir ve bu tür faaliyetler
için bazı gereksinimlerin yerine getirilmesi
gerekmektedir. Bu tür faaliyetlere Fortive için
giriyorsanız, öncelikle Fortive’in Baş Hukuk
Müşavirinden, aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri
ve İletişim takımlarından yazılı izin alın. Eğer
bir İşŞirketi adına yapmanız talep edildiyse,
öncelikle İşŞirketinizin Baş Hukuk Müşaviri ve
İletişim takımından, aynı zamanda Fortive’in
Hukuk takımından yazılı izin alın.
Özel olarak izin verilmeden Fortive adına
hiçbir lobicilik faaliyetinde bulunmayın.

HÜKÜMET ILE İŞLERIMIZ

“Lobicilik” nedir?
Bir resmi hükümet çalışanı ile yasaları,
mevzuatları, politikaları veya kuralları
etkilemek için iletişime girmek – veya bir
hükümet çalışanını desteklemek veya
iletişime girmek için araştırma ya da diğer
faaliyetler içine girmek.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Yerinde Ziyaretler, Teftişler & Denetimler
Yükümlülüğümüz. Hükümet veya denetleyici kurumlardan gelen makul tüm taleplere işbirliği
yapmaya kararlıyız.
Günlük Hareketler. İş anlaşmalarımız ve işlemlerimizde açık ve şeffaf davranırız.

Talepleri Doğru Kaynaklara Yönlendirin. Eğer
bir hükümet yetkilisi veya kurumundan bir
talep alırsanız, yardım için hızlıca İşŞirketiniz
veya Fortive Hukuk veya Uyumluluk takımına
başvurun.
Tam İşbirliği Yapın. Bir soruşturma veya
denetleme için sorgulanırsanız, işbirliği yapmak
ve dürüstçe cevap vermek görevinizdir. Bu
tür talepleri öncelikle Hukuk veya Uyumluluk
takımıyla konuştuğunuzdan emin olduktan
sonra bu ana esasları takip edin:
•

 er zaman doğru, kesin ve tam bilgi
H
verin

•

 içbir zaman bir denetleme
H
veya soruşturmayı engellemeyin,
zorlaştırmayın veya uygunsuz bir
biçimde etkilemeyin

•

 sla yalan söylemeyin veya yanlış ya da
A
yanıltıcı beyanlarda bulunmayın – yazılı
veya sözlü olarak

•

 sla bir başkasını yanlış veya yanıltıcı
A
bilgi vermek üzere ikna etmeyi
denemeyin

Ne Yapardınız?

Bir soruşturma sebebiyle bir hükümet
çalışanının tesisinizi ziyaret edeceğini
öğrendiniz ve bir iş arkadaşınız
eski evrakları gözden geçirip
temizlemenizi önerdi. Bu doğru bir
fikir mi?
Hayır. Eğer bu “eski evraklar”
yaklaşan soruşturmayla herhangi
bir sebeple alakalı ise, bu evrakları
tahrip etmemelisiniz – bu evraklar
ilgili soruşturmayla alakalı
görünmese bile, soruşturma
beklentisiyle tahrip edildikleri
izlenimini dahi vermemek için tahrip
İşŞirketiniz ya da Fortive Hukuk veya
Uyumluluk takımı ile konuşun. İş
arkadaşınızdan gelen bu kötü öneri
başkalarıyla paylaşılmadan önce
müdahale edebilmeleri için önerinin
Hukuk veya Uyumluluk takımı
tarafından bilindiğinden de emin
olmalısınız.

Daha Fazlasını Öğrenin
Habersiz Hükümet Soruşturmaları ve
Manual & Baskınları Hakkında Kılavuz
ve Standart Prosedür

HÜKÜMET ILE İŞLERIMIZ

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

Siyasi & Hayırsever
Faaliyetler
Yükümlülüğümüz. Şirketlerimizin çevremize
olabilecek etkilerini anlıyoruz. Aynı zamanda,
temiz ve verimli bir şekilde şirketlerimizi
işletip sürdürülebilir iş uygulamalarını
destekleyerek, koruma yükümlülüğümüzün
bilincinde olduğumuzu gösteriyoruz.
Günlük Hareketler. Bireyler olarak sahip
olduğumuz gücü kutluyoruz – Günlük
Hareketlerimiz ve takımımızdaki diğer
insanlara İlham Vererek Fortive’in
gezegenimize olan etkisini azaltıyoruz.

TOPLULUKLARIMIZ

SON BAKILAN SAYFA
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Siyasi & Hayırsever Faaliyetler
Desteğinizi Sorumlulukla Verin. Fortive’de
dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kararlıyız
ve bu işe öncelikle arka bahçemizden
başlıyoruz, Şefkat Günü’müzde yaptığımız gibi.
Şirket tarafından düzenlenen organizasyonlar
dışında, belli siyasi adaylar veya hayır işlerine
gönüllü olursanız – veya bağışta bulunursanız
– kendi boş zamanınızda yaptığınızdan ve
kendi kaynaklarınızı kullandığınızdan emin
olun – Fortive’in değil. Faaliyetlerinizin yasal
olduğundan emin olun ve iş arkadaşlarınızı
şahsi siyasi veya hayırseverlik faaliyetlerinize
dahil etmek için ısrarcı olmayın.
Kendi Adınıza Konuşun ve Bağış Yapın. Şirket
olarak spesifik siyasi adaylara veya davalara
destek vermiyor veya bağış yapmıyoruz, bu
sebeple hiçbir zaman Fortive veya İşŞirketiniz
adına bağış yapmayın veya yaptığınız şahsi
bağışların şirket tarafından karşılanmasını
beklemeyin. Ayrıca, davanız veya siyasi
adayınıza destek veriyorsanız, Fortive’in adına
konuşmadığınıza veya hareket etmediğinize
emin olun– görüşlerinizin sadece size ait
olduğunu açıkça belirtin.
Bu çalışma şartlarınızı tartışmanızı veya
yasalarca konulan diğer faaliyetlere katılmanızı
engellememektedir.

TOPLULUKLARIMIZ

Başkalarına yardım
etmemize yardım edin.
Önemsediğimizi göstermek kültürümüzün
bir parçasıdır. Topluluğunuza yardımcı
olmak isterseniz, Fortive ve İşŞirketiniz
topluluk etkinleri ve çevrenizdeki hayır
kuruluşları gibi birçok farklı fırsat yoluyla
yardım imkânı sunmaktadır.

Ne Yapardınız?

Yöneticiniz yerel siyasi bir adaya olan
desteği konusunda oldukça açık.
Takımıza bu hafta sonu gerçekleşecek
bir bağış toplama etkinliğinden
bahsetti ve bütün takımı gelmeleri için
davet etti. Gitmek istemiyorsunuz,
ancak gitmezseniz size kötü
yansıyacağını düşünüyorsunuz. Ne
yapmalısınız?
Bu etkinliğe katılma veya
yöneticinizin kararlarını veya adayını
destekleme yükümlülüğünüz yoktur.
Yöneticiniz takımını böyle bir duruma
sokmamalıydı ve yapmış olduğu
davet yakışıksızdır. Ona bu davet
konusunda rahatsız olduğunuzu
belirtin. Eğer size katılmaya zorlarsa,
Konuşun! ve kaygılarınızı paylaşın.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!
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Çevre Koruma & Sürdürülebilirlik
Yükümlülüğümüz. Şirketlerimizin çevremize olabilecek etkilerini anlıyoruz. Aynı zamanda, temiz
ve verimli bir şekilde şirketlerimizi işletip sürdürülebilir iş uygulamalarını destekleyerek, koruma
yükümlülüğümüzün bilincinde olduğumuzu gösteriyoruz.
Günlük Hareketler. Bireyler olarak sahip olduğumuz gücü kutluyoruz – Günlük Hareketlerimiz ve
takımımızdaki diğer insanlara İlham Vererek Fortive’in gezegenimize olan etkisini azaltıyoruz.

Size Düşeni Yapın. Düzenleme altındaki
malzemelerin doğru kullanımı, kontrolü,
taşınması, saklanması ve imha edimini
bildiğinizden emin olun. Unutmayın:
Düzenleme altına alınmamış malzemeler
dahi sağduyulu, sürdürülebilir bir şekilde
işlenmelidir. İş ortaklarımız ile çalışıyorsanız,
onlara çevre koruma ve sürdürülebilirliğe
olan yükümlülüğümüzü paylaşmalarını
beklediğimizi söyleyin.

TOPLULUKLARIMIZ

Kaynakları Önemseyin ve Koruyun.
Günlük işlerinizin sürekli gelişimi için
yükümlülüğümüzü uygulayın. Cam şişeler,
tenekeler, kâğıt ve plastik ürünler gibi
kaynakları geri dönüştürerek veya yeniden
kullanarak Fortive’in ürettiği atık miktarını
azaltmamıza yardım edin. Su ve elektrik gibi
kaynakları nasıl kullandığınızın bilincinde olun
ve azaltabildiğiniz zaman azaltın. İşiniz kaynak
bulma veya ürün satın almayı içeriyorsa,
karar alma sürecinde karbon ayak izimizi ve
sürdürülebilirliği göze alın.

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!
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Çevre Koruma & Sürdürülebilirlik
Tehlikeler Karşısında Dikkatli Olup Bildirin.
Günlük işlerinizde tetikte olun. Hareketlerinizin
çevreye zarar vermediğinden emin olun,
eğer herhangi bir tehlike görüyorsanız,
görmemezlikten gelmeyin. Bu tehlike Fortive’i
veya iş ortaklarınızdan birini kapsıyor olsa
bile, hemen Konuşun! konuşun ki durumu
düzeltebilelim.

Görevimizi yapmak
Küresel bir şirket olarak Kurumsal
Sosyal Sorumluluğa (CSR) bağlıyız.
CSR Raporumuz yıllık olarak
yayınlanmakta, dünyayı daha iyi bir yer
yapmak için gösterdiğimiz çabaları
detaylandırmaktadır.

Ne Yapardınız?

İş arkadaşlarınızın bazı kimyasal
ürünleri tehlikeli olabilecek bir
şekilde kullandığını fark ettiniz. Ne
yapmalısınız?
Gerekli tüm takibin yapılabilmesi
için ÇSG birimi ile irtibat halinde
olduğunuzdan emin olun. İş
arkadaşlarınıza kaygılarınızı dile
getirin ve kimyasalları imha ederken
kullanılması gereken düzgün
yöntemleri hatırlatın. Kaygınızı
gösterin, yalnızca iyi bir rol modeli
olarak davranmıyorsunuz – bunu
yaparak dünyayı daha iyi bir yer
haline getiriyorsunuz

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive Çevre, Sağlık ve Güvenlik
Politikası

TOPLULUKLARIMIZ
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İnsan Hakları
Yükümlülüğümüz. Dünyamızda insan haklarını ve itibarını destekleyip, insan haklarına olan
etkilerimizi anlayıp işimizin her aşamasına yöneltmeye bağlıyız.
Günlük Hareketler. Yaptığımız işlerin insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerini ele alıyoruz
ve işçileri koruyan yasalara uyarak, çocuk işçiliğinin önüne geçerek ve adil çalışma koşuları
sağlayarak bunları korumaya çalışıyoruz.

İnsan Haklarını Destekleyin. Adil çalışma
koşulları, maaşlar, çalışma saatleri sağlayıp,
çocuk işçiliği, zorunlu işçilik ve insan
kaçakçılığı gibi insan hakları ihlallerinin önüne
geçerek insan haklarına bağlılığımızı ilerletiriz.

Benzer Düşünen Ortaklarla Çalışın. İnsan
haklarına önem vermeyen hiçbir tedarikçi
veya iş ortağı ile çalışmıyoruz. Eğer iş ortakları
değerlendirme veya seçme süreçlerine dahil
oluyorsanız, yasal ve etik anlamda iş yürütme
itibarlarını anlayın.

Kendinize sorun – bu iş ortağının aşağıdaki konularda bir geçmişi var mı:
İnsan hakları ihlalleri?

İş yasaları ihlalleri?

Çocuk kullanma veya çocuk işçiliği, zorunlu işçilik ve insan kaçakçılığı?

Çalışan güvenliği ihlali?
Eğer bu sorulara “evet” veya “emin değilim” diyorsanız, bu iş ortağı insan haklarına olan
yükümlülüğümüzü paylaşmıyor olabilir. Başka bir iş ortağı bulmayı düşünün veya yöneticiniz
ya da amirinizden yardım isteyin, sorularınız var ise Konuşun!’a sorun.

TOPLULUKLARIMIZ

İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA

İnsan hakları
Ortaklarımızın İşlerini İzleyin. Eğer iş
ortaklarımız ile olan ilişkilerimizi yönetmekle
mükellef iseniz, performanslarını aktif
olarak takip edin, Ana Değerlerimiz veya
Kurallarımıza yönelik ihlaller karşısında tetikte
olun ve herhangi bir kötü davranış fark
ettiğinizde hemen Konuşun!

Ne Yapardınız?

Şu an kullandığımız bir tedarikçinin
birkaç yıl önce güvensiz iş şartları
sağladığına dair bir haber okudunuz.
Bu haber üzerine herhangi bir şekilde
harekete geçmeli misiniz?
Evet. Kaygılarınız hakkında hemen
Konuşun! Geçmişte insan hakları ihlali
yapmış tedarikçilerden malzeme veya
mal almayız. Bu ortağın şimdiki iş
uygulamalarını inceleyip gerektiğinde
harekete geçebilmemiz için bu bilgiyi
yöneticiniz veya amiriniz ile paylaşın.

Daha Fazlasını Öğrenin
Fortive’in İnsan Ticaretini Önleme
Politikası
Fortive Tedarik Zinciri Şeffaflığı Bildirisi
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İÇİNDEKİLER

KONUŞUN!

SON BAKILAN SAYFA
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Ortaklaşa Bağlılığımız
Dürüstlükle iş yürütürüz. Bu durum Fortive kurulduğunda da böyleydi, şimdi de böyledir.
Kurallarımız ve Ana Değerlerimiz ile uyumlu bir şekilde hareket ederek doğru olanı yaptığımızda,
birbirimizin, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve hissedarlarımızın saygı ve güvenini kazanırız.
Sizin Dürüstlüğünüz/Bizim Başarımız kazanmamızı sağlayan yöntemimiz ve ortak bağlılığımızdır.
Zor bir durum ile karşılaşırsanız, yalnız olmadığınız her zaman hatırlayın. Yöneticiniz veya
amirinize başvurun ya da cevaplar ve destek için Konuşun!
Kurallarımızı her gün yaşamak, Süreci Hızlandırmak İsteyen İnsanlar için Ana Teknolojiye
dair Ortak Amacımızı elde etmenin önemli bir parçasıdır. Kurallarımıza olan bağlılığınız ve
dünyayı daha güçlü, güvenli ve iyi bir hale getiren Fortive’in bir şirket olarak itibarının üzerine
koyduklarınız için çok teşekkür ederiz
Sizin İçin. Bizim İçin. Büyümemiz İçin.

ORTAKLAŞA BAĞLILIĞIMIZ

İÇİNDEKİLER

SON BAKILAN SAYFA

KONUŞUN!
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