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Başkanımız ve İcra Kurulu 
Başkanımızdan bir Mesaj
Sevgili Fortive Çalışanları,

Fortive'in lansmanı ile, sağlam bir temele kurulu yeni ve benzersiz bir ticari faaliyet 
oluşturmak üzere inanılmaz bir fırsata sahip olduk. Geçmişteki başarılarımızdaki 
temel ilkemiz dürüst ve etik iş anlaşmalarına olan tereddütsüz bağlılığımızdır. 
Doğru olanı yapmaya kendimizi adadık. Yetenekli çalışanlarımız, muazzam ürün 
portföyümüz ve Fortive İş Sistemine olan bağlılığımız ile birlikte geleceğimiz için en 
üst ahlaki standartlara uymak elzemdir. 

Fortive'in Değerlerinin her biri işimizi nasıl doğrulukla yaptığımızı ifade eder. 
"Olağanüstü sonuçlar için olağanüstü ekipler kuruyoruz" suçlayıcı olmayan 
ve saygılı bir çevrede üstün performansı kovalama kavramını bünyesinde 
barındırmaktadır. "Müşteri başarısı bizim yenilikçi olmamıza ilham verir" anlayışı, 
karar verirken her zaman kaliteyi ön planda tutacağımızın bir teyididir. Tüm 24.000 
çalışanımızın hepsi sürekli gelişim ruhuna bağlı kalarak “Kaizen yaşam tarzımızdır” 
anlayışı ile aynı fikri benimser. Son olarak, “Hissedarlarımız için rekabet ederiz” 
anlayışı paydaşlarımızın – hissedarlarımız, müşterilerimiz ve iş arkadaşlarımızın 
– en yüksek dürüstlük standartlarına sadık kalan bir şirket ile ilişkilendirilmesini 
istediklerinin altını çizer.

En temel ike ise basittir: Fortive'in adına tüm anlaşmalarınızda dürüst ve adilane 
davranın. Ancak, bu ilkenin faaliyet gösterdiğimiz karmaşık, uluslararası iş ve hukuk 
çevrelerinde uygulanması her zaman kolay değildir. Aşağıdaki Fortive İş Ahlakı 
Standartları ticari ve kişisel ahlakınız için size rehberlik sağlar ancak her senaryoyu 
tahmin edemez. Hem Fortive hem de sizin Şirketinizde mevcut bir sürü insan ve 
kaynak bulunmaktadır; yöneticiniz, Hukuk ve Uyum, İnsan Kaynakları, İç Denetim, 
liderlik ekibimiz ve acil hattımız size yardım etmek için oradadır. Sessiz Kalma! 
Sizden duymak istiyoruz. 

Her zaman zorluklarla – teslim tarihleri, ölçümler, “daha kolay bir yol” – 
karşılaşacağız ve bu zorluklara dayanmak için yeterince kuvvetli olmalıyız. Ahlaka 
olan bağlılığımız ve dürüstlük kültürümüz ürettiğimiz her üründe, birbirimizle, 
değerli müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile olan her etkileşimimizde ve ortaya 
koyduğumuz her iş fırsatında var olmalıdır. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bunu 
bekler. Hissedarlarımız bunu talep eder. Bizim iş yapma şeklimiz budur.

Olağanüstü ekipler erdemli davranır. Fortive'in doğruluk ve uyum kültürü sizlerin 
her gün adil, dürüst ve yürürlükte olan tüm kanunlara uygun olarak hareket etmek 
için gösterdiğiniz çaba ile sürdürülmekte ve güçlenmektedir. Üzerinize düşeni 
yaptığınız için hepinize teşekkür ederim.

Jim Lico
Başkan ve 

İcra Kurulu Başkanı
Mayıs 2016
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Olağanüstü Sonuçlar için Olağanüstü Ekipler 
Kuruyoruz
•  Dünyanın en kritik zorluklarını çözmek için temel çözümleri ortaya çıkarmaya kendini adamış bir 

grup insanız. 

•  Kendimizi ve ekiplerimizi, öğrenme fırsatı sağlayan ve ilerlemeyi hızlandıran zorlukların 

üstesinden gelerek geliştiririz. 

• Gerçekleri temel alan, olayın temelindeki nedenler için çözümler ararız, suç aramayız. 

•  Sonuçlarımızın hesabını veririz; siyasi olmayan ve bürokratik olmayan yollardan onlara ulaşırız. 

•  Yüksek erdeme sahibiz ve başkalarına saygı gösteririz. 

Değerlerimiz
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Müşteri Başarısı Yeniliklerimize İlham Verir
• Her zaman kalite önce gelir!

• Yaratıcılığımız ve gayretimiz müşterilerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve işlemlerini ileriye taşır. 

•  Kendimizin öğrenimimizi ilerletmek ve daha iyi ticari faaliyetler oluşturmak için yenilikçi tekliflerin 

hayalini kurar, geliştirir ve sunarız. 

• Büyük ve de küçük ezber bozan fikirleri destekleriz. 

• Müşterinin Sesi bizim düşüncelerimize rehberlik eder.

Kaizen, Yaşam Tarzımızdır 
• Daha iyi bir yol bulmak için tutkuluyuz. 

•  Sürekli gelişime olan bağlılığımız aracılığıyla, oturmuş bir şirketin gücünü yenilikçilerin zihniyeti 

ile birleştirdik. 

• Fortive İş Sistemi (FBS) kültürümüz için temeldir. 

• FBS, kendi geliştirdiğimiz ve büyüttüğümüz zengin bir araç seti sağlar.

•  Sağlam, tekrarlanabilir süreçler müşterilerimizi beklentilerinin üstünde tatmin eden üstün kalite, 

teslimat ve maliyet sağlar.

Hissedarlarımız için Rekabet Ederiz
•  Piyasa taleplerine yanıt vermek için dahili ve harici olarak en verimli olabilecek yerlerde 

sermayeyi etkin olarak kullanırız. 

•  Kâr önemlidir çünkü uzun vadede hem hissedarlardan hem de çalışanlardan sadık paydaşları 

cezbederek gitmelerini engeller.
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Giriş
Fortive'in başarısı için her Fortive Şirketindeki her Çalışanın en üst düzeyde dürüstlük ve 
yürürlükteki tüm kanunlar ve politikalara uygun olarak hareket etmesi elzemdir. Fortive'in 
İş Ahlakı Standartları bu temel beklentiyi ifade eder ve Fortive Şirketinin normal bir ticari 
faaliyeti sırasında ortaya çıkan genel dürüstlük ve uyum sorularının nasıl yanıtlanacağı 
konusunda özel bir rehberlik sunar. İş Ahlakı Standartları ayrıca bizim İş Ahlakı 
Standartlarımızda özel olarak yanıtlanmamış birçok dürüstlük ve uyum sorusunu ele almak 
için tüm Çalışanların ulaşabileceği diğer kaynaklara da başvurur.
 
Erdemli bir şekilde ve yürürlükteki tüm kanunlar ve politikalara uygun olarak, doğru iş 
kararları vermek çeşitli paydaşlarımız – hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımızı ve 
faaliyette bulunduğumuzu toplumlar – ile oluşturduğumuz güveni sürdürmemize yardımcı 
olur ve gelecekteki başarımız için temelleri oluşturur.
 
İş Ahlakı Standartlarını okurken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç tanım ise:
“Fortive” ve “Fortive Şirketi” veya “Fortive Şirketleri”, Fortive Corporation ve doğrudan 
veya dolaylı iştirakleri olsun, Fortive Corporation'un dünyanın her yerinde faaliyet gösteren 
şirketlerinden her biri anlamına gelir. 

“Çalışanlar”, (memurlar dahil) Fortive Şirketlerinde istihdam edilen herkes ve Fortive 
Şirketleri adına hareket ettiklerinde, Fortive Şirketlerinin yöneticileri anlamına gelir.
 
Fortive İş Ahlakı Standartları zaman zaman revize edilebilir. Fortive Connect üzerinde her 
zaman en güncel versiyonunu bulabilirsiniz.
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İş Ahlakı Standartlarımızın Uygulanabilirliği 
İş Ahlakı Standartlarımız dünyanın her yerindeki tüm Fortive Şirketlerindeki tüm Çalışanlar için geçerlidir. 
Çalışanların İş Ahlakı Standartlarımızı okuyup anladıkları ve buna uyduklarını belgelemeleri gerekebilir ancak 
Standartlarımız böyle bir belgelendirmeyi yapmış olan Çalışanımız olsun veya olmasın herkes için geçerlidir. 
Ayrıca acentelerimiz, temsilcilerimiz, bağımsız yüklenicilerimiz, danışmanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız 
ve ticari faaliyetlerimizi destekleyen diğerlerinin de İş Ahlakı Standartlarımızın Çalışanlarımızdan talep ettiği aynı 
seviyede erdem ve uyum içerisinde davranmalarını bekleriz. 

Standartlarımız ve Fortive Şirketi Politikaları 
veya Yürürlükteki Kanunlarla Çatışmalar
Fortive Şirketleri dünyanın her yerinde faaliyet gösterir ve birçok farklı kanuna tabidir. Fortive Şirketleri ayrıca 
yerel koşulları ele almak için kendi politikalarını oluşturur. Yürürlükteki kanunlar İş Ahlakı Standartlarımız 
ve bir Fortive Şirketi politikası ile çatışırsa veya Çalışanlara ilave haklar veya korumalar sağlarsa, bu kanuna 
uyulacak ve etkilenen Çalışanlar bu ilave haklara veya korumalara hak kazanacaktır. Bir Fortive Şirketi politikası 
bizim İş Ahlakı Standartlarımız ile çatışırsa, siz Fortive Şirket politikasına değil bizim İş Ahlakı Standartlarımıza 
uymalısınız. Bizim İş Ahlakı Standartlarımızı veya bir Fortive Şirketi politikası ile çatışan yerel iş geleneklerine 
veya uygulamalarına (yerel kanun gerektirmedikçe) izin verilmez.

Endişelerimizi Nasıl Dile Getiriyoruz ve 
İhlalleri Nasıl Raporluyoruz — Sessiz 
Kalmayarak!
İş Ahlakı Standartlarımız ve diğer Fortive politikaları işin normal gidişatı sırasında karşınıza çıkabilecek çoğu 
yaygın doğru davranma ve uyum sorularını kapsar. Ne zaman bir doğru davranış veya uyum sorununu göz 
önüne aldığınızda, ister sizin ister başka bir Çalışanın kararı ile ilgili olsun, rehberlik almak için İş Ahlakı 
Standartlarımıza veya diğer Fortive politikalarına danışın. Hâlâ emin değilseniz, konuyu bir üst amiriniz veya 
yöneticiniz, daha üst düzet bir amir veya yönetici, Fortive Şirketinizin insan kaynakları veya hukuk işlevinin bir 
üyesi veya Fortive Corporation'un insan kaynakları, hukuk veya iç denetim kadrosunun herhangi bir üyesi ile 
tartışın.
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Bir kanunu veya İş Ahlakı Standartlarımızın veya başka bir Fortive politikasının ihlal edilmiş olabileceğine veya ihlal 
edileceğine inanıyorsanız, sessiz kalmayın! İhlali veya ihlal potansiyelini bir üst amirinize veya yöneticinize veya 
aşağıdaki kaynaklardan birine bildirin:

• Fortive Şirketinizdeki başka bir yönetici veya amir
• Fortive Şirketinizdeki İnsan Kaynakları veya Hukuk Departmanı
• Fortive Corporation İç Denetim personelinin herhangi bir üyesi
• Fortive Corporation'un İnsan Kaynakları veya Hukuk Departmanı
• fortive.ethicspoint.com adresindeki Fortive Dürüstlük ve Uyum Yardım Hattı
• Fortive Corporation Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesi

Tüm Çalışanların herhangi bir doğru davranış veya uyum sorununda emin olmamaları halinde soru sormaları desteklenir 
ve gerçek veya potansiyel kanun, İş Ahlakı Standartlarımız veya diğer Fortive politikalarının ihlallerini, aksi yerel kanunlar 
tarafından sağlanmadıkça, derhal bildirmeleri gerekir. Soruları veya ihlalleri yönetimin dikkatine sunarken, Fortive'in 
en üst seviyede doğru davranış ve uyumu elde etmesini ve sürdürmesini sağlamaya yardımcı oluyor ve gelecekteki 
başarımızın temelini oluşturmamıza yardımcı oluyorsunuz. İhlalleri raporlarken aklınızda bulundurmanız gereken diğer 
birkaç önemli nokta şöyledir:

• Hiçbir Çalışan ihlale dahil olan hiçbir kimseye hiçbir ihlali raporlamamalıdır.
• Bir endişeniz var ise ve sorun çözülmediyse, bunu başka bir mecradan iletin.
• Bilerek veya farkında olmadan yanlış raporlamalarda bulunma, (yürürlükteki kanunlara veya istihdam sözleşmesine 

tabi olarak) işten atılma dahil disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Yerel kanunlar izin veriyorsa, Fortive Dürüstlük ve Uyum Yardım Hattına isimsiz bildirimler yapılabilir. Unutmayın, isminizi 
vermemek Fortive'in kapsamlı bir soruşturma yürütme kabiliyetini kısıtlayabilir. Bu nedenle, bir bildirimde bulunurken 
kimliğiniz dahil ayrıntılı bilgi sağlamanız teşvik edilir. 

Raporlamaların Soruşturulması ve İhlallerin 
Sonuçları
Raporlanan tüm kanunların, İş Ahlakı Standartlarımızın veya diğer Fortive politikalarının ihlalleri soruşturulacaktır. 
İhlallerden sorumlu olan Çalışanlar, yürürlükteki kanunla tutarlı ve koşullara uyun şekilde işten atılma dahil ve buna varan 
disiplin cezalarına tabi olabilir. Olayın doğasına bağlı olarak, dahil olan bireyler de hukuki veya cezai suçlar için adli 
takibatla yüz yüze kalabilir. 
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Misilleme Yapmayız
Doğru davranış ve uyumla ilgili konulara gelince, sessiz kalmanın her zaman bize yardımcı olmadığını, 
hatta yaraladığını unutmayın. Bu nedenle, tüm Çalışanların doğru davranma ve uyum soruları ve iyi niyet 
çerçevesinde kanunların, İş Ahlakı Standartlarımız veya diğer Fortive politikalarının bilindik ve şüphe edilen 
ihlallerinin raporlaması hakkında rehberlik almak için kendilerini rahat hissettikleri bir ortamı her birimiz 
desteklemeliyiz. "İyi niyetle" raporlama yapmak, raporlamanıza istinaden yapılan soruşturmanın herhangi bir 
gerçek suiistimali ortaya çıkarıp çıkarmadığına bakmaksızın sahip olduğunuz tüm bilgileri sunmak ve dürüst 
bir şekilde raporlama yapmak anlamına gelir. İyi niyetle raporlama yaptığınız için misillemeye maruz kaldığınızı 
hissediyorsanız, “Endişelerimizi Nasıl Dile Getiriyoruz ve İhlalleri Nasıl Raporluyoruz”da listelenen kaynaklardan 
biri ile iletişime geçin.

Unutmayın, misilleme davranışından bulunan her Çalışan yürürlükteki kanunla tutarlı ve şartlara uygun bir 
şekilde işine son verilmesi dahil ve buna varan disiplin cezasına tabi olacaktır.

Yöneticilerden ve Amirlerden Ek Beklentiler
Diğer Çalışanların yöneticileri veya aminleri olan çalışanlar Fortive liderleridir ve diğer Çalışanların takip 
edecekleri iyi bir örnek olarak sözleri ve davranışları ile İş Ahlakı Standartlarına model olmalarını beklenir. Bir 
yönetici veya amir iseniz, şunları yapmalısınız: 

• Çalışan dürüstlüğü ve uyumu ile ilgili olarak yüksek beklentilerimizi karşılamayan yasadışı davranış, İş Ahlakı 
Standartlarımızın ihlalleri, yürürlükteki Fortive Şirket politikalarının ihlalleri veya amiri olduğunuz herhangi bir 
Çalışanın başka bir davranışını asla görmezden gelmeyin.

• Amiri olduğunuz Çalışanların İş Ahlakı Standartlarımız, ilgili Fortive Şirket politikaları ve kuvvetli bir dürüstlük 
ve uyum kültürünün önemi ile aşina olduklarından emin olun.

• Çalışanların endişeleri olduğunda seslerini duyurabilecekleri ve İş Ahlakı Standartlarımız, yürürlükteki 
kanunlar ve Fortive Şirket politikalarını tartışmak için kendilerini rahat hissettikleri bir çalışma ortamı sağlayın. 

• Size bir kişiye bir Çalışan tarafından getirilen her türlü doğru davranış veya uyumla ilgili endişe hakkında 
gereğinin yapılması için Fortive içinde daha üst düzeydeki bir kişiye derhal iletin veya konunun tarafsız olarak 
soruşturulduğundan ve uygun şekilde ele alındığından şahsen emin olun.

• Asla iyi niyetle gerçek veya şüphe edilen bir suiistimal hakkında bir endişe bildiriminde bulunan herhangi bir 
Çalışana karşı misilleme yapmayın ve misilleme yapan veya misilleme yapılmasına izin veren her kişiye karşı 
uygun cezalandırmada bulunun.
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Olağanüstü Sonuçlar için 
Olağanüstü Ekipler Kuruyoruz 
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Çalışanlarımıza Saygı Gösterme
Fortive'de Çalışanlarımıza saygılı, haysiyetli ve adil bir şekilde davranmaya kendimizi adadık. Bunu başarmak 
için, ayrımcılık ve tacizin hol görülmediği olumlu bir çalışma ortamı sağladık. Yürürlükteki tüm iş kanunlara da 
saygı duyuyoruz.
 
Coğrafi konumuna bakmaksızın, istihdamla ilgili tüm kararlar ırk, renk, ulusal köken, din, cinsiyet, yaş, evlilik 
durumu, engellilik, gazilik durumu, vatandaşlık durumu, cinsel tercih veya cinsel kimlik gibi özelliklere 
bakılmaksızın, sadece işle ilgili vasıfları temel alarak verilmelidir. Tüm Fortive Şirketi çalışma ortamları her türlü 
tacizden arınmış olmalıdır. Her ne kadar tacizin yasal tanımı ülkeden ülkeye değişse de, Fortive'de “taciz” göz 
dağı veren, düşmanca veya saldırgan bir çalışma ortamı yaratan, başka bir kişiye karşı olan hoş olmayan her 
türlü davranışı içerir. Tacizin fiziksel, sözlü veya yazılı ve şahsen veya eposta gibi diğer yollarla da olabileceğini 
unutmamak önemlidir. Taciz, doğası gereği cinsel olmak zorunda değildir. Potansiyel olarak saldırgan davranış, 
cinsel teklifleri, ırkla ilgili hakaretleri veya olumsuz yorumları veya ırk, din, etnik köken veya cinsel tercih gibi 
konularda şakaları içerir. Fortive Şirketleri, davranışın meydana geldiği ülkedeki yerel kanunlara göre böyle bir 
davranışın yasadışı olup olmadığına bakmaksızın, böyle bir davranışı hoş görmeyecektir.

Ek olarak, Fortive Şirketleri adil istihdam uygulamalarının küresel olarak tanınmasını sağlayarak Çalışanlarını 
istihdam ettiği yerlerde yürürlükte olan tüm maaş ve çalışma saati kanunlarına uymak zorundadır. Ek olarak, 
Fortive Şirketleri çocuk işçi istihdam etmez veya zorla işçi çalıştırmaz veya bunu yapan diğer iş ortakları veya 
herhangi bir tedarikçi ile bilerek iş yürütmez. 

Tüm Çalışanlar dikkatli, profesyonel bir iletişim içinde olumlu bir çalışma ortamını desteklemek zorundadır. 
Tüm epostalar, dahili notlar, hatırlatıcı notlar, resmi raporlar ve diğer iletişimlerde ve kayıtlarda kişilerin ve 
ticari faaliyetleri abartmaktan, aşağılayıcı ifadelerden, varsayımlardan veya uygunsuz olarak nitelendirmekten 
kaçınmalıdır.

Bu prensiplere uygun olarak yaşamak iş yerimizin kalitesini artırır. Fortive'in başarısını destekleyen farkı 
yetenekleri, güçleri, geçmişler ve özellikleri cezbetmemizi sağlar. 

Bu prensiplerden herhangi birini ihlal edebilecek bir durumun farkına varırsanız, endişelerinizi “Endişelerimizi 
Nasıl Dile Getiriyoruz ve İhlalleri Nasıl Raporluyoruz”da listelenen kaynaklardan birine dile getiriniz. Unutmayın, 
Fortive iyi niyetle endişeyi raporlayan hiçbir Çalışanın aleyhine herhangi bir misilleme yapılmasına izin vermez.
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İş arkadaşlarımıza saygı göstermek aynı zamanda birbirimizin gizliliğine saygı göstermek anlamına gelir. 
Çalışanlar olarak, genellikle iletişim ve sosyal hak bilgileri gibi kişisel bilgileri Fortive Şirketlerine veririz. 
Fortive Şirketlerimiz tazminat detaylarımızı gibi her birimiz hakkındaki kişisel bilgileri elde ederler. Her birimiz 
yerel gizlilik ve veri koruma kanunları dahil yürürlükteki tüm kanunlara göre Çalışanlarımızın özel kişisel 
bilgilerini korumak veya saygı göstermekle yükümlüyüz. İşimiz bu türde gizli bilgiye erişimi gerektiriyorsa, 
bu bilgiyi korumak için özen göstermeli ve sadece işinizin gerekliliklerini yerine getirmek için gerektiği gibi 
kullanmalısınız. Referans kontrolleri gibi istihdamla ilgili her türlü sorgular için İK Departmanına başvurulmalıdır. 
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Fortive Connect'deki Kişisel Bilgi Güvenliği Politikası'na bakınız.

Juana'nın departmanı geçen birkaç hafta boyunca açık bir pozisyon için adaylarla görüşme yapıyor. 
Fortive Şirketinin mümkün olan en kısa zamanda bu pozisyonun dolması için sabırsızlandığını 
biliyor. Yöneticisinin adaylardan birinin ırkı bir diğerinin ise cinsiyeti hakkında alay ettiğine kulak 
misafiri oluyor. Yöneticisinin şaka yaptığından neredeyse emin ancak yine de şakalarının ayrımcı 
olabileceğinden ve belki de bu yüzden her iki kişiye de işe almadığından endişe ediyor. Ne yapmalı?

Mümkün olan en iyi iş gücünü sağlamak için, tüm Fortive Şirketlerinin Çalışanları çeşitliliği 
kucaklamalı ve diğer masun niteliklerinin yanı sıra ırk veya cinsiyetine bakmaksızın, tüm vasıflı kişileri 
hoş karşılamalıdır. Juana'nın yöneticisinin yaptığı şakalar dostane olmayan bir ortam yaratarak işe 
alım kararlarını işle ilgili olmayan nitelikleri temel alarak yaptığını işaret edebilir. Juana endişelerini 
“Endişelerimizi Nasıl Dile Getiriyoruz ve İhlalleri Nasıl Raporluyoruz” bölümünde listelenen 
kaynaklardan birine iletmelidir.

Çıkar Çatışmasının Farkına Varma ve Bir Üst 
Seviyeye Bildirme
"Çıkar çatışması", bir Çalışanın özel çıkarlarının Fortive Şirketinin çıkarları ile herhangi bir şekilde çatıştığında 
veya çatışıyormuş gibi göründüğünde meydana gelir. Çatışma durumu bir Çalışanın Fortive Şirketindeki 
işini tarafsız ve etkin bir şekilde yerine getirmesini zorlaştıracak davranışlarda bulunduğunda veya bir çıkara 
sahip olduğunda ortaya çıkabilir. Çıkar çatışması ayrıca bir Çalışan veya onun ailesinin fertlerinden biri onun 
Fortive Şirketindeki konumunun sonucunda uygunsuz kişisel kazanç elde ettiğinde de ortaya çıkabilir. Çatışma 
Çalışanın yöneticisine bildirilmediyse ve yönetici Çalışanın dahil olabileceğine karar vermemişse ve Çalışan 
çatışmayı hafifletmek için yöneticisi tarafından istenen özel tüm prosedürleri izlemiyorsa, Çalışanların çıkar 
çatışması içeren herhangi bir kararda yer almaları veya kendi Fortive Şirketlerinde herhangi bir rolde çalışmaları 
yasaklanmıştır.

Bir Fortive Şirketi Başkan Yardımcısının veya daha üst düzey bir Çalışanın dahil olduğu her türlü çatışma 
durumu, gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışması içerip içermediği konusunda ve uygun eylemi belirlemede 
yardımcı olması için Fortive Corporation Hukuk Danışmanına veya İcra Kurulu Başkanı'na aktarılmalıdır.

Aşağıdaki bölümler yaygın çıkar çatışması senaryoları için rehberlik sağlar.
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Tedarikçiler ve Müşterilerle İlişkiler
Bir Fortive Şirketine satış veya satın alım yapan bir şirkette sizin veya yakın bir arkadaşınızın veya aile ferdinin 
mali bir çıkarı olduğunda bir çıkar çatışmasınız olur. Sizin çıkarınız veya yakın arkadaşınızın veya aile ferdinizin 
çıkarı çalıştığınız Fortive Şirketi için mümkün olan en iyi anlaşmayı yapmanızı engelleyebilir. Böyle bir çatışmanız 
var ise, çatışmayı yöneticinize iletmediyseniz ve çatışma ortadan kaldırılamayacak ise, şirketin sizin veya yakın 
arkadaşınızın veya aile ferdinizin çıkarı olan hiçbir Fortive Şirketi pozisyonunda devam edemezsiniz veya hiçbir 
Fortive Şirketi kararında yer alamazsınız.
 
Bu türde çıkar çatışmalarının örnekleri arasında şunlar bulunmaktadır:
 
• Bir Çalışanın eşi Fortive Şirketinin bir mülkünün satışından komisyon alacaktır.
• Çalışan, Çalışanın aile ferdinin satıcının sahip, ortak, yönetici, memur veya çalışan olduğu bir satıcıyı seçer.
• Çalışan, Çalışana para ödünç veren bir bayi ile bayilik sözleşmesi için görüşür.
• Bir Çalışan Çalışanın Fortive Şirketi ile iş yapan bir tedarikçi veya müşteri tarafından istihdam edilen, bunların 

memuru veya sahibi olan bir kişidir.

Unutmayın, bir Çalışanın bir Fortive Şirketi ile iş yapan halka açık bir şirket ile mali ilişkisinin olması, Çalışanın 
çıkarı geçerli olan sınıfın yüzde ikisinden azını oluşturan (adi hisse veya imtiyazlı hisse gibi) borsada işlem gören 
menkul değerler ve/veya (Fortive ile iş yapan bir bankadan ipotekli ev kredisi gibi) standart ticari şartlarda ve 
halka açık şirketin işinin olağan gidişatı içinde başlatılan krediler ile sınırlı olduğu sürece bir çıkar çatışması 
durumu oluşturmaz.

Veronique'in kocası bir Fortive Şirketine ham madde satma teklifi yapan özel bir şirketin başkanıdır. 
Şirketin iyi bir itibarı vardır ve oldukça düşük fiyatlar sunmaktadır. Veronique şirket seçiminden 
sorumlu değildir ancak potansiyel satıcıların hepsini değerlendiren ekibin bir parçasıdır. Veronique 
dürüst bir şekilde kocasının şirketinin en iyi satıcı olduğuna inanır ve kocasının şirketinin ihaleyi 
kazanma şansını tehlikeye atmak istemez. Veronique bunu bir çıkar çatışması olarak ifşa etmeli 
midir?

Evet, Veronique bu bilgiyi yöneticisine ifşa etmelidir. Veronique'in kişisel ilişkisi görevini yerine 
getirirken nesnel ve tarafsız kalmasını zorlaştırabilir. Yöneticisini ilişkisi konusunda bilgilendirmeli 
ve kocasının şirketi ile ilgili karar verme sürecinin herhangi bir parçasından kendini derhal 
uzaklaştırmalıdır.
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Rakiplerle İlişkiler
Bir Fortive Şirketinde çalışıyorken Çalışanlar bir Fortive Şirketi ile rekabet eden harici herhangi bir şirkette 
istihdamı kabul edemez. Ayrıca, Çalışanlar herhangi bir Fortive Şirketi ile rekabet eden veya rekabet etme 
niyetinde olan her türlü ticari faaliyeti açamaz veya destekleyemez. Böyle bir durumun farkına varırsanız, yerel 
kanunca aksi belirtilmedikçe, “Endişelerimizi Nasıl Dile Getiriyoruz ve İhlalleri Nasıl Raporluyoruz” kısmında 
listelenen kaynaklardan birine raporlamalısınız.

Çalışanlarla İlişkiler
Çıkar çatışması Çalışanların iş kararlarını etkileyen veya etkiliyormuş gibi görünen kişisel bir ilişkiye sahip 
olduklarında mevcuttur. Örneğin, bir Çalışanın yakın aile fertlerine amirlik yapması veya yakın aile fertlerinin 
onlara dolaylı olarak raporlama yapması durum üst makamlara sunulup onaylanmadıkça ve hafifletici şartlar 
takip edilmedikçe çıkar çatışması oluşturur. "Yakın aile fertleri" eşleri, hayat arkadaşlarını, çocukları, üvey 
çocukları, ebeveynleri, üvey ebeveynleri, kardeşleri, kayınları ve aynı hanede yaşayan bizimle ilişkili diğer tüm 
kişileri içerir.

Uygunsuz Kişisel Çıkarlar
Herhangi bir Çalışanın, Çalışanın Fortive'de bulunduğu pozisyonunu sonucu olarak üçüncü bir taraftan kişisel 
bir çıkarı kabul etmesi (örneğin, Çalışan veya Çalışanın herkesçe bilinmeyen aile fertleri için özel bir indirim 
veya başka bir çıkar) veya bir Çalışanın örneğin bir Fortive Şirketinden kredi veya teminat alması gibi bir Fortive 
Şirketi ile olan işleminden doğrudan fayda sağlaması da çıkar çatışmasıdır.

Unutmayın, gerçek veya olası bir çıkar çatışmasının varlığı İş Ahlakı Standartlarımızın ihlali olmayabilir. Ancak, 
çıkar çatışması içerdiğini ifşa etmeden Fortive Şirketinizdeki herhangi bir görevde çalışmaya devam etmek 
veya herhangi bir karara katılmak ihlaldir. Bir çıkar çatışması olduğundan şüpheleniyorsanız, endişenizi derhal 
yöneticinize bildirmelisiniz.

Tedarik Zinciri ve Diğer İş Ortakları 
Olağanüstü Ekiplerin Bir Parçasıdır
Tedarik zincirimiz ve diğer iş ortaklarımızla olan ilişkimiz başarımızda hayatidir. Bizim değerlerimizi paylaşan 
iş ortakları arıyoruz ve onların Fortive ile iş yaparken bizim standartlarımıza göre yaşamalarını bekliyoruz. 
Tedarikçilerimizden beklentilerimiz Fortive Tedarikçi İş Ahlakı Standardı'nda belirtilmiştir.

Tedarikçilerimizden ve diğer iş ortaklarımızdan aldığımız gizli bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini her zaman 
koruyun. Bu tedarikçilerimizden veya diğer iş ortaklarımızdan öğrenebileceğimiz üçüncü taraf gizli bilgileri 
de içerir. Bu bilgileri asla başka üçüncü taraflarla paylaşmayın ve asla bu bilgileri bilmemesi gereken bir iş 
Arkadaşınız ile paylaşmayın. 
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Bir iş ortağı beklentilerimize göre hareket etmediğinde, Fortive'in itibarını tehlikeye atarlar. Fortive'in itibarını 
bu üçüncü tarafların yasadışı veya ticari faaliyetimizle ilgili erdemlerden yoksun görünür gibi yaptığı her 
şeyi raporlayarak korumamız önemlidir.  Bir üçüncü taraf iş ortağının böyle bir davranışta bulunduğundan 
veya bulunuyormuş gibi göründüğünden şüpheleniyorsanız veya gözlemlediyseniz, aksi yerel kanunda 
belirtilmedikçe bunu derhal yöneticinize bildirmelisiniz.

Olağanüstü Ekipler Erdemli Davranır
Fortive'de olağanüstü ekipler kurallara uygun oynayarak kazanırlar. Kurallara uygun oynamanın bir parçası da 
eylemde bulunma yetkisine ne zaman sahip olduğunuzun ve eylemde bulunmadan önce ne zaman onaya 
ihtiyaç duyduğunuzun farkına varmaktır. Eylemde bulunup bulunmamanız gerektiğine ve bunun zamanını 
belirlerken aşağıdaki kuralları aklınızdan çıkarmayın:

• Fortive Corporation memurları, Fortive Corporation adına belgeleri imzalamaya izni olan veya yetkiye sahip 
olan veya başkalarının bunu yapmak üzere yetkilendiren yegane Çalışanlardır.

• Her Fortive Şirketi, her bir Fortive Şirketinin varlıklarını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış sözleşmeye 
ait süreçlere sahiptir ve ticari faaliyetlerimizi verimli olarak sürdürmek için gereken uygun kontrolleri sağlarlar. 
Bu süreçlerin içinde, iyi tanımlanmış fiyatlandırma yetkisi ve belirli diğer sözleşme şartları ve koşulları 
yönetimin belirli seviyelerinde ve belirli organizasyonlara delege edilmiş olabilir. İmza yetkisi ve harcama 
yapma yetkisi sınırlanmış olabilir ve belirli pozisyonlara veya bireylere atanmış olabilir. Bu süreçlerin dışında, 
yan anlaşmalar veya diğerleri aracılığıyla ticari taahhütlerde bulunmak kabul edilemez.

• Bir Çalışana doğrudan çıkar sağlayan herhangi bir tazminat veya istihdam eylemi, Çalışanın yöneticisinin 
yöneticisinin eylemden bulunulmadan önce onayının gerektiği anlamına gelen iki üst amirli onay gerektirir.  
İki üst amirli onaya tabi olan tazminat veya istihdam kararlarının örnekleri arasında bir Çalışanın temel 
maaşında artış, bir Çalışana teşvik ödemesinin önerilmesi veya yükseltilmesi ve bir Çalışanı işe alma veya terfi 
ettirme bulunmaktadır.

Bir belgeyi imzalamaya yetkiniz olup olmadığı veya bir Fortive Şirketinin adına bir eylemde bulunma konusunda 
şüpheye düşerseniz, eylemde bulunmak için yetkinizi elde edinceye veya eylemde bulunmaya yetkisi olan bir 
Çalışandan harekete geçmek üzere onay alıncaya dek harekete geçmeyin.

Her Çalışan Fortive'in müşterileri, tedarikçileri, rakipleri ve Çalışanları ile adil bir şekilde ilgilenmek için çaba 
göstermelidir. Hiçbir Çalışan manipülasyon, örtbas etme, imtiyazlı bilginin suiistimali, maddi olguların yanlış 
yorumlanması veya diğer haksız muamele uygulamaları yoluyla hiç kimseden haksız menfaat sağlamamalıdır. 
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Müşteri Başarısı Yeniliklerimize 
İlham Verir

Başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı 
Gösterme
Fortive Şirketleri üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı duyar. Herhangi bir Fortive Şirketinin, dahili veya 
harici, ticari faaliyetlerinde kullanılan tüm üçüncü taraf içerik sadece geçerli bir lisansın özel şartlarına veya 
böyle bir kullanımın diğer yasal haklarına uygun olarak kullanılabilir. Fortive Şirketinizin herhangi bir üçüncü 
taraf içeriği kullanma hakkı hakkında herhangi bir şüpheniz var ise Fortive Şirketinizin hukuk ekibinden veya 
Fortive Corporation Hukuk Departmanından rehberlik alın.

Üçüncü taraf patentleri, telif hakları, ticari sırlar, icatlar veya diğer üçüncü taraf fikri mülkiyet konuları hakkında 
size danışıldığında Fortive Şirketinizin hukuk ekibi veya Fortive Corporation Hukuk Departmanına başvurun. 
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Adil Rekabet
Fortive Şirketleri rekabette üstün olup pazarda pay almaya çabalarlar ancak biz bunu tüm dünyadaki rekabet 
kanunlarına uyarak sadece adil bir şekilde rekabet ederek yapacağız. Rekabet kanunları bir yargı alanından 
diğerine değişebilir ancak amaçları aynıdır. Bu kanunlar adil fiyatlarda yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlayan 
serbest piyasayı korur ve muhafaza eder. Tüm Fortive Şirketleri ve tüm Çalışanlar, nerede faaliyet gösterirsek 
gösterelim, bu kanunlara – bazen “anti tröst”, “tekel” veya “rekabet” kanunları da denir – uymak zorundadır.

Bu kanunlara uymak için kaçınmamız gereken belirli surumlar vardır. Öncelikle, fiyatlandırma veya fiyatla ilgili 
bilgileri asla rakiplerle tartışmayın. Bu hatta günlük konuşmalar için dahi geçerlidir. Ayrıca, bir rakiple pazarı, 
müşterileri veya bölgeleri paylaşmak için asla resmi veya gayri resmi, yazılı veya sözlü hiçbir anlaşma yapmayın. 
Müşterileri, tedarikçileri veya rakipleri boykot etmekten söz etmeyin. Bir rakip sizi bu türde bir tartışmaya dahil 
ederse, derhal diyaloğu durdurun, konuyu amirinize raporlayıp kendinizi ve Fortive Şirketinizi korumak için 
eylemlerinizi belgeleyin. Unutmayın, aynı kurallar ticaret birliklerinin etkinlikleri için de geçerlidir. Ortam ne 
olursa olsun, gizli anlaşma görüntüsü bile Fortive Şirketiniz için önemli bir risk oluşturabilir.

Adil rekabet kanunları rakiplerimiz hakkında öğrenebileceğimiz kadar bilgiyi öğrenmekten bizi engellemez.  
Ancak, bu bilgilere asla yasadışı veya dürüst olmayan bir şekilde erişmemeliyiz. Örneğin, bir rakibin çalışanını 
gizli bilgi toplama amacıyla veya bir önceki işvereni hakkındaki gizli bilgileri ifşa etmesi için yeni bir Çalışanı işe 
almayabiliriz. Ne de birisinden bize ifşa etmeye yetkileri olmayan bilgiyi ifşa etmelerini isteyemeyiz. Daha önce 
başka bir kurum için çalıştıysanız, önceki işvereninizin gizli bilgilerini hiçbir Fortive Şirketi veya Çalışanına ifşa 
etmeyin.
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Jamal yakın zamanda bir Fortive Şirketinin temsilcisi olarak bir ticari fuara katıldı. Konferansından 
sonundaki akşam yemeğinde, bir rakibin temsilcisi Jamal'a sektördeki baskı nedeniyle kendi 
şirketinin fiyatlarını artırmayı düşündüğünü söyledi. Jamal'ın Fortive Şirketi de aynı baskıları 
yaşamaktadır. Jamal'ın kendi Fortive Şirketinin fiyatlandırma planlarını rakibin temsilcisi ile tartışması 
doğru mudur?

Hayır. Fiyatlandırmayı rakiplerimizden biriyle asla tartışmayın. Bu hem rakibin (halka açık bilgiler 
haricindeki) fiyatlandırma uygulamalarını ve planlarını öğrenmeyi hem de kendi fiyatlarında planlarını 
açığa vurmayı içerir. Bir rakibin bu türde bir konuyu ortaya attığının farkına vardığınız anda bir 
yemeğin ortasında masadan kalkmak anlamına gelse bile konuşmayı sonlandırmalısınız.  
Ne olduğunu derhal yöneticisine raporlayın ve eylemlerini belgeleyin.

Aidl ve Dürüst Reklam ve Pazarlama
Fortive Şirketleri ürünlerimizin faydalarını sunarken dürüst ve doğru bilgi sağlamayı taahhüt eder. Bu nedenle, 
ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve fiyatları hakkında tartışırken, Çalışanlar doğru ve kesin bir şekilde konuşmalıdır.

Reklam veya pazarlama pozisyonlarındaki Çalışanlar ürünlerimizin reklamının yapıldığı ve pazarlandığı 
yerlerdeki reklam ve pazarlama faaliyetlerini düzenleyen yürürlükteki tüm kanunlara uygun olunduğunun 
farkında ve bundan emin olmalıdır.
 
Tıp veya dişçilik faaliyetleri çalışanlar bu sektörlerdeki pazarlama faaliyetlerine uygulanan birçok düzenleme 
nedeniyle özellikle tetikte olmalıdır.
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Şirket Bilgisayar Sistemlerinin ve Diğer 
Teknolojilerin İşletmede Her Yönüyle 
Yenilikçiliği Motive Etme Arası Olarak 
Kullanılması
Fortive Şirketi bilgisayar sistemleri ve bunlarla ilgili uygulamalar ve teknolojiler, Fortive Şirketi ticari faaliyetleri 
için tedarik edilmiştir.  Yenilikçilik ve verimliliğimizi yönlendirmek için kullanılan araçlardır. Bu sistemleri ve 
uygulamalarının yanında bunlarda saklanan verileri de hasar, tahrifat, hırsızlık, dolandırıcılık ve yetkisiz erişime 
karşı korumalıyız.

Kişisel amaçlar için Fortive Şirketinin sağladığı internet erişimi ve eposta veya anlık mesajlaşma gibi elektronik 
iletişim uygulamalarını bu kısıtlı kullanım iş performansınızı veya sistemlerin iş için kullanımını etkilemediği 
sürece kısıtlı olarak kullanabilirsiniz. 

Herhangi bir Fortive Şirketinin sahip olduğu, onun için tedarik edilen veya onun tarafından ödenen herhangi 
bir donanım, yazılım, hizmet, abonelik, uygulama veya diğer teknolojiyi her türlü yetkisiz, profesyonel olmayan 
veya yasadışı amaçla veya Fortive için küçük düşürücü olabilecek bir şekilde asla kullanmayın. Bu, kısmen, 
bunları şu amaçlarla kullanamayacağınız anlamına gelir:

• Yasadışı veya tacizkar, ya da saldırgan, saygısız, pornografik veya cinsel içerikli olan malzemeleri 
görüntüleme, indirme veya yayınlamak

• Tacizci veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek herhangi bir şeyi iletmek
• Herhangi bir Fortive Şirketi veya herhangi bir Fortive Şirketi müşterisi, iş ortağı veya tedarikçisi hakkında 

küçük düşürücü veya gizli herhangi bir bilgiyi açığa çıkarmak
• Telif haklı malzemeler, ticaret sırları, öz maliye, müşteri, çalışan veya pazarlama bilgileri, ihracat kontrollü 

veriler veya benzeri malzemeleri uygun yetkilendirme olmadan göndermek veya indirmek

Bilgisayar sistemlerimizin ve çevresindeki aygıtların Fortive Şirketi malı olduğunu unutmayın. Kanunun izin 
verdiği azami kapsamda, Fortive bu Fortive'in malı olan bilgisayarlar ve çevresindeki aygıtların üzerindeki veya 
bunların aracılığıyla derlenen, yayınlanan, alınan, depolanan veya erişilen mesajların, malzemelerin ve verilerin 
sahibidir ve bilgisayar sistemleri ve çevresindeki aygıtların ve ağımızın tüm kullanımını izleme hakkını saklı 
tutar. Aksi yürürlükteki kanun tarafından belirtilmedikçe, bu Çalışanların bu sistemler ve malzemelerle ilgili 
olarak gizlilik beklentileri olmaması anlamına gelir. Bu nedenle, bu kaynakların düzgün kullanımı için İş Ahlakı 
Standartlarımıza ve Fortive Şirketi politikalarımıza hepimizin uyması çok daha önemlidir.
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Rüşvetten ve Uygunsuz Ödemelerden 
Kaçınma
Ticari faaliyette bulunduğumuz her ülkenin rüşvet ve yolsuzluğa karşı kanunları bulunur ve birçok ülkede o 
ülkenin sınırları dışında da uygulanmak üzere rüşvetle mücadele kanunları geçerlidir. Bu kanunların hepsine 
uymamız gerekmektedir. Fortive Corporation ABD'de bulunan halka açık bir şirket olduğundan, ABD Yurtdışı 
Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA)'nın rüşvetle mücadele gerekliliklerine uymaya özel bir özen gösteriyoruz.

Hangi ülke olursa olsun, bu kanunların hepsi temelde aynı yasaklara sahiptir — rüşvet, komisyon veya diğer bir 
uygunsuz ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi herhangi bir müşterinin çalışanına veya herhangi bir resmi 
çalışana satış yapmak, bilgi öğrenme veya resmi izin, ruhsat veya önlem alma veya başka türde herhangi bir ticari 
avantaj elde etmek için teklif edemeyiz, alıp veremeyiz. 

Ne de bayi, satış acentesi, temsilci, iş yardımcısı veya diğer herhangi bir üçüncü tarafa bizim adımıza böyle bir 
ödemeyi yapması için izin veremeyiz.
 
Başka bir Çalışanın veya herhangi bir üçüncü tarafın böyle bir uygunsuz ödeme yapmış olabileceğinden veya 
değeri olan başka herhangi bir şeyi tedarik etmiş olabileceğinden şüphelenen her Çalışan konuyu derhal Fortive 
Hukuk Departmanına veya aksi yerel kanunlarda belirtilmedikçe “Endişelerimizi Nasıl Dile Getiririz ve İhlalleri Nasıl 
Raporlarız” kısmında listelenen diğer kaynaklara raporlamalıdır.
 
Bu kuralların veya kanunu ihlali olabilecek bir ödemeyi içeren bir durum hakkında emin değilseniz, böyle bir 
ödemeyi teklif etmeden, alıp vermeden önce tavsiye alın. Daha ayrıntılı bilgi için, Fortive Connect üzerindeki 
Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na bakın.

Hediye ve Eğlence Alışverişi
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile iyi bir iş ilişkisi geliştirmenin alışılagelmiş bir tarafı da 
genellikle ticari görgü alışverişidir. Ancak, bu tür faaliyetlerde bulunurken özellikle dikkatli olmayız. Bir Çalışan 
bir iş ortağından aşırıya kaçan hediyeler veya eğlencelikler kabul ediyorsa, Çalışan çıkar çatışmasına sahip 
gibi görünür ve bundan sonra bu hesaptan sorumlu olmasına izin verilmemelidir. Aşırıya kaçan hediyeler veya 
eğlenceler bir iş ortağına veriliyorsa, aleyhimizde rüşvet suçlamaları yapılabilir. Çalışanlarımızın bu riskleri 
yönetmelerine yardımcı olmak için, Fortive Connect üzerinde mevcut olan Hediye ve Eğlence Politikası'nı 
yayınladık. Hediye ve Eğlence Politikası dünya genelindeki tüm Çalışanlar için hediye ve eğlence alışverişinde alıp 
verilebilecek hediyelerin değeri üzerindeki sınırları belirler ve diğer gereklilikleri tarifler. Hediyeler ve eğlence 
her zaman zevkli olmalı ve ticari faaliyetinize uygun olmalıdır ve Fortive Şirketinizi küçük düşürmemelidir. Cinsel 
içerikli hediyelere ve eğlencelere izin verilmez. Hediye ve Eğlence Politikası'na göre bir hediye veya eğlence 
alışverişinde bulunup bulunamayacağınızdan emin değilseniz, yöneticinize veya “Endişelerimizi Nasıl Dile 
Getiriyoruz ve İhlalleri Nasıl Raporluyoruz” kısmında listelenen diğer kaynaklara danışın.
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Müşterilere ve Diğer Üçüncü Taraflara 
Seyahat Tedarik Etme
Bazen FBS destekli kalitemizi bir müşteri veya üçüncü bir tarafa sergilemenin en iyi yolu kendilerinin 
görebilmesi için onları bir Fortive Şirketi tesisine getirmektir. Bir Fortive Şirketi müşterinin veya üçüncü 
tarafın seyahat masraflarını ödeyecek ise, müşteri veya diğer üçüncü tarafın seyahat harcamalarını ödemeyi 
taahhüt etmeden önce Seyahat Onay Formu'nu doldurarak onaya sunmak dahil, Müşteri Seyahat ve Eğlence 
Politikası'na uyulması önemlidir.
 
Tipik olarak, Fortive Şirketleri müşteri veya diğer üçüncü tarafın seyahat harcamalarının ödemesi şu hallerde 
onaylayabilir:

• Seyahat Fortive Şirketinin ürünlerini veya hizmetlerini sergilemek için gerekli ise
• Seyahat düzenlemeleri makul ise (örneğin, ekonomi sınıfı uçak bileti ve lüks olmayan konaklamalar)
• Seyahatin ticari amacıyla doğrudan bağlantılı olmayan kısa süreli konaklamalar planlanmamış ise – kısa süreli 

konaklamanın harcamaları alıcıya aittir ve Şirkete ek bir maliyetle sonuçlanmamalıdır
• Müşterinin veya diğer üçüncü taraf temsilcisinin amirinin seyahat öncesinde seyahat hakkında bilgisi var ise – 

tercihen sorgulanan harcamalar için Fortive'in ödeme yapmasını talep eden bir mektup ile açıklanmış
• Alıcının seyahati kabul etmesi için hiçbir yasal kısıtlama yok ise

Mümkün olduğunca, seyahat, konaklama ve ilgili seyahat harcamaları için ödemeler Fortive Şirketleri tarafından 
doğrudan havayolları, otel veya diğer satıcılara yapılmalıdır. Seyahat eden kişiye bu harcamalar için geri 
ödeme yapılması kesinlikle gerekli ise, ödeme yapılmadan önce faturalarla birlikte yazılı bir alındı makbuzu da 
eklenerek verilmelidir. 

Müşteri Seyahat ve Eğlence Politikası ve Seyahat Onay Formu Fortive Connect üzerinde mevcuttur.

Darius, bir Çalışan, Darius'un çalıştığı Fortive Şirketine hizmetlerini satmak isteyen bir yüklenici ile 
müzakerede bulunmaktadır. Yüklenici birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve iş konuşabilmeleri için 
Darius'u akşam yemeğine çıkarmayı teklif eder. Darius daveti kabul etmeli midir?

Muhtemelen. İş yemekleri, öğün alışılagelmiş bir yapıda olduğu ve abartılı olmadığı sürece normalde 
kabul edilebilir ve Darius'un kendi Fortive Şirketi için tarafsız bir karar verme kabiliyetini etkilemesi 
beklenmez. Darius'un müzakerelerin durumunu ve akşam yemeğinin koşullarını ve kabul etmesinin 
nasıl görüneceğini göz önüne alarak sağduyulu davranması gerekir.
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Resmi Kurumları Temsil Eden Müşteriler ile 
Çalışma
Çoğu ülkedeki hükümetler ürünlerin ve hizmetlerin başlıca tüketicisidir. Bu hükümetlerin çoğu bu malları ve 
hizmetleri nasıl tedarik edecekleri hakkında çeşitli gereklilikleri ve tedarikçilerin bu fırsatları kovalarken ve elde 
ettikleri her türlü sözleşmeyi yerine getirirken nasıl davranmaları gerektiğini belirten yasalara sahiptir.  Kesin 
koşullar ülkeden ülkeye değişebileceği gibi koşullara uymamanın sonuçları da değişir. Genel kullanımdaki 
kanun, ABD hükümetinden bir ödeme almak veya bir ABD hükümeti sözleşmesini elde etmek için herhangi bir 
ABD hükümeti resmi görevlisine her türlü asılsız beyanda bulunmayı yasaklayan ABD Asılsız İddia Yasasıdır. 
Bazı ülkelerde, Çalışanlar veya Fortive Şirketleri için bu hükümet sözleşmeli düzenlemeleri ihlalinin para 
cezaları, hapis ve ilerideki hükümet sözleşmeleri için rekabete girme hakkını kaybetmek dahil olası sonuçları 
azımsanmamalıdır.
 
Nerede olursanız olun, Fortive Şirketinin için hükümet işlerini kovalıyorsanız veya Fortive Şirketinizin aldığı 
bir hükümet sözleşmesinin ifasından sorumlu iseniz, yürürlükteki tüm hükümet süreçlerini ve sözleşmeyle 
ilgili kanunları bilmekle ve takip etmekle yükümlüsünüz. Bulunduğunuz yerdeki kanunların neler olduğuna 
bakmaksızın, aşağıdaki şu temel prensiplere saygı göstermelisiniz:

• Hükümet satın alımlarında her zaman en üst seviyede erdem ve dürüstlük ile davranın. 
• Bir hükümet satın alımının asla bir hükümet çalışanına veya hükümet çalışanının herhangi bir akrabasına veya 

ilişkili olduğu kişiye değeri olan herhangi bir şey teklif ederek kazanma girişiminde bulunmayın.
• Bir hükümet satın alımında Fortive'e haksız rekabet avantajı kazandırmak için uygunsuz olarak bilgi elde etme 

girişiminde asla bulunmayın.
• Her zaman hükümet görevlileri ve kurumları ile olan tüm yazılı ve sözlü iletişimde dürüst ve doğru olun.
• Gerekli tüm kayıtları tutun. 

Uluslararası Ticaret Kontrollerine Uyma
Fortive Şirketleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve birçok diğer ülkede ürün imal eder. Fortive 
Şirketleri ürünleri bu ülkelere ve birçok başka ülkeye satar. Bu normal bir Fortive Şirketinin günümüzde farklı 
ihracat ve ithalat kanunlarına tabi olduğunu anlamına gelir. 

İhracat kanunları soyut teknik veriler ve imalat bilgilerinin yanı sıra ham maddeleri, bileşenleri ve nihai ürünleri 
nereye sevk edeceğimizi sınırlayabilir. İhracat kanunları ayrıca bu öğeleri kime sevk edebileceğimizi ve başka 
bir ülkeye vardıklarında onlara hangi nihai kullanımın uygulanabileceğini de sınırlayabilir.  Kesin sınırlamalar 
ihracatını yaptığımız öğelere, bulunduğumuz ülkeye ve bir sürü başka etmene bağlı olarak değişebilir. Bu 
kanunları anlamak satışları, imalatı ve pazarlama stratejilerini planlarken gereklidir ve ticari faaliyetlerimizin 
başka birçok yönünü de etkileyebilir. İhracat kanunları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için, Fortive 
Connect üzerindeki İhracat Politikası'na başvurun.
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Para Aklamanın Engellenmesi
Fortive Şirketleri, Fortive Şirketi kaynaklarının para aklama amacıyla kullanılması engellemeyi taahhüt eder. "Para 
aklama" suçlarının getirilerinin yasal görünmesini sağlayarak bireyler veya kuruluşlar tarafından bu getirileri 
saklamak için yapılan girişimlerdir. Para aklamayı engelleme amaçlı tüm kanunları ve düzenlemeleri bilmemiz 
ve bunlara uymamız önemlidir. Bu sadece onaylanmış ve belgelenmiş ödeme uygulamaları aracılığıyla mal ve 
hizmetler için ödeme yapıp almamız anlamına gelir ve olağan olmayan müşteri işlemleri ile ilgilenirken uyanık 
olmalı ve sağduyulu davranmalıyız.

Para aklama faaliyetini belirtebilecek aşağıdaki tehlikeler için tetikte olun:

• İşleme taraf olmayan (örneğin üçüncü taraf) veya ödeme almak için yasal hakkı olmayan bir varlığa ödeme 
yapma talepleri

• İşleme taraf olmayan (örneğin üçüncü taraf) veya ödeme yapmak üzere yasal olarak yükümlü olmayan bir 
varlık tarafından yapılan bir ödemeyi kabul etme talepleri

• Güvenli bankacılık sistemi mevcut ise nakit ödeme kabul etme talepleri
• Standart süreçlerle tutarlı olmayan bir şekilde müşteri siparişlerini sevk etme talepleri
• Yetkili olmayan kurumlar ile döviz işlemleri yürütme talepleri

İthalat kanunları bizim bir ülkeye ne ithal ettiğimizi kesin olarak beyan etmemizi ve bu öğeler için 
değerlendirilen yürürlükteki tüm gümrük harçlarını ve diğer vergileri ödememizi gerektirir. Özel işlemler ve 
vergiler ülkeden ülkeye ve ithal edilen öğelerin ithalat sınırlandırmalarına göre değişebilir. Ham maddeler ve 
bileşenler için belirlenen ithalat harçlarının miktarı imalat maliyetlerimizi etkileyebilir ve nihai ürünler üzerindeki 
ithalat harçları bizim satış karımızı etkileyebilir. Küresel faaliyetlerimizin iyi planlanması ihracat kanunlarının 
anlaşılmasını gerektirir. İthalat kanunları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Fortive Connect üzerindeki 
İthalat Politikası'na başvurun.

Mariela, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir Çalışandır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 
müşteriye satış üzerinde çalışıyor ve müşterinin başka bir ülkeye ürün ihraç etme niyetinin olduğunu 
öğreniyor. Mariela'nın ürünlerin nihai varış noktası olan ülkeyi bilmeden satışı yapmalı mıdır?

Hayır. Mariela müşteriden nihai varış bilgileri alarak satışı yapılan Fortive Şirketi ürününün bu varış 
noktasına ihracatına izin verildiğinden emin olmalıdır. Mariela bu bilgiyi elde etmezse ve ürün 
müşteri tarafından yasaklı bir varış noktasına sevk edilirse, ABD ihracat görevlileri Mariela ve onun 
çalıştığı Fortive Şirketinin bir ihracat ihlalinden sorumlu olduğunu iddia edebilir.
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Kaizen, Yaşam Tarzımızdır
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Fortive'de Doğruluğun ve Uyumluluğun 
Artırılması ve Sürdürülmesi
Fortive'in ticari faaliyetlerinin farklı her yönünde kullandığımız aynı sürekli gelişim felsefesi ve araçlarını 
uygulayarak başarılabilen ve sürdürülebilen sonuçlar yüksek seviyede doğruluk ve uyumluluktur. Sorumluluk 
alanınızda doğruluk veya uyumluluk boşlukları tanımlandığında geçmişteki sorunların tekrarlanmaması ve 
gelecekteki sorunların engellenmesi için temel nedeni belirlemeye çalışın, önlemleri alın ve sürekli olarak 
süreçleri iyileştirin.

Ürün ve Hizmet Kalitesi, Güvenlik ve 
Verimlilik Gerekliliklerinin Artırılması ve 
Sürdürülmesi
Ürünlerimizin kalitesi ve güvenliği Fortive'in başarısının bel kemiğidir. Fortive İş Sistemimiz müşterilerimizin 
beklentilerinin ötesine geçen üstün ürün ve hizmet kalitesi, zamanında teslimat ve adil fiyatlar sunan sağlam, 
verimli, tekrarlanabilir süreçler geliştirmemize olanak sağlar. Dünyanın her yerinde farklı birçok sektörde 
farklı birçok müşteriye hizmet versek de, bir müşterinin beklentisi her zaman aynıdır: tüm Fortive Şirketlerinin 
ürünlerinin ürün hizmet kalitesi, güvenlik ve verimlilik gereksinimleri için geçerli olan tüm yasal gereklilikleri 
karşılamasıdır. Bu nedenle, tüm Fortive Şirketleri ve ürün tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, denenmesi, 
etiketlenmesi, paketlenmesi, yerelleştirilmesi, yeterlik ve belgelendirmesine dahil olan tüm Çalışanlar şunları 
sağlamalıdır:

• Ürünlerimiz üretildikleri yerlerdeki yürürlükte olan tüm ürün ve hizmet kalitesi, güvenlik ve verimlilik 
gereksinimlerine uygun olarak imal edilmektedir.

• Ürünlerimiz onları sunduğumuz yerdeki her piyasanın tüm ürün ve hizmet kalitesi, güvenlik ve verimlilik 
gereksinimlerini karşılar. 

• Ürünlerimizin kalitesi ve güvenlik etiketleri ile ilgili tüm gerekliliklere ve ambalaj ve belgelendirme ile ilgili tüm 
kalite ve güvenlik gereksinimlerine uyarız.

• Bir pazara yeni bir ürün veya güncellemesini sunmadan önce yasal olarak istenen tüm ürün ve hizmet kalitesi 
ve güvenlik sicillerini, muayenelerini, ön yeterlilikleri, gümrükleme işlemlerini ve diğer süreçleri tamamlarız.

Ürünlerimizin kalitesi veya güvenliği hakkında herhangi bir sorunuz ve endişeniz var ise, endişelerinizi 
yöneticinize, Fortive Şirketinizdeki kalite ve ürün uyumu birimlerine veya “Endişelerimizi Nasıl Dile Getiriyoruz ve 
İhlalleri Nasıl Raporluyoruz” kısmında tanımlanan diğer kaynaklardan herhangi birine iletin.
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Tıbbi Teknoloji Ürün Uygunluğunun 
Sağlanması
Bazı Fortive Şirketleri Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer ülkelerdeki benzer kurumlar 
tarafından düzenlenen tıbbi cihazları ve diğer ürünleri üretir ve satar. Bu ürünler için ürün kalitesi, güvenliği 
ve verimliliği gereklilikleri kapsamlı ve karmaşıktır ve bunlara uymamak pazarların kaybına ve olanak dahilinde 
müşterilerimizin güvenin acı bir şekilde kaybına yol açabilir. Fortive Şirketleri tarafından imal edilen ve satılan 
tüm bu düzenlenmiş ürünlerin, FDA ve dünyanın her yerindeki tıbbi cihazları yöneten diğer kurumların kuralları ve 
düzenlemelerine uyumlu olduğundan emin olmalıyız. 

Ek bilgi için lütfen Fortive Connect üzerindeki FDA Uyum Politikası'na başvurun.

Çevreyi Koruma ve Sürdürülebilir İş 
Uygulamalarının Artırılması ve Sürdürülmesi
Fortive Şirketlerinde, işimiz için geçerli olan tüm çevre kanunları, düzenlemeleri ve ruhsatlandırma koşullarını 
yerine getirir ve gerekliliklerini aşarız. Ayrıca çevremizi koruduğumuzdan emin olmak için çevreye uyumlu 
uygulamaları kullanırız. Çevre düzenlemeleri atık su, hava emisyonları, katı atık, tehlikeli atık veya kapalı olmayan 
dökülmelerini bir parçası olarak çevreye ulaşabilecek düzenlemeye tabi olan malzemelerin kullanımı, kontrolü, 
taşınması, depolanması ve bertarafını düzenleyen kuralları içerebilir. Düzenlemeye tabi olmayan malzemeler bile 
sorumlu, sürdürülebilir bir şekilde idare edilmelidir. Düzenlemeye tabi olmayan bu malzemelerin çoğu yanlış 
olarak muamele edildiğinde olumsuz çevresel etkilere sahip olabilir. Fortive Şirketleri şunları taahhüt eder:

• Çevre performansında sürekli iyileştirme, atıkların en aza indirgenmesi ve kirliliğin engellenmesi
• Sağlam temelli çevre uygulamalarının tedarik, ürün tasarımı, testleri, üretim ve desteği gibi işletme bölümlerine 

entegrasyonu
• Yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi sırasında, ürün malzemelerinin seçilmesinde ve mülk alımı, kiralaması veya 

satışı öncesinde çevre etkilerinin göz önünde bulundurulması
• Tesislerimizin emisyon ve atıkları en alt düzeye indiren bir biçimde tasarlanması, işletilmesi ve bakımı
• Uygun durumlarda malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı da dâhil olmak üzere, malzemelerin 

sorumlu kullanımı günlük faaliyetlerimizde

Tüm Çalışanların çevre düzenlemelerini anlamaları ve günlük faaliyetlerimizde bunlara uymaları beklenir. 
İşiniz herhangi bir düzenlemeye tabi malzeme ile teması gerektiriyorsa veya malzemelerin nasıl kullanıldığı, 
depolandığı, taşındığı veya bertaraf edildiği hakkında karar vermenizi gerektiriyorsa, malzemelerin yasal, sorumlu 
ve güvenli bir şekilde muamele edildiğinden emin olun. 

Daha fazla bilgi için Fortive Connect üzerindeki Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası'na bakınız.
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Sağlıklı ve Güvenli bir Çalışma Ortamının 
Sağlanması
Her bir Fortive Şirketi her Çalışan için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı taahhüt eder. Bunu yapmak için 
Fortive şirketleri çalıştığımız yerlerdeki her konum için yürürlükteki tüm işyeri sağlığı ve güvenliği kanunlarına 
uyar. Her Çalışan işyerlerimize uygulanan tüm güvenlik kanunları ve düzenlemelerinin yanı sıra tüm Fortive 
Şirketi güvenlik uygulamaları ve süreçlerini takip etmekle yükümlüdür. Herhangi bir Fortive Şirketinde güvenli 
olmayan veya tehlikeli herhangi bir durum veya uygulamanın farkına varırsanız, bunu derhal yöneticinize 
veya amirinize veya “Endişelerimiz Nasıl Dile Getiriyoruz ve İhlalleri Nasıl Raporluyoruz” kısmında tanımlanan 
kaynaklardan birine raporlamalısınız. 

İşyeri güvenliği taahhüdümüzün bir parçası olarak, hiçbir şiddetli davranış veya tehdidi hoş görmeyeceğiz. Bu 
göz dağı veren veya tehditkâr dilin yanı sıra gerçek fiziksel teması da içerir. Bu amaçla, herhangi bir Fortive 
Şirketi tarafından idare edilen herhangi bir mülkiyette hiçbir zaman hiçbir silaha izin verilmemektedir. Herhangi 
bir tehditkar davranış veya gerçek veya muhtemel şiddetin farkına varırsanız, bunu derhal yöneticinize veya 
amirinize veya “Endişelerimizi Nasıl Dile Getiriyoruz ve İhlalleri Nasıl Raporluyoruz” kısmında tanımlanan diğer 
kaynaklardan birine raporlayın.

Her birimizin sağlığı, güvenliği ve üretkenliğini sağlamak için, herhangi bir Fortive Şirketi tarafından idare 
edilen herhangi bir mülkiyette yasadışı ilaçlara izin verilmemektedir. Alkollü içeceklere sadece Fortive Şirketinin 
sponsorluğundaki bir etkinlikte makul ölçüde tüketim için bir Fortive Şirketi tarafından tedarik edildiğinde 
Fortive Şirketinin mülkünde izin verilmektedir. Çalışma saatleri esnasında herhangi bir yasadışı ilaç veya alkol 
etkisinde olmak performansınızı tehlikeli bir şekilde aksatıp diğer Çalışanların güvenliğini tehlikeye atar. Bu 
nedenle, kesinlikle yasaktır.

Bir Fortive Şirketi Çalışanı olan Angelo masasının yakınındaki tavanın fırtına sonrasında akarak beton 
zeminin kayganlaşmasına neden olduğunu görür. Angelo yapabildiğince suyu temizler ve uygun 
uyarı işaretlerini koyar. Yöneticisi Meghan ile çatının onarılması hakkında konuştuğunda, yöneticisi 
ona bunun bina onarımının işi olup Angelo'nun işi olmadığını ve vaktini boşa harcadığını söyler. 
Angelo ne yapmalıdır?

Angelo bu durumu derhal tesisindeki Çevre Sağlığı ve Güvenliği yöneticisine raporlamalıdır. Angelo 
yöneticiyle konuşarak ve uyarı işaretleri koyarak sorumlu bir şekilde davrandı ancak Meghan güvenli 
bir çalışma ortamı sağlamak için kendine düşeni yapmadı. Her Çalışan işyeri güvenliğini sağlamada 
kendine düşen görevi yapmalıdır.
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Hissedarlarımız için Rekabet Ederiz
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İtibarımızı Koruma
Fortive Corporation medyaya, finansal analiste ve halka net ve kesin bilgi sağlamaya çalışır. Bu yasal 
gereklilikleri karşılamanın yanı sıra paydaşlarımızın, potansiyel yatırımcılarımızın ve hükümete bağlı düzenleyici 
organların güvenini kazanmamızı sağlar. Böylece kurumsal itibarımızı güçlendirir. Bu çok önemli olduğundan, 
sadece birkaç kişi medyaya ya da finansal analiste Fortive Corporation ya da Fortive Şirketlerinin veya 
işletmelerinin performansı hakkında konuşmak için yetkilendirilmiştir. Dolayısıyla, bir medya mensubundan 
ya da bir finansal analistten çağrı ya da bilgi talebi alırsanız soruyu Fortive Corporation'un Kurumsal Yatırımcı 
İlişkileri Departmanına iletin. Kendiniz bilgi vermeyin. Sadece kibarca “Fortive'in politikası tüm medya 
taleplerinin Fortive Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Departmanı üzerinden ele alınmasını gerektiriyor" deyin. 
Unutmayın, Fortive Şirketlerinde işin olağan gidişatında yeni ürünler, yeni hizmetler ya da ödüller veya takdirler 
hakkında uygun kişilerin basın açıklaması yayınlaması uygundur. 

Fortive Corporation tüm Fortive Şirketleri adına belli kitlelere karşı konuşabilecek yetkili Çalışanlar olarak belli 
kişileri tayin etse de, her Çalışan her gün birbirimizle, müşterilerimizle ya da potansiyel müşterilerimizle ve 
diğer paydaşlarımızla olan etkileşimlerimizde Fortive adına konuşmaktadır. İster şahsen, ister telefonla, ister 
elektronik ortamda olsun bu iletişimleri en üst seviyede profesyonellikle yürütmeye özen gösterin. Özelikle 
elektronik mesajların (eposta ve telefon mesajları gibi) iletişimlerimizin, uygunsuz ya da profesyonellikten uzak 
olmaları halinde, Fortive'in itibarını olumsuz etkileyebilecek kalıcı, aktarılabilir kayıtları olduğunu unutmayın.

Çalışanlar olarak bizden Fortive Şirketinin itibarı üzerinde olumsuz etkisi olabilecek davranışlardan kaçınmamız 
beklenir. Çalışanlar hiçbir Fortive Şirketi, Fortive Şirketi iş uygulaması ya da Fortive Şirketi müşterisi, işletme 
ortağı veya tedarikçisi hakkında küçük düşürücü ya da gizli bilgi yayınlamamalıdır. Bu elektronik postalar, 
bloglar ve tweetler dahil, kişisel ve profesyonel, tüm yayın formları için geçerlidir. 
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İçeriden Bilgiye Dayalı İşlem ve Bilgi 
Sızdırmadan Uzak Durma
İşin normal akışı esnasında Fortive Şirketi ya da iş yaptığımız diğer şirketler hakkında önemli, kamuya açık 
olmayan bilgiler öğrenebiliriz. İçeriden bilgiyle menku değer alım satımından kaçınmamız gerekir; yani bu 
bilgiyi finansal kazanç için hisse satın alma ya da satma kararları verirken kullanmamalıyız. Uygun bir yatırımcı 
tarafından söz konusu şirketin menkul değerlerinin satın alınmasını, satılmasını ya da elde tutulmasını 
belirlemek için önemli addedilen bilgi “önemli” bilgidir. Bir bilgi halka açıklanmamışsa “kamuya açık olmayan” 
bilgidir ve bilgi halka açıklandıktan iki tam işlem gününün sonuna kadar “kamuya açık olmayan” bilgi olarak 
kalır. Söz konusu önemli, kamuya açık olmayan bilgilere örnekler: 

• Şirket birleşmeleri, satın almaları ve elden çıkarmaları hakkında haberler
• Şirketin menkul değerlerinin planlı olarak arzı ya da satışı 
• Şirketi ilgilendiren önemli düzenleyici faaliyetler ya da önemli hukuki ihtilaflar
• Üst yönetim değişiklikleri
• Dikkate değer yeni ürünler ya da müşteri taahhütleri

İçeriden bilgiyle menkul değer alım satımı yasaları aynı zamanda “bilgi sızdırmayı” ya da edindiği bilgiyi 
menkul değer alım satımı amacıyla kullanacak başka bir kişiye önemli, kamuya açık olmayan bilgiyi aktarmayı 
da yasaklar. Bunu önlemek için bu tür bilgiyi —Fortive Şirketini ya da başka bir şirketi ilgilendire bilgiyi— 
arkadaşlarınız ya da aile üyeleriniz de dahil olmak üzere asla kuruluşunuz dışındaki hiç kimseye açıklamayın. Bu 
bilgiyi iş gereği olmaksızın iş arkadaşlarınızla da tartışmaktan kaçınmalısınız. Buna ilave olarak, belli Çalışanlar 
“karartma dönemine” tabidir; bu süre boyunca bu Çalışanların Fortive menkul değerlerini ilgilendiren alım satım 
işlemleriyle ilgilenmesine izin verilmez; bu kişiler alım satım öncesi ön izne tabi olabilir. 
 
Daha fazla bilgi için, bakınız İçeriden Bilgiye Menkul Değer Alım Satımı politikası; bu politikaya Fortive Connect 
üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir kişinin içeriden bilgiye dayalı işleme ya da bilgi sızdırmaya karıştığını fark 
ederseniz, durumu derhal Fortive Corporation Hukuk Departmanına ya da Bütünlük & Uygunluk Yardım Hattına 
rapor edin (fortive.ethicspoint.com).
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Şeffaf Defterlere ve Kayıtlara Sahip Olma
Fortive Corporation paydaşları Fortive Şirketlerinin defterlerini ve kayıtlarını doğru ve dürüst tuttuğuna 
güvenir. Bu kayıtlar tüm Fortive Corporation'un kamu bilgilendirmelerinin ve arşivinin temelini oluşturur ve 
paydaşlarımıza ve halka Fortive'nin operasyonlarına ve mali durumuna dair kesin bilgi sunar. Fortive Şirketleri bu 
kayıtları aynı zamanda önemli iş kararlarını vermekte kullanırlar. 

Finansal beyanların varlıklarımızı ve işlemlerimizi doğru bir şekilde yansıttığından emin olmak için her birimiz 
Fortive Şirket kayıtlarına ilettiğimiz bilgilerin tam, doğru ve anlaşılır olduğundan emin olmalıyız. Defterleri ve 
kayıtları tutmak her Çalışanın temel görevi olmasa da, hepimiz belli türdeki bilgileri kaydedip kendi Fortive 
Şirketimize iletiyoruz. Buna bordro belgelerine, devam kartlarına, seyahat ve masraf raporlarına, ürün test 
raporlarına, satış raporlarına, müşteri ve tedarikçi kayıtlarına ve diğer tüm Fortive Şirket kayıtlarına sunduğumuz 
bilgiler dahildir. Çalışanlar işletme kayıtları üzerinde oynamamalı ya da sahte, hatalı ya da yanıltıcı işletme 
kayıtlarının oluşturulmasına ya da dağıtılmasına bilerek dahil olmamalıdır. 

Hiçbir Fortive Şirketinin kayıtlarına asla yanlış ya da suni giriş yapmamalıyız. Ayrıca, asla “gizli ödenek” ya da 
diğer “kayıt dışı” hesaplar gibi kayıtlı olmayan Fortive Şirketi fonları ya da yatırımları oluşturmamalıyız. Finansal 
sahtekârlığa karıştığı anlaşılan herkes hukuki ve cezai sorumluluklarını yanı sıra disiplin cezasına tabi olacaktır. 
Uygunsuz muhasebeyle ya da finansal raporlamayla ilgili bir eylemden şüphe eder ya da emin olursanız ya da 
doğru ve kesin kayıtların nasıl tutulacağına dair sorularınız varsa, derhal “Endişelerimizi Nasıl Dile Getiriyoruz ve 
İhlalleri Nasıl Raporluyoruz” başlığı altında listelenen kaynaklardan biriyle iletişime geçmelisiniz.

Aramızda finans ve muhasebeyle ilgili sorumlulukları olanların Fortive Şirketimizin mali beyanlarının doğru, 
adil, kesin ve zamanında yapılmasını sağlama görevi vardır. Dolayısıyla, bu raporların tabi olduğu yasal ve 
düzenleyici gereksinimlere uymakla kalmayıp aynı zamanda tüm geçerli dahili kontrolleri bilmeli ve bunlara 
uymalıyız. 

Fortive Corporation'un mali beyanlarını ya da SEC'te arşivlenen diğer raporlarının hazırlanmasında rolü olan 
çalışanlar bu mali beyanların ve raporların hiçbir yanlış ya da yanıltıcı beyan içermemesini ve yanıltıcı olmamak 
için gerekli tüm rakamların ve bilgilerin dahil edilmesini sağlamaktan sorumludur.

Çalışanlar, Fortive Şirketinin mali beyanlarını yanıltıcı hale getirecek şekilde, Fortive Şirketinin mali beyanlarının 
ya da iç kontrollerinin denetlenmesi ya da gözden geçirilmesiyle ilgili dış muhasebecileri zorlamamalı, manipüle 
etmemeli ya da yanıltmamalıdır.

Hiçbir Çalışan hükümet yetkililerine, dış ya da iç denetçilere ya da belgelendirme kuruluşlarına veya diğer 
Fortive Şirket kayıtlarına sunulan hiçbir finansal raporda, çevre izleme raporunda ya da diğer belgelerde asla 
yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunmamalıdır. Doğru olmayan, tamamlanmamış ya da zamansız kayıtlar ya da 
raporlar ilgili kişiler için hukuki ya da cezai yükümlülüklerle sonuçlanabilir.

Fortive Şirketinin imzaladığı tüm sözleşmeler ve yasal olarak bağlayıcı olan diğer taahhütler ticari ve yasal olarak 
kabul edilebilir formatta hazırlanmış olmalıdır. Bu Fortive'in defterlerinin doğruluğunu sağlamaya yardımcı olur.
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Kayıt Yönetimi ve Kayıtların Muhafazası
Fortive Şirketi işletme kayıtlarını işletmenin amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ya da geçerli yasa 
gerektiriyorsa daha uzun süreyle saklamaktan sorumluyuz. Fortive Şirketi kayıtlarını ancak artık işletmenin 
amaçları için ihtiyaç duyulmadıkları zaman ve tüm zorunlu saklama süreleri dolduğunda imha edin.

Celbe tabi olduğunu ya da yasal kovuşturmayla, iç ya da dış soruşturmayla ya da düzenleyici faaliyetlerle ilgili 
olduğunu düşündüğünüz belgeleri asla imha etmeyin. Söz konusu belgeleri imha etmeniz istenirse ya da 
başkalarının bunları imha edebileceğinden endişe ederseniz, Fortive Corporation Hukuk Departmanıyla ya da 
Bütünlük & Uygunluk Yardım Hattıyla (fortive.ethicspoint.com) iletişime geçin.

Fikri Mülkiyet Haklarımızın Korunması
Her Fortive Şirketi fikri mülkiyetlerin geliştirilmesi için yatırım yapar. Fikri mülkiyet Çalışanların yarattığı, pazarda 
rekabet avantajı sağlayacak icatları, fikirleri ve orijinal işleri kapsar. Bu orijinal fikirler ve işler inovasyon liderliği 
derken kastettiğimiz şeylerdir ve bunları rakiplerimizden korumamız gerekir. Bu değerli fikirlerin bazıları gerekli 
belgeleri çeşitli hükümet makamlarında (patent ofislerinde) arşivleyerek korunabilir ve bu değerli fikirlerden 
bazıları ürünlerimizin üzerine özel işaretler (telif hakkı işareti, tescilli marka işareti) koyularak korunabilir. Bazı 
fikirler çok gizli tutularak ve üçüncü taraflarla asla paylaşılmayarak (ticari sırlar) korunur. Ne tür fikri mülkiyet 
yarattığınızdan fark etmez; önemli olan onu korumak için doğru faaliyetlerin yapılmasıdır. Fikri mülkiyet yaratan 
tüm Çalışanlar söz konusu fikri mülkiyetin tanımlanması ve korunmasıyla ilgili olarak kendi Fortive Şirketlerinin 
politikalarını ve süreçlerini izlemelidir. Tüm Çalışanlar, kendileri fikri mülkiyet yaratmamış olsalar dahi, ticari 
sırları kendi Fortive Şirketlerindeki, Fortive Şirketi'ndeki işlerini yapabilmek için söz konusu ticari sırrı bilmesi 
gereken, iş arkadaşları dışında kimseyle paylaşmaktan kaçınmalıdır.
 
Fikri mülkiyet haklarımızın korunmasıyla ilgili uygun adımların atılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen 
bakınız Fikri Mülkiyet Politikası bu politikaya Fortive Connect üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fortive'in Değerli Varlıklarının Korunması
Bizden Fortive Şirketimizin varlıklarını korumamız ve bunların meşru iş amaçları için etkin şekilde kullanılmasını 
sağlamamız beklenir. Çalmanın, dikkatsizliğin ve israfın karlılığımız üzerinde doğrudan etkisi vardır. Fortive 
Şirketimizin varlıklarına maddi varlıklar, gizli bilgiler ve fikri mülkiyetler, Fortive Şirketindeki işimiz esnasında 
karşımıza çıkan iş fırsatları dahildir. Bu varlıkların korunması ve verimli kullanımı Fortive'in başarısının devamı 
için çok önemlidir.
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Maddi Varlıklar
Fortive’in maddi varlıklarına tesislerimiz ve ekipmanlarımız, nihai ürün, bileşenler ve hammadde envanterlerimiz 
ve kontrolümüz altındaki diğer tüm somut ögeler dahildir. Bu maddi varlıklar nihayetinde paydaşlarımıza aittir. 
Dolayısıyla bu varlıkların çalınmasını, zarar görmesini ya da kötüye kullanılmasını engellemek için dikkatli olmalı 
ve bu varlıkların uygun şekilde kullanılması için duyarlı olmalıyız. Fortive Şirketinin maddi varlıklarını asla iş 
dışındaki amaçlar için kullanamayız.

Gizli Bilgi
Fortive Şirketindeki çalışmamız süresince gizli bilgiler öğrenebiliriz. Gizli bilginin açıklanması için 
yetkilendirilmedikçe ya da yasal zorunluluk gerektirmedikçe, bize Fortive Şirketleri, onların müşterileri 
ya da tedarikçileri tarafından emanet edilen bilginin gizliliğini korumalıyız. Gizli bilgi Fortive Şirketindeki 
pozisyonumuz gereği bildiğimiz halka açıklanmamış bilgileri; özellikle de açıklanması rakiplerin işine yarayacak 
ya da Fortive Şirketi ya da müşterileri ya da tedarikçileri için zararlı olabilecek bilgileri içerir. Bilinen örnekleri 
arasında bütün ya da ürün bazında satış sonuçları, müşteri listemiz, ürün fiyat ve maliyet bilgileri, ürünlerimiz ve 
ürün üretim süreçlerimiz hakkında teknik detaylar, satış stratejilerimiz, ürün yol haritaları ve stratejik iş planları 
yer alır.
 
Gizli bilgi soyut varlığımızdır ve üçüncü şahıslara açıklanmaktan korunmalıdır.  Asansör ve restoran gibi 
başkaları tarafından duyulabileceğiniz yerlerde ya da Fortive Şirketinizdeki mola odaları gibi açık alanlarda gizli 
bilgiler hakkında konuşmayın. Buna ilave olarak gizli bilgiyi, gizli bilgiyi içeren bilgisayarları, cep telefonlarını 
ya da diğer elektronik aygıtları görülebilecek yerlerde bırakmayın. Uygun yerlerde gizli kopyanın elektronik 
kopyasını ve yazılı çıktısını “Gizli” olarak ya da benzeri bir gösterimle işaretleyin. Bildiğiniz ya da erişim yetkisine 
sahip olduğunuz bir şeyin gizli olup olmadığını bilmiyorsanız, gizli bilgi muamelesi yapın. Asla Fortive Şirketine 
ait gizli bilgiyi iş dışındaki amaçlar için kullanmayın.

Bu yükümlülükler Fortive'deki çalışma süreniz sona erdiğinde de devam eder. Fortive'den ayrıldığınızda Fortive 
Şirketine ait gizli bilgiyi açıklamamanız ya da kullanmamanız gerekir. Buna ilave olarak, mülkiyetinizde bulunan 
Fortive'e ait gizli bilgiyi içeren malzemelerin ya da aygıtların tüm kopyalarını iade etmeniz gerekir.

Kurumsal Fırsatlar
Fortive Şirketindeki pozisyonunuz gereği keşfettiğiniz hiçbir iş ya da yatırım fırsatını kişisel menfaatiniz için 
kullanamazsınız ve söz konusu fırsatları üçüncü taraflara aktaramazsınız. Bu fırsatlar Fortive Şirketinize aittir. 
Çalışanlar özellikle şunları yapamaz: 

• Fortive Şirketine ait mülkün, bilginin ya da buradaki pozisyonun kullanımıyla keşfedilen fırsatlardan kişisel 
olarak faydalanmak

• Fortive Şirketine ait mülkten, bilgiden ya da buradaki pozisyondan kişisel kazanç sağlamak
• Bir Fortive Şirketiyle rekabet etmek
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Çalışanlar, çalışanın Fortive Şirketinden sorumlu Fortive Corporation Başkan Yardımcısının ya da Fortive Corporation 
Başkan Yardımcısı ile ilgili durumda Fortive Corporation İcra Kurulu Başkanının (CEO) önceden onayı olmaksızın, 
Fortive'e ait olmayan kar amacı güden hiçbir şirketin yönetim kurulunda yer alamazlar. 

Delaware Genel Şirket Yasası Bölüm 122(17)'ye göre, Fortive Corporation'un Yönetim Kurulu, Fortive Corporation 
yönetim kurulunda görev yapan, şirket çalışanı olmayan yönetim kurulu üyeleriyle (“bağımsız yönetim kurulu 
üyeleriyle”) ilgili olarak aşağıdaki politikayı benimsemiştir: Bağımsız yönetim kurulu üyesinin haberdar olacağı iş 
faaliyetine girişmekle ilgili fırsatlarla ilgili olarak; bağımsız yönetim kurulu üyesinin söz konusu fırsattan, (i) Fortive 
Corporation’da yönetim kurulu üyesi olarak işlevlerinin ifasıyla ilişkili olarak ya da bağımsız yönetim kurulu üyesinin 
fırsatı sunan kişinin söz konusu fırsatı Fortive Corporation’a ya da Fortive Corporation’a bağlı bir şirkete sunulmasını 
beklediğine dair beklentiye sahip olduğu izlenimini edineceği koşullar altında ya da (ii) Fortive Corporation’a ya 
da Fortive Corporation’a bağlı bir şirkete ait bilginin ya da mülkün kullanılması suretiyle ve nihai bağımsız yönetim 
kurulu üyesinin iş fırsatının Fortive Corporation’a ya da Fortive Corporation’a bağlı bir şirkete menfaat sağlayacağına 
inanmasının bekleneceği koşullar altında haberdar olmamış olması koşuluyla; Fortive Corporation sunulan fırsatla 
ilgili menfaatlerinden ya da beklentilerinden feragat eder ve direktörün bu koşullarda fırsatı Fortive Corporation’a 
iletme, sunma ya da teklif etme yükümlülüğü olmaz.

Siyasi ve Hayırsever Faaliyetleri ve Bağışlar
Her birimizin anavatanımızdaki siyasi süreçlere katılma hakkı vardır. Ancak, Fortive Şirketini hiçbir siyasi etkinlikte 
temsil edemeyiz ya da Fortive Şirketi fonlarını siyasi bağış yapmak için kullanamayız. Siyasi faaliyetlere katılımımız 
kendimize ait zamanda ve masrafları kendi tarafımızdan karşılanmak koşuluyla gerçekleşmeli ve işyerindeki 
görevlerimizi engellememelidir.

Fortive Şirketleri faaliyet gösterdikleri toplumların çeşitli hayır kuruluşlarını desteklemektedir. Çalışanlar Fortive 
Şirket fonlarıyla bireysel bağış yapmamalıdır. Fortive Şirketleri tarafından yapılan tüm bağışlar geçerli Fortive Şirketi 
politikalarına uygun olmalıdır.

Hannah'ya dışarıdaki bir danışmandan bir telefon, ardından da bir eposta gelir. Danışman kendisine 
Fortive Şirketindeki profesyonel deneyimi hakkındaki soruları cevaplaması karşılığında ödeme 
yapmak istemektedir. Danışman Hannah'a mesaisi bittikten sonra kendisiyle görüşebileceğini, 
böylece soruları cevaplamak için çalışma saatlerini kullanmış olmayacağını söyler. Hannah 
danışmanın teklifini kabul edebilir mi?

Hayır, bu teklifi kabul edemez. Hannah soruları kendine ait zamanda cevaplayacak olsa da, danışman 
çalışırken zamanını nasıl geçirdiği hakkında bilgi edinmeye çalışmaktadır. Bu bilgi Fortive'in gizli 
bilgisidir ve bunun için para ödenme olanağı Fortive'in kurumsal fırsatıdır; yani Hannah'ın hayır 
demek için iki nedeni vardır.
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İş Ahlakı Standartlarımız size sözleşmeye bağlı haklar vermez ya da şirketinizle aranızdaki işe alım ilişkisini 
değiştirmez (İş Ahlakı Standartlarımızın iş sözleşmesine, toplu sözleşmeye ya da toplu iş sözleşmesine ya da 
benzeri sözleşmeye dahil edildiği durumlar hariç). İş akdinizi istediğiniz zaman gönüllü olarak feshedebilirsiniz. 
Benzer şekilde, şirketiniz işletmenin menfaatleri için en iyisinin bu olduğunu takdir ettiği zaman işinize son 
verebilir; bu geçerli yasalara ve işyerinde çalışmanıza hükmeden tüm iş sözleşmelerine tabidir. İş Ahlakı 
Standartlarında kullanıldığı şekliyle “iş sözleşmesi” sadece iş sözleşmelerini değil aynı zamanda tüm geçerli 
toplu sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmelerini ya da benzeri sözleşmeleri kapsar.

İş Ahlakı Standartlarımızdan 
Feragat Etme
Olağanüstü sınırlı koşullarda, Fortive Corporation İş Ahlakı Standartlarımızın bir hükmünden feragat etmeyi 
uygun bulabilir. Tüm feragatler Fortive Corporation'un Yönetim Kurulunun, İcra Kurulu Başkanının ya da Hukuk 
Danışmanının ön onayına tabidir ve Fortive Corporation yönetim kurulu üyesi ya da icra kurulu üyesi için 
feragat sadece Fortive Corporation Yönetim Kurulu ya da Fortive Corporation Yönetim Kurulu'nun bir komitesi 
tarafından yapılabilir. Tüm feragatler yasanın gerektirdiği kapsamda derhal New York Menkul Kıymetler Borsasına 
açıklanacaktır.
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Fortive Corporation İletişim Bilgileri
Lütfen İş Ahlakı Standartlarımızla ilgili tüm sorularınızla ilgili olarak bulunduğunuz yerdeki hukuk, finans ya 
da insan kaynakları departmanıyla ya da Fortive Corporation'daki aşağıdaki Çalışanlardan biriyle iletişime 
geçebileceğinizi unutmayın.

Fortive Corporation Hukuk Departmanı
Peter Underwood
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Hukuk Danışmanı ve Genel Sekreter

Jennifer Zerm
Başkan Yardımcısı, Uyum İcra Yetkilisi

Fortive Corporation İç Denetim
David Wilkinson 
Başkan Yardımcısı, İç Denetim

Fortive Corporation İnsan Kaynakları
Stacey Walker
Kıdemli Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları
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Fortive Corporation Politikaları 
Fortive şirketlerinde geçerli olan pek çok politikaya Fortive Connect üzerinden ulaşabilirsiniz. Fortive Çalışanı 
olarak sizin için geçerli olan politikaların güncel versiyonları için Fortive Connect'e ve kendi Çalışmakta 
Olduğunuz Şirketin intranetine bakmak iyi fikirdir.

Tüm Fortive Şirketleri için geçerli olan en önemli politikalardan bazıları şunlardır:

Tedarikçi Davranış Kuralları

Konuyu Üst Makama Taşıma Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Hediye ve Eğlence Politikası

Müşteri Seyahatleri ve Eğlence Politikası ve Prosedürü

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası

Fikri Mülkiyet Politikası

Konsolide Genel Çalışan Güvenliği Politikası (IT)

Kişisel Bilgi Güvenliği Politikası

ABD Anti tröst Politikası

ABD Gümrük Kanunları ile İlgili Politikalar

ABD İhracat Kontrol Kanunları ile İlgili Politikalar

Şirketlerarası İşlemler ve Yasal Formaliteler hakkındaki Politikalar

İştirak Yönetimi Politikası

Form 8-K Raporlama Politikası

İfşa Politikası

İçeriden Bilgiyle Menkul Değer Alım Satımı

Yine, bu politikalara Fortive Connect üzerinden ve bazı durumlarda kendi Çalışmakta Olduğunuz Şirketin 
intraneti üzerinden ulaşabilirsiniz.
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