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Yolsuzlukla Mücadele Politikası 

I. AMAÇ 

Eaton, rüşvet veya diğer yolsuzluk ödemelerini hangi şekilde olursa olsun teklif veya kabul etmez. Etik bir 
şekilde iş yapmaya, dürüst davranmaya ve yasalara uymaya olan taahhütlerimiz, değerlerimiz ve Etik 
Kurallarımız açısından çok önemlidir. Bu politika, rüşvet ve yolsuzluk yasağımızı ve etik kurallarımız, 
değerlerimiz ve geçerli yasalarla tutarlı iş uygulamaları gerçekleştirme bakımından beklentilerimizi 
özetlemektedir. 

II. KAPSAM 
 

Bu politika, Eaton'ın tüm çalışanları, geçici işçileri, görevlileri ve yöneticileri ile bağlı ve yan kuruluşları 
("Eaton") için geçerlidir. Ayrıca, geçerli bir sözleşmede belirtildiği takdirde bu politika, Eaton'ın üçüncü taraf 
temsilcileri ve diğer iş ortakları için doğrudan geçerlidir. 

Önemli terimler aşağıda tanımlanmıştır. Bu politika Eaton'ın Etik Kuralları, Hediye ve Ağırlama Politikası, 
Seyahat ve Harcama Politikası, Halkla İlişkiler Politikası, ABD Hükümeti ile Sözleşme Politikası, Tedarikçi 
Davranış Kuralları ve diğer ilgili Eaton politikaları ile birlikte okunmalıdır. 

III. POLİTİKA 
 

A. RÜŞVET VE DİĞER YOLSUZLUK ÖDEMELERİ YASAKTIR  

Eaton ve üçüncü taraf temsilcileri, ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk 
Uygulamaları Kanunu ("FCPA"), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ("UKBA") ve benzer yasalar dahil olmak 
üzere geçerli tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymak zorundadır. Eaton ve üçüncü taraf 
temsilcilerinin; devlet kurumları, devlet görevlileri, şirketler ve şirket çalışanları dahil olmak üzere herhangi 
bir kişi veya kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet veya diğer yolsuzluk ödemeleri teklif etmesi, 
vadetmesi, vermesi, bunlardan rüşvet veya diğer yolsuzluk ödemeleri talep etmesi veya alması yasaktır. 
Bu yasaklar bölgesel gelenekler, yerel uygulamalar ve rekabet koşullarından bağımsız olarak dünya 
çapında geçerlidir. 

B. KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ 

Eaton, kolaylaştırma ödemelerini yasaklar. Eaton çalışanları, kolaylaştırma ödemelerine yönelik her türlü 
talep veya isteği yöneticilerine ve Etik ve Uyum Ofisine bildirmelidir. 

C. ŞANTAJ ÖDEMELERİ  

Şantaj ödemeleri bu politikayı ihlal etmez. Eaton çalışanları, şantaj ödemesi yapmadan önce veya ödeme 
yaptıktan sonra mümkün olan en kısa sürede, tüm şantaj ödemesi taleplerini veya isteklerini yöneticilerine 
ve Etik ve Uyum Ofisine bildirmelidir. Şantaj ödemeleri, aşağıdaki defter ve kayıt gerekliliklerine uygun 
olarak doğru bir şekilde kaydedilmelidir.  

D. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YÖNETİLMESİ KONUSUNDA BEKLENTİLER 

Eaton, üçüncü taraf temsilciler aracılığıyla dolaylı olarak yapılan veya alınan rüşvetleri ve diğer yolsuzluk 
ödemelerini yasaklar. Eaton'ın üçüncü taraf temsilcileri tarafından yolsuzluk uygulamaları riskini azaltmayı 
hedefleyen risk değerlendirmesi, yolsuzlukla mücadele durum tespiti ve sözleşme yönetimi programları 
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vardır. Üçüncü taraf temsilcileri seçilirken, onlarla sözleşme yapılırken ve yönetilirken bu programlara 
uyulmalıdır.  

E. DEFTERLER VE KAYITLAR  

Eaton ve üçüncü taraf temsilcileri; devlet kurumları, devlet görevlileri, şirketler ve şirket çalışanları dahil 
olmak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşla yapılan tüm işlemleri doğru ve adil bir şekilde yansıtan makul 
ölçüde ayrıntılı defterler ve kayıtlar tutmalıdır. Defterler ve kayıtlar Eaton'ın dahili muhasebe standartları 
ve süreçleri ile tutarlı bir şekilde tutulmalıdır. 

F. İHLALLER VE BİLDİRİM 

Bu politikaya yönelik olası veya gerçek ihlallerden haberdar olan Eaton çalışanlarının söz konusu ihlalleri 
yöneticilerine ve Etik ve Uyum Ofisine bildirmeleri gerekir. Bu politikadaki kuralların ihlal edilmesi, iş 
akdinin sonlandırılması dahil olmak üzere disiplin cezalarına yol açabilir. Eaton çalışanları, bu politikayı 
ihlal etmeyi ve başka yolsuzluk uygulamalarında yer almayı reddetmeleri veya bu tür uygulamaları 
bildirmeleri sonucunda yaşanan herhangi bir gecikme, iş kaybı veya diğer etkiler nedeniyle 
cezalandırılmaz veya misillemeye maruz kalmaz. 

G. TANIMLAR  

"Yolsuzluk", kişisel kazanç için gücün kötüye kullanılmasıdır.  

"Rüşvet" veya "yolsuzluk ödemesi", aşağıdakileri teşvik etmek amacıyla herhangi bir kişiye veya 
kuruluşa teklif edilen veya verilen ya da bunlardan alınan herhangi bir ödeme, bahşiş ya da değerli 
herhangi bir şeydir: (a) Bir işi uygunsuz şekilde elde etmek, elde tutmak ve yönlendirmek, (b) haksız ya da 
uygunsuz ticari veya kişisel avantaj kazanmak veya (c) istenilen sonucu ya da eylemi elde etmek için 
üçüncü bir tarafın kararını ya da davranışını etkilemek. Rüşvet veya yolsuzluk ödemesi, bir kişiye ya da o 
kişinin aile üyesine veya bağlantılı olduğu başka bir kişiye, söz konusu kişinin bir eylemini veya kararını 
doğrudan veya dolaylı olarak etkileme amacıyla verilen değerli herhangi bir şeyi içerir. "Değerli herhangi 
bir şey" örnekleri arasında, değeri ne kadar küçük olursa olsun nakit, hediye kartları, hediyeler, ağırlama, 
seyahat, krediler, ayrıcalıklı muamele, katkı payları, bağışlar, ödüller, iltimas ve istihdam ya da stajyerlik 
teklifleri gibi nakit benzeri değerler yer alır. 

"Bahşiş" bir tür rüşvettir. Yasal bir ticari işlem karşılığında yapılan ödemenin bir miktarının yasalara veya 
etik kurallarına aykırı bir yoldan iadesine denir. 

"Şantaj ödemesi", bir kişinin kendisini veya başkalarını korumak amacıyla kişinin güvenliğine veya 
sağlığına yönelik ani bir tehdit karşısında yapılan ödemedir. Başka koşullar altında (örneğin, ekonomik 
zarar veya iş kaybı tehdidine karşı) yapılan bir ödeme şantaj ödemesi teşkil etmez. 

"Kolaylaştırma ödemesi" rutin, takdire bağlı olmayan bir devlet işinin bir devlet görevlisi tarafından 
güvence altına alınması veya hızlandırılması için yapılan ödemedir (genellikle küçük bir miktardır). Daha 
net anlaşılması için kolaylaştırma ödemeleri geçerli yasalara, belirlenmiş ücret tarifelerine veya diğer 
resmi devlet belgelerine uygun olarak doğrudan bir devlet kurumuna ödenen resmi ücretlere ilişkin yasal 
ödemeleri içermez. 

"Devlet görevlisi", bir devlet dairesi veya kurumunda ya da uluslararası kamu kuruluşunda istihdam 
durumuna, atanmış veya seçilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir düzeyde yasal, idari veya 
adli bir konumda bulunan veya bir devlet dairesi, kurumu veya kuruluşu ya da uluslararası kamu kuruluşu 
için yahut bunlar adına bir kamu veya devlet işlevini yürüten kişidir. Buna kısmen veya tamamen devlete 
ait veya devlet kontrolündeki şirketlerin (genellikle "iktisadi devlet teşekkülleri" veya "kamu iktisadi 
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kuruluşları" olarak ifade edilir) yetkilileri ve çalışanları dahildir. Buna ayrıca siyasi partiler, parti yetkilileri, 
siyasi adaylar ve kraliyet ailelerinin üyeleri de dahildir. 

"Uluslararası kamu kuruluşu"; ABD FCPA, UKBA ve diğer geçerli yolsuzlukla mücadele yasaları 
kapsamında belirtildiği şekilde, Dünya Bankası Grubu, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Para Fonu ve Asya Kalkınma Bankası gibi 
uluslararası finans kuruluşları ile Birleşmiş Milletler gibi hükümetler arası kuruluşlar da dahil olmak üzere 
hükümetler veya devletler tarafından kurulan uluslararası kuruluşlardır.  

"Üçüncü taraf temsilciler", Eaton için iş yapmak veya Eaton adına başka bir şekilde hareket etmekle 
görevlendirilen taraflardır. Üçüncü taraf temsilcilere örnek olarak temsilciler, distribütörler, danışmanlar, 
aracılar, yükleniciler, tedarikçiler ve Eaton için iş yapan veya Eaton adına başka bir şekilde hareket eden 
diğer üçüncü taraf türleri verilebilir. 
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