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CEO'muzdan mesaj
Değerli çalışma arkadaşım,
Allegion'da güvenlik ve emniyet ile eş anlamlı olmaktan gurur duyuyoruz.
Ürünlerimiz, tüm dünyada her gün milyonlarca insanı koruyor. Bu da
ancak Allegion'u güvenilecek bir isim yapan, ödün vermediğimiz hizmet
ve kalite kararlılığımız ile mümkün oluyor.
Aynı Allegion'un dünya genelinde bireyleri ve işletmeleri korumakla gurur
duyması gibi değerli markamızı, itibarımızı ve çalışanlarımızı korumaya
da kararlıyız. İşte zaten bu nedenle Davranış Kurallarımızı (Kurallar)
oluşturduk. Kurallar, temel değerlerimizi korur: inisiyatif almak, güvenilir
olmak, tutkulu olmak ve işimizden keyif almak. İstisnasız her birimiz,
Kurallarımızı bilmeli ve onlara uymalıyız.
Kurallarımız, iş yaptığımız yerlerdeki kanunlara uyma taahhüdümüzü
pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda en değerli etik değerimize, yani doğru
olanı yapmaya odaklanır. Allegion ve paydaşları arasında bir güven bağı oluşturur ve doğru
olanı yapamadığımızda karşılaşacağımız ciddi sonuçlardan kaçınmamıza yardımcı olur.
Kurallarımız, sadece hepimiz arkasında durursak işe yarar. Etik veya uyumla ilgili bir sorunuz
veya endişeniz olması durumunda bunu dile getirin. Bir konudan emin değilseniz lütfen
sorun! Kurallarımız, endişeleri dile getirmek için birçok yol sunar ve sırf konuştuğunuz için
olumsuz sonuçlar ile karşılaşmazsınız. Aslına bakarsanız emin olmadığınızda veya birinin
değerlere uygun davranmadığından şüphelendiğinizde bunu dile getirmek, Allegion'un
dürüstlük ve bütünlük itibarını korumasına yardımcı olur.
Kurallara uyun. Değerlerimize bağlı kalın. Kurallarımızın, politikalarımızın veya kanunların
ihlal edildiğini hissettiğinizde açıkça söyleyin. Ancak bu şekilde itibarımızı ve mirasımızı
koruyabilir ve de kesintisiz mükemmeliyet ve başarı arayışımızda bize yardımcı olabilirsiniz.

David D. Petratis
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Değerlerimiz
Allegion en fazla başarıyı, tüm çalışanları
ortak bir amaca yönelik olarak çalışıp ortak
değerlerimizi paylaştığında gösterir. Bu

ortak kültür; müşterilerin, hissedarların,
toplulukların ve bizim yararımıza hareket
etmemizi sağlamaya yardımcı olur.

Ve işte kültürümüzün dayandığı değerler:
Kendimize değil, başkalarına
hizmet etmek.

Yaptığımız işi sevmek ve kim
olduğumuzla gurur duymak.

Birlikte çalıştığınız insanlara yardımcı
olun ve çalıştığınız, yaşadığınız
topluluklar için daha fazlasını yaparak
iyi bir kurumsal vatandaş olun.

İşinize oyun ruhu katarken Allegion'un
dününü, bugününü ve yarınını da
onurlandırın.
Güvende ve sağlıklı olmak.

Doğru olanı yapmak.
Onurlu bir şekilde davranın. Size
yanlış olduğunu söyleyen bir iç ses
duyarsanız göz ardı etmeyin.

Güçlü olmak ve sorumluluk almak.

Bilinenlerden fazlasını merak etmek.

Kendinize ve başkalarına başarılı
olmak için gerekli araçları verin.

İş hayatınızda ve kişisel hayatınızda her
yerde her konuyla sürekli olarak ilgilenin
ve öncülük etmeye devam edin.

Bu sizin işletmeniz, gelişmesine
katkıda bulunun.

Mükemmelliğe tutkuyla bağlı olmak.
Allegion'u daha iyi bir şirket ve de
kendinizi daha iyi bir çalışan ve
insan yapın.
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Ofis içinde ve dışında iyi güvenlik ve
sağlık alışkanlıklarını teşvik edin.

?

İşiniz önemli. Süreci sorgulayın.
Verimsizlikleri azaltın. Sürekli olarak
işinizi iyileştirmenin yollarını arayın.
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Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kurallarımıza
uyarız

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Kurallarımız; değerlerimizi pekiştirir,
politikalarımızı uygulamaya koyar
ve dürüst, etik ve bütünlük içinde
çalışmak için pratik bir kaynak sağlar.
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Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Kurallarımız hakkında
Allegion, güvenlik ve emniyet alanında dünyada öncü olmaya çabalar. Vizyonumuz,
dünyayı daha güvenli yapmaktır ve markalarımız, bu taahhüdümüzü yansıtır. Ancak,
doğru olanı yapma konusunda lider olmak için de çalışırız. Bu Kurallar, Allegion'un
temel değerlerini detaylandırır, kanunlara uygun ve etik davranış taahhüdümüzü
pekiştirir ve de tüm memurlarımız, çalışanlarımız ve direktörlerimiz (Kurallarda toplu
olarak “çalışanlar” olarak nitelendirilir) için geçerlidir.
Kurallarımız; müşteriler, tedarikçiler ile bizim ve de onların birbirleriyle iş ilişkilerine
rehberlik eder. Aynı zamanda paydaşların, devlet düzenleme kurumlarının ve hizmet
verilen toplulukların Allegion'dan beklediklerini vurgular. Tüm Allegion çalışanları,
Kurallarımızı öğrenmelidir.
Şirketimiz, neredeyse 130 ülkeye yayılır. İş yaptığımız her yerde kanunlara
bağlı kalır ve Kurallarımızda belirlenen iş davranış standartlarına uyarız. Yerel
bir geleneğin, uygulamanın veya kılavuzlar setinin Kurallarımız ile çatıştığı bir
durum ile karşılaşırsanız daha kısıtlayıcı olan gereksinimi takip edin.
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Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Kurallarımızı nasıl kullanacağız
Önemli olan yerleri korumak isteriz ve bu, burada, Allegion'da başlar. Bir çalışan
olarak sorumluluklarınız şunlar:

•		Kuralları ve tüm güncellemelerini okuyun ve anlayın.
•		Kuralların kendisine ve ruhuna uyun.
•		Ne yapacağınızdan emin değilseniz uygun bir kaynaktan rehberlik alın.
•		Kurallarda açıklanan prosedürleri kullanarak bildiğiniz veya şüphelendiğiniz
ihlalleri hemen rapor edin.

•		Rapor edilen Kural ihlalleri kurum içinde soruşturulurken işbirliği yapın.
Hiçbir kuralın olası tüm kanuni veya etik sorunları detaylandıramayacağını
unutmayın. Ancak bizim Kurallarımız, Allegion'un temel değerlerini detaylandırır
ve doğru karara ulaşmak için karşılaştığınız sorunları derinlemesine düşünmenize
yardımcı olur. Kurallar, aynı zamanda etik ve uyumluluk sorunlarını ele almanızı
sağlamak için sizi, daha ayrıntılı diğer şirket politikalarına ve prosedürlerine
yönlendirecektir.
Sınırlı koşullarda yazılı olarak kural istisnaları tanımlanabilir. İdari görevdekiler veya
direktörler için istisnalar, Kurul onayı gerektirir.
Kurallar revize edilirse sizi bilgilendiririz. Lütfen her türlü değişikliği inceleyin.
Kurallarda bahsi geçen politikalara erişmekte zorluk yaşıyorsanız İnsan Kaynakları
ile iletişime geçin.
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Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Peki ya doğru yol
net değilse?
Kurallarımız, politikalarımız veya
prosedürlerimiz kapsamındaki bir
durum ile karşı karşıya kaldığınız an
kendinize sorun:
Yasal mı?
Değerlerimizi yansıtıyor mu?
Başkaları ne yaptığımı bilse
rahat hisseder miyim?

Bu soruların
üçüne de
“evet” cevabını
verebiliyorsunuz,
devam
etmenizde
muhtemelen
sorun yoktur.

Ancak, herhangi
birine “hayır”
veya “emin
değilim” cevabı,
durmanıza ve
yardım istemenize
neden olmalıdır.
Ne olursa olsun
hareket etmeden
önce Hukuk
Departmanına
sormanız her
zaman uygundur.

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Kurallarımızın İhlali
Doğru olanı yapmak istediğinizi biliyoruz, ama aynı zamanda doğru hareket
şeklinin her zaman çok net olmadığının da bilincindeyiz. İşte bu nedenle
yardım istemenizi istiyoruz. Kurallar ihlal edilirse bunun sonuçları olabilir.
İhlaller, (kanunların izin verdiği çerçevede) iş akdinin feshini içerecek seviyeye
kadar disiplin cezaları ile sonuçlanabilir. Disiplin cezası ile sonuçlanabilecek
davranışlar şunlardır:

•		Kurallarımızı, politikalarımızı veya kanunları ihlal eden hareketlerde bulunmak.
•		Başkalarının Kurallarımızı, politikalarımızı veya kanunları ihlal etmesini
istemek, onları buna teşvik etmek veya onlara bunun için izin vermek.

•		Bilinen veya şüphe duyulan ihlalleri hemen rapor etmemek.
•		Şirket müfettişleri veya denetçileri ile tam bir işbirliği içinde olmamak.
•		Rapor ettiği veya bir şirket soruşturmasında işbirliği yaptığı için başka bir
çalışana veya üçüncü tarafa misilleme yapmak.

•		Yöneticiler için bir ihlali engellemek veya tespit etmek için yeterli dikkati

göstermemek ya da Kurallara ve politikaya uyumu sağlamak için gerekli
liderliği ve özeni sergilememek.

Baş Uyum Görevlimiz, ihlal bir insani ilişkiler sorunu (örneğin madde kullanımı
veya cinsel istismar politikalarının ihlali) veya çevre sağlığı ve güvenliği sorunu
ile ilgili değilse herhangi bir kalıcı disiplin kararı alınmadan önce bilgilendirilir.
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Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Yöneticilerin sorumlulukları
Yöneticilerin daha da büyük bir sorumluluğu vardır. Yöneticiyseniz sizden
şunlar beklenir:

•		Kanuni ve etik davranışı teşvik etmek, saygı göstermek ve de çalışan sorularına
ve endişelerine açık olmak.

•		Amirlik yaptığınız çalışanların Kurallara ve politikaya uyumunu izleyin ve de
çalışanların Kuralların revizyonlarından ve güncellemelerinden haberdar
olmasını sağlayın.

•		Kelimeleriniz ve hareketleriniz ile Kurallara bağlı olduğunuzu gösterin.
•		Amirlik yaptıklarınızın gerekli uyum eğitimini tamamladığından emin olun.
•		Kuralları ve politikaları aktarmanın yeni yollarını arayın.
•		Çalışanların misillemeden muaf şekilde nerede ve ne zaman ihlalleri rapor
edeceğini bildiğinden emin olun.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Endişeleri paylaşmak
Allegion, globaldir ve tek bir ekip olarak hareket eder. Herkesin başarılı olmasını isteriz.
Kurallarımızın ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız veya doğru hareket şekli hakkında
bir sorunuz varsa bunu dile getirin.

Yardım için aşağıdaki kaynaklardan herhangi biriyle
iletişime geçebilirsiniz:

• Yöneticiniz
• Yerel yönetim
• Yerel İnsan Kaynakları ortağınız

• Hukuk Departmanımız
• Baş Uyum Görevlimiz
• Etik Yardım Hattımız

İletişim bilgileri ve Avrupa Birliği içindeki çalışanlara özel raporlama kuralları
için Kuralların sonunda yer alan Kaynaklar bölümüne bakın.

Etik Yardım Hattımız
Bağımsız bir kurumun çalışanlarını seçtiği Etik Yardım Hattımıza, 7/24 ulaşılabilir. Etik
Yardım Hattını aradığınızda, görüşmeyi yapan kişi bildirdiğiniz durumu ayrıntılı olarak
belgeleyecektir. Yerel kanun tarafından aksi belirtilmedikçe, her ne kadar isminizi
vermeniz soruşturmaya yardımcı olacak olsa da isminizi vermek zorunda değilsiniz.
İsminizi vermezseniz telefon görüşmenizin veya çevrimiçi raporunuzun sonunda size
bir referans numarası verilecektir. Bu da bilgi eklemek veya Allegion'un soruşturmaya
yardımcı olması için size sormak istediği başka soru olup olmadığını öğrenmek
amacıyla arayıp tekrar bağlanmanıza olanak tanır.
Lütfen olayları anında rapor edin. Muhtemel bir ihlale karşı makul bir zaman dilimi
içinde harekete geçmemek, sorunu etkili bir şekilde zamanında düzeltme becerimizi
azaltabilir ve şirketi yükümlülük altında bırakabilir.

Misillemeye sıfır tolerans
Soru soran veya endişesini dile getiren kimseye karşı misilleme yapılmasını anlayışla
karşılamayız. Aslına bakılırsa Kurallarımız hakkında endişesini paylaşan bir bireye
karşı yapılan misillemenin kendisi Kurallarımızın ihlalidir.
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Kaynaklar

Gerçek
hayatta

Müdürüm benden yanlış
olduğunu düşündüğüm bir şey
yapmamı isterse ne yapmalıyım?
Değerlerimiz konusundaki bilgi
birikiminize dayalı olarak durumu
değerlendirmek için zaman
ayırın. Şu hareket yolunu izleyin:
İlk önce Kurallarımızı gözden
geçirin. Daha sonra isterseniz
yol göstermesi için yöneticinize,
başka bir yöneticiye veya İnsan
Kaynaklarına başvurabilirsiniz.
Aynı zamanda sol tarafta
belirtilen diğer kaynaklardan da
yardım alabilirsiniz. Bu adımları
uyguladıktan sonra, yine yapmanız
istenenin yanlış olduğuna
inanıyorsanız onu yapmayın.
Başarmamız gereken hedefler
koyduk ve bazen bunlara ulaşmak
için Kuralları ihlal etme baskısı
hissediyorum. Bu kabul edilebilir
bir durum mu?
Hayır. İş başarısının devamlılığını
sağlamak için hedeflerimizi
karşılamaya çalışıyoruz ve bunlara
ulaşmak için asla kanunları,
Kuralları veya Allegion politikalarını
ihlal etmemelisiniz.
Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Güvenli, emniyetli
bir işyerini teşvik
ediyoruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Dünyadaki insanları güvende ve
emniyette tutma taahhüdümüz,
birbirimize saygı duyma ve şirket
varlıkları ile bilgilerini koruma altına
alma taahhüdümüz ile başlar.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Pozitif bir çalışma ortamı yaratmak
Allegion, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların ve çalışanlarımızın sağlığı ve
güvenliği ile birlikte çevreye de değer verir. Başarımız, buna bağlıdır.
Çalışanlarımız, güvenliğimizin ön saflarındadır. Sağlık ve güvenlik konularına dikkat
edin ve kaynaklarımızı kullanırken bilinçli olun. Geri dönüştürmeyi, enerji kullanımını
azaltmayı ve ziyankâr uygulamaları kaldırmayı unutmayın. Çevre, sağlık veya
güvenlik kanunlarını ihlal eden ya da çalışanları veya toplumu tehlikeye atan bir şey
fark ederseniz hemen tesis yönetimini, Çevre, Sağlık, Güvenlik (ÇSG) temsilcinizi,
ÇSG Başkan Yardımcısını veya Etik Yardım Hattını bilgilendirin.

Çalışanlar, güvenliğin anahtarıdır
Dünyanın neresinde çalışıyor olursanız olun, Allegion'un güvenlik politikalarına uyun.
Herhangi bir sorunuz olması halinde sorun!
İşiniz için tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini izlediğinizden emin olun. Sağlık ve
güvenlik şikâyetinde bulunmanız gerekirse eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun.
Tehlikeli maddeleri dikkatli bir şekilde taşımanız, saklamanız ve imha etmeniz ve
de tüm güvenlik tedbirlerini almanız hayati öneme sahiptir. Düzenleme organlarını
sürece katmanız gerekirse Hukuk Departmanı ile irtibata geçmeli ve her zaman açık,
dürüst ve işbirlikçi olmalısınız.
Allegion, güvenli bir çalışma ortamına değer verir. Uygun taşıma ruhsatına sahip
olsanız dahi, tesislerimize tabanca veya başka türde silahlar getirmeyin.

?

Gerçek hayatta

Kaynaklar

Peki eğer, kendimi
veya başkalarını
tehlikeye atabilecek bir
harekette bulunmam
istenirse?
Güvenlik düzenlemelerini göz ardı
etmeniz ya da bir güvenlik tedbirini
veya prosedürünü es geçmeniz
istenirse kendinize şunu sorun:
Bu harekette bulunmak, beni veya
başkalarını riske sokacak mı?
Bu hareket, Kurallarımızı veya
kanunu ihlal ediyor mu?
Bu sorulardan herhangi birine “evet”
diye yanıt verirseniz yaptığınız
işi bırakın ve yol gösterilmesini
isteyin. Dikkatli olmak, asla yanlış
yaklaşım değildir.

Çevresel etkileri olabilecek ve çevremdeki topluluğu etkileyebilecek bir proje
üzerinde çalışıyorum. Kanun, şu anki hareket biçimimize izin veriyor, ama
Allegion'un politikalarının farklı olabileceğini düşünüyorum. Ne yapayım?
Bir Allegion teşebbüsünün çevreyi veya yerel topluluğu riske sokacağına
inanmanıza rağmen kanun bu harekete izin veriyorsa hareket etmeden önce
sorun. Kanunlar ve politikalarımız çakıştığında daha katı olan standardı
izlemelisiniz. Emin olmadığınızda, her zaman yardım alın.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Konu ilaçlar ve alkol olduğunda sağduyunuzu kullanın
İlaç veya alkol etkisi altında işe gelmeyin veya görevlerinizi yapmayın. Muhakeme
yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir ve başkalarını riske atabilir. Alkolün yasa dışı
uyuşturucuların, reçetenin olmadığı kontrole tabi maddelerin kullanımı, satışı, imalatı,
talebi veya taşıması ve de yasal olarak reçetelendirilmiş ilaçların istismarı; şirket
mülkünde, şirket taşıtında veya çalışanın şirketle bağlantı bir iş yaptığı sırada (alkolün
alınmasına/tüketilmesine, şirketin sponsor olduğu bir etkinlikle bağlantılı olarak izin
verilmediyse) kesinlikle yasaktır.
Bir doktor tarafından size reçete edilen ilaçlar da işinizi güvenli bir şekilde
yapma becerinizi etkileyebilir. Muhakemeniz zarar gördüyse veya işinizi güvenle
yapamıyorsanız çalışmaya çalışmayın.

?

Unutmayın
Sorumluluk sahibi olun

•		Şirketin sponsorluğunu yaptığı
etkinliklerde sarhoş olmak ve
aşırı içki içmek yasaktır.

•		Etki altındayken asla işe gitmeyin,
araba kullanmayın veya işinizi
yapmayın.

Hazır olun

Gerçek hayatta

Bir iş arkadaşımın reçeteli ilaçlarını kötüye kullandığından şüpheleniyorum. Ama aldığı şeyler yasadışı değil, bu durumda birine söylemem
gerekiyor mu?
Evet. Yasal olarak reçete edilmiş ilaçların kullanımını suistimal etmek,
yasadışı madde istismarı kadar tehlikeli olabilir. Hatta, kanun ihlali bile olabilir.
Endişelerinizi yöneticinizle, İnsan Kaynakları veya Etik Yardım Hattı ile paylaşın.

Ayrımcılık ve taciz
Allegion, çeşitliliğe değer verir. Çalışan arkadaşlarınıza onurlu bir şekilde
davranmanızı ve bir saygı atmosferini korumanızı bekliyoruz. Kanun dışı
ayrımcılığa ve tacize izin verilmez.

•		Allegion, çalışanlarına

uyuşturucu taraması yapabilir.

•		Kanuna bağlı olarak test olmanız
istenebilir.

Proaktif olun

•		Bir iş arkadaşınızın ilaç veya alkol

kullandığından şüpheleniyorsanız
yöneticiniz, yerel İnsan Kaynakları
veya Etik Yardım Hattı ile
endişelerinizi paylaşın.

•		Daha fazla bilgi için bkz.

Kurallarımız ve politikalarımız.

Birine karşı ayrımcılık veya taciz eyleminde bulunduğunuzda, o insanın ve de
Allegion'un adının ve bütünlüğünün değerini düşürürsünüz. Her kademede
çalışanlarımızı saldırgan, düşmanca veya göz korkutucu bir işyerinden korumak için
her şeyi yaparız. Bu tür bir davranış görürseniz veya şüphe ederseniz sizi bunu dile
getirmeye çağırıyoruz.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

İşyeri ilişkilerinde dikkatli olun
Yöneticiler ve onların altında çalışanlar arasındaki yakın kişisel ilişkiler, birer
çıkar çatışması olarak açıklanmalıdır. Buna, bir kişinin diğerinin denetim veya iş
statüsü kapsamına girdiği flört niteliğinde ilişki de dâhildir. Çevrimiçi olarak çıkar
çatışmalarınızı güncelleyerek kişisel ilişkilerinizi hemen açıklayın.

?

Gerçek hayatta

Bir iş arkadaşım, bir müşterinin sürekli olarak kendisine cinsellik temalı
şakalar yaptığını anlattı. Bunu söylemek istemiyor, çünkü müşterisini
rencide etmek ya da onu kaybetme veya bölgesinin yeniden tayin edilmesi
riskine girmek istemiyor. Yardımcı olmak istiyorum, ama bir şeyler
söylemek onun sorumluluğu değil mi?
Tam olarak değil. İş arkadaşınız bunu yapma konusunda rahat hissederse
müşteriye şakalarının saldırgan olduğunu ve durması gerektiğini ya da bunu
rapor edeceğini söylemelidir. Davranış sona ermezse veya iş arkadaşınız birine
söylemezse durumu Hukuk Departmanına veya Etik Yardım Hattına rapor
etmelisiniz. Çalışan, müşteri veya başka bir üçüncü taraf olsun, bu tür bir
davranışı asla hoş karşılamayız.

Unutmayın
•		İşyeri çeşitliliğine değer verin ve
saygı gösterin.

•		Tacizsiz bir işyeri için üzerine
düşeni yapın.

•		Cinsel tacizden, saldırgan

ifadelerden veya hareketlerden
ve cinsellik temalı
materyallerden kaçının.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

İnsanlar, her etkileşimde ve her

İtibarımızı
koruyoruz

ticari işlemde saygın ismimizi bilerek
ona saygı duyar ve sunduğumuz
ürünlere ve hizmetlere değer verir.
Biz de kazanmak için çok çalıştığımız
bu saygınlığı korumaya çabalarız.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Gizli bilgileri güvende
tutmak
Bilgi Güvenliği, Veri Gizliliği ve Fikrî Mülkiyet, bizimki de
dâhil olmak üzere tüm işlerin kalbidir. O yüzden bunlara
özenli yaklaşın.
Allegion'un gizli ve hassas verilerini korumak, herkesin
sorumluluğudur. Allegion'un bilgi güvenlik politikalarını, veri
gizliliği politikalarını ve fikrî mülkiyeti ile gizli bilgilerini her zaman
koruyun. Üçüncü taraflara ve rakiplere ait olanlar da dâhil olmak
üzere tüm hassas Kişi Tanımlayan Bilgilere (KTB), gizli bilgilere
ve fikrî mülkiyetlere kendinize aitmiş gibi yaklaşın. KTB'yi
koruduğunuzdan, onları ve fikrî mülkiyeti sadece iş amacıyla
kullandığınızdan ve de ön şirket onayı olmadan üçüncü taraflara
onları veya başka herhangi bir gizli bilgiyi açıklamadığınızdan
emin olun.
Çalışanlardan belli ticari işlemlerin gizliliğini sağlamak için
gizlilik anlaşmaları imzalaması istenebilir. Şirketimiz, bu tür
gizlilik yükümlülüklerini katı bir şekilde uygular ve çalışanlar,
gizlilik yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde iş feshine
kadar gidebilecek disiplin cezaları ile karşılaşabilir.
Gizli hassas verileri ve size emanet edilen başkalarına ait kişisel
verileri ele alırken dikkatli olun. Çalışanların veya müşterilerin
KTB'lerinin sınırlar arası aktarımları, ağır düzenlemelere tabidir.
Çalışan veya müşteri KTB'lerinin sınırlar arası aktarımına ilişkin
her tür soru, Veri Gizliliği Görevlisine iletilmelidir.

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Unutmayın
Yasal tutun

•		Yazılımları, lisans anlaşmaları uyarınca kullanın.
•		Başkalarının fikrî mülkiyetlerini çalmayın.
•		Marka işaretlerimizi ve logolarımızı, izin olmaksızın
değiştirmeyin.

•		Allegion markasının ve diğer markaların işaretleri,

kılavuzları ve logoları hakkında sorular için Kurumsal
İletişim ile irtibata geçin.

Etik olun

•		Rakip bilgilerini keşfetmek için etik olmayan
uygulamalar kullanmayın.

•		Adil olmayan bir avantaj elde etmek için rakip
bilgilerini kullanmayın.

Gizli tutun

•		Fikrî mülkiyetimizi yetkisiz kullanıma karşı koruyun.
•		Fikrî mülkiyetleri masaüstünde veya bilgisayarlarda
açıkta tutmayın.

Güvenli tutun

•		Tüm kâğıt kopyaları, kilitli dolaplarda korumaya alın.
•		Şifrelerinizi yazmayın veya şifrelerinizi başkalarıyla
paylaşmayın.

•		Kullanımda değilken bilgisayarınızdaki oturumu
tamamen kapatın.

•		Çalınan dizüstü bilgisayarları, cep telefonlarını veya veri

dosyalarını Hizmet Kataloğu > Güvenlik Hizmetleri > Kayıp/
Çalıntı Cihaz Soruşturmaları altında belgelendirilmiş süreci
izleyerek hemen rapor edin. Aynı zamanda rapor etmek için
yöneticiniz, Baş Veri Gizliliği Görevlisi ve Baş Bilgi Güvenliği
Görevlisi ile irtibata geçin.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Fikrî mülkiyet aşağıdakileri
kapsar:
• Patentler
• Tüm marka adlarımızı ve logolarımızı içeren ticari markalar
• Telif hakları
• Ticari sırlar

?

Gerçek hayatta

Ofis dışındayken işlerimi yapmak için dizüstü bilgisayarımı veya akıllı
telefonumu kullanıyorum. Bazen müşterilerin, tedarikçilerin, ziyaretçilerin
ve diğer çalışanların önünde çalışıyorum. Bilgileri güvende tutmak için
ne yapmalıyım?
Kaybolan elektronik cihazlar gizli bilgilerin kaybolmasına ve veri gizliliğinin
ihlal edilmesine en sık yol açan noktalardan birisidir. Her zaman dizüstü
bilgisayarları ve telefonları güvende ve kilit altında tutun ve de bilgisayarınızı
başıboş bırakacaksanız ekranınızı kilitleyin. Seyahat ediyorsanız dizüstü
bilgisayarınızı veya telefonunuzu aracın içinde bariz görünür bir şekilde
bırakmayın. Güvenli ağları kullandığınızdan emin olun.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Şirket varlıklarını korumak
Çalışanlarımız, en değerli varlıklarımız ama, yaptığımız işi yapmamamıza
yardımcı olan başka önemli kaynaklar da var. Bu varlıkları korumak, sadece
üretkenliğimizi sağlamaz, aynı zamanda piyasadaki rekabet avantajımızı
korumamıza yardımcı olur.
Varlıklarımızı şirket işleri için kullanın ve onları yanlış kullanımlara, hırsızlığa ve
dolandırıcılığa karşı koruyun. Bunları, kişisel finansal kazancınız ya da ailenizin,
arkadaşlarınızın veya üçüncü tarafların kazancı için kullanmamalısınız.

Şirket varlıklarını sorumlu bir şekilde kullanın

Şirket elektronik varlıklarının ara sıra kişisel amaçlar için kullanımına izin verilir, ama
konumunuz için geçerli kuralları bildiğinizden ve izlediğinizden emin olun. Kullanımınız
kendi işinizi veya başkalarının işini asla etkilememeli ve şirket politikalarını veya
kanunları asla ihlal etmemelidir.
Şirket varlıklarını kullanırken asla gizlilik beklentiniz olmamalı. Şirket mülkünde
veya sisteminde yarattığınız, gönderdiğiniz, aldığınız, indirdiğiniz veya sakladığınız
her şey şirkete aittir ve biz, güvenliği ve emniyeti sağlamak üzere ilgili kanunların izin
verdiği çerçevede şirket mülklerine erişme, onları izleme veya onlarda arama yapma
hakkımızı saklı tutarız.

Varlıklarımız arasında şunlar yer alır:

Kaynaklar

Unutmayın
Markamızı koruyun

•		Markalandırma stratejilerimiz ve
standartlarımız hakkında daha
fazla bilgi için Ağa başvurun.

•		Allegion markası hakkında

sorularınız için Kurumsal İletişim
ile irtibata geçin.

Mülkiyetimizi koruyun

•		Güvensiz, hasarlı veya onarım

ihtiyacı olan her tür mülkü veya
ekipmanı rapor edin.

•		Yetkiniz olmadığı sürece

varlıklarımızı kiralamayın,
satmayın veya vermeyin.

Sistemlerimizi koruyun

•		Size tahsis edilmiş donanımın
fiziksel güvenliğini sağlayın.

Allegion adı ve logosu
Binalarımız, ekipmanlarımız, taşıtlarımız ve araçlarımız gibi fiziksel
varlıklar
Hammaddeler (hurda ve kullanılmayan malzemeler dâhil)

•		Yetkisiz erişimi engellemek

için bilgisayar ve ağ güvenliği
politikalarımızı izleyin.
Parolalarınızı koruyun.

Telefonlarımız ve bilgisayarlarımız, donanımlarımız ve yazılımlarımız,
e-postamız, sesli mesajımız ve internet erişimimiz gibi elektronik
varlıklar
Gizli bilgiler ve fikrî mülkiyetler
Şirket kartları, P-kartları ve nakit gibi finansal varlıklar
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

?

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Gerçek hayatta

Öğle yemeği saatinde iş arkadaşımın masasından geçiyordum ve uygunsuz
olduğunu düşündüğüm bir web sitesini ziyaret ettiğini gördüm. Belki de
çok hassasım. İşinize engel olmadığı ve bunu başkaları ile paylaşmadığınız
sürece uygunsuz web sitelerini ziyaret etmek uygun mu?
Hayır. Elektronik sistemlerimiz, asla uygunsuz web sitelerine veya bilgilere
erişmek için kullanılmamalı. Endişelerinizi yöneticinizle, İnsan Kaynakları veya
Etik Yardım Hattı ile paylaşın.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çıkar çatışmalarından kaçınmak
Kişisel, sosyal veya finansal çıkarlarınızı, şirketin ticari çıkarlarınızın önüne
koyduğunuzda çatışma çıkar.
İş dışındaki çıkarlarınız veya ilişkileriniz, işinizi etkilememeli veya Allegion ile bir çıkar
çatışması yaratmamalıdır. Örnekler arasında bir rakipte yarı zamanlı çalışmak veya
rekabetçi bir ihalede bir aile üyesine avantaj sağlamak yer alabilir. Bir çıkar çatışması
olduğunu düşünüyorsanız veya bundan şüpheleniyorsanız hemen yöneticinizi
bilgilendirin. Tüm fiili ve potansiyel çıkar çatışmalarını
.

?

Gerçek hayatta

İş arkadaşımın oğlu bizim departmanda bir göreve getirildi. Bu, bir
çatışma mı?
Duruma bağlı olarak akrabalar, aynı departmanda çalışabilir. Ama maaş, terfi,
zam, iş değerlendirmesi ve diğer istihdamla ilgili eylemlerin akraba olmayan
biri tarafından yürütüldüğünden ve durumun takip altında tutulduğundan
emin olmalıyız. Eşler, arkadaşlar veya aile üyeleri ile çalışırken çatışmalar
çıkabilir ve bunlar açıklanmalıdır.
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Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Bir çatışma mı?
Şunu sorun:
Allegion görevlerimi
etkiliyor mu?
Allegion'un kaynaklarını veya
ilişkileri parasal kazanç için
kullanıyor muyum?
Bu, başka birine çatışma gibi
gözükür mü?
Allegion'un çıkarları ile
çakışıyor mu?
Bu sorulardan herhangi birine
cevap “evet” ise durun, mümkünse
çatışmayı engellemenin yollarını
arayın ve yardım isteyin.

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

?

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Gerçek hayatta

Bir restoranda ikinci bir işe girmeyi düşünüyorum. Buna izin var mı?
Evet, Allegion iş gerekliliklerini yerini getirmenizi engellemediği sürece.
Yöneticiniz ile bunu konuşmalı ve dış çıkarlarınızın (iş, yatırımlar ve tedarikçiler ile) Allegion'un çıkarları ile çatışmadığından emin olun.

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Unutmayın
Çatışmalar, çeşitli biçimler alabilir:

•		Allegion'da aile ve kişisel ilişkiler:
bir aile üyesine veya arkadaşa
amirlik yapmak.

•		İş çıkarları dışında: bir rakibe
doğrudan yatırım yapmak.

•		İş fırsatları: Allegion'daki işiniz

dolayısıyla edindiğiniz bilgilerin
avantajından yararlanmak veya
rakip bir iş kurmak.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Tedarikçiler ile çalışmak
Allegion, yasal ve etik iş uygulamaları yürüten tedarikçiler ile birlikte çalışmaya
ve de mal ve hizmet seçimimizin kaliteye, teslimata, fiyata, hizmete ve ihtiyaca
dayalı olduğundan emin olmaya kararlı.
Şirket alımları konusunda bağımsız karar verme becerimizi engelleyebilecek her tür
çatışma ihtimalinden kaçının. Bu, politikalarımızı ihlal edecek veya rüşvet olarak
kabul edilebilecek bir şekilde bir tedarikçiden hediyeler ve eğlence olanakları kabul
etmeyi kapsar.

?

Gerçek hayatta

Allegion işini almak isteyen bir tedarikçi, beni şirketimiz ile olanaklarını
görüşmek üzere tüm masrafların karşılanacağı bir seyahate davet etti.
Gidebilir miyim?
Hayır. Her ne kadar amaç, iş görüşmek olsa da dışarıdaki birine bu seyahat,
çıkar çatışması yaratıyormuş gibi gözükebilir.
Seyahat ve otel masraflarımı bir tedarikçinin ödediği bir sektör
konferansına katılabilir miyim?
Bir sponsor veya tedarikçi bir sektör konferansı ücretinden feragat edilebilir
veya bu ücreti ödeyebilir, ama ticari ulaşım, konaklama ve diğer masrafları
karşılamasını uygunsuz bir durum olduğunu işaret edebileceğinden
kabul edemezsiniz.

Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?
Satın Alma Politikası
İş Ortağı Davranış Kuralları
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Hediyeler ve eğlence hakkındaki
kuralları bilmek
Her ne kadar hediyeler ve eğlence, iş ilişkilerini güçlendirebilse de aynı zamanda,
potansiyel çatışmalar da yaratabilir. Yeteneklerimiz ve ürünlerimizin kalitesi ile iş
alır ve işleri de kaliteye, teslimata, fiyata, hizmete, ihtiyaca göre veririz.
Kabul edilebilir hediyeler, değer açısından makuldür, meşru iş amacına uygundur,
nadiren verilir ve nakit ya da nakit dengi bir biçimde değildir. Her ne kadar en mütevazi
hediyeler ve eğlence - bir satıcı ile iş toplantısı için öğle yemeği getirtmek gibi - kabul
edilebilir olsa da risklerin farkında olun.
Devlet görevlileri (aileleri de dâhil) için hediyeler hakkında kurallar daha da katıdır.
Asla Hukuk Departmanından veya Baş Uyum Görevlisinden ön onay almadan bir
devlet görevlisine değerli bir şey vermeyin.

?

Gerçek hayatta

Bir tedarikçinin verdiği yemek veya spor karşılaşması biletlerini kabul
edebilir miyim?
Tedarikçi ile birlikte katılırsanız bu iş “eğlencesi”dir. Belli bir dolar miktarına
tabi olmasa da bunun, eğlencenin, sektörünün veya konumunuzun kabul
edilebilir iş uygulamalarına uygun, nadir ve müsrifçe olmadığından emin olun.
Tedarikçi etkinliğe sizinle birlikte katılmıyorsa biletler “hediye” dir ve $50
limitine tabidir.
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Kaçının:

•		Şirket kaynaklarını tüketen
pahalı hediyeler.

•		Cinsel içerikli veya uygunsuz
hediyeler ve eğlence.

•		Çatışma görünümü yaratabi-

lecek rüşvetler veya hediyeler.

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

?

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Gerçek hayatta

Peki eğer politikalarımızda belirtilen limitin ötesinde bir hediye alırsam?
Hediyeyi geri verin ve politikamızı açıklayın. Hediyeyi geri vermek mümkün
değilse veya vereni utandıracaksa daha fazla yardım için Hukuk Departmanı
ile de irtibata geçebilirsiniz.
Üzerinde Allegion logosu olan hediyeler verilebilir miyim?
Genel olarak, evet. Markalı kalemler ve şapkalar gibi hediyeler, marka
farkındalığı yaratır ve iyi niyeti gösterebilir. Emin değilseniz hediyeyi
vermeden önce görüş alın.

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Unutmayın
Anlamını bilin

•		Hediyeler; yemekleri, şarabı,

biletleri veya indirimleri de
içerecek şekilde her türlü değerli
şeyi kapsar.

•		Bir hediye, amaç iş avantajı

kazanmak ise rüşvet olabilir.

Sınırları bilin

•		Teklif ettiğiniz veya kabul ettiğiniz
hediyeler, nadir olmalı ve değeri
$50 limitini aşmamalıdır.

•		12 aylık bir dönem içinde aynı

şirketten toplamı $200 üzerinde
olan hediyeler kabul etmeyin.

•		Rekabetçi ihaleler sırasında
hediyelerden kaçının.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Sorumlu bir şekilde iletişim kurmak
İster basınla, ister yatırımcılarla, ister kamuyla etkileşim kuruyor olun, söyleyebileceklerinizin çalışanlarımız, markamız ve kâr-zarar tablomuz üzerinde
global bir etkisi olabileceğini unutmayın.

Yetkiniz olmadıkça bizim adımıza medya ile konuşmayın
Çalışanlarımız, doğrudan medyadan alınan soruları yanıtlamamalıdır. Bu tür talepleri,
Kurumsal İletişime aktarın. Yetkilendirilmediğiniz sürece asla basın, yatırımcılar veya
kamu ile Allegion'un finans veya iş kararları hakkında konuşmayın. Allegion adına
herhangi başka bir bağlamda konuşmadan önce söyleyeceklerinizin izinli ve de
politikalarımıza ve kanunlarımıza uygun olduğundan emin olun.

İleriye dönük hukuki belgeler
Allegion'a yönelik hukuki belgeler elinize geçerse (örneğin mahkeme çağrısı veya
resmi düzenlemelere ilişkin yazışma), bunları hemen Hukuk Departmanına iletin.
Devletin bir kanun uygulama temsilcisi, Allegion işi hakkında sizinle resmi veya
gayriresmî olarak irtibat kurduğunda da bunu Hukuk Departmanına bildirin.
Her zaman Allegion'un Hukuk Departmanı ile işbirliği yapın. Size, bir soru sorulursa
dürüst ve doğru bir yanıt verin. Bir soruşturmaya tabi olabilecek belgeleri elinizde tutun.

?

Gerçek hayatta

Bir muhabir, benimle sosyal medya üzerinden irtibata geçip Allegion ve üç
ayık kazancımız hakkında basit bilgiler sordu. Yanıt verebilir miyim?
Hayır. İlgili bilgilerin tamamına sahip olmayabileceğinizden, basit soruların
bile Şirket İletişim Departmanına yönlendirilmesi gerekir. Yanlış zamanda
yayınlanmış doğru bilgiler bile sorunlara neden olabilir.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Sosyal medyada dikkatli olun
Sosyal medya; bize müşteriler, meslektaşlar ve dünya ile etkileşim kurmanın yeni ve
heyecan verici yollarını sunarak ilişkileri kurmamıza ve ilişkilerimizi güçlendirmemize
yardımcı olur. Sosyal medyayı kullanırken bunu, Kurallarımıza ve sosyal medya
politikasına uygun şekilde yapın.
Kamuyu ilgilendiren konular hakkında herkesin önünde konuşma veya istihdamınızın
belli şartları ve koşulları ile ilgili belli faaliyetlerde etkileşim kurma hakkınızı
destekliyoruz. Bu Kurallardaki veya başka herhangi bir politikamızdaki hiçbir şey;
ücretler, saatler, çalışma koşulları, sağlık tehditleri ve güvenlik sorunları ile ilgili
tartışmalar gibi Ulusal İş İlişkileri Kanunu Bölüm 7 altında korunan düzenlenmiş
faaliyetlere katılma hakkını sınırlandırmayı veya buna müdahale etmeyi amaçlamaz.
Ancak Allegion'un adına yayın yaparken Allegion ile olan ilişkinizi açıklayın. Tüm gizlilik
ve kurumsal iletişim kurallarına saygı gösterin ve de politikalarımızı uygulayın. İşte
sosyal medya kullanımınızı minimumda tutun.
Asla diğer çalışanlara veya rakiplere yönelik taciz, gözdağı ya da ayrımcılık için sosyal
medyayı kullanmayın. Unutmayın: yayınlamadan önce düşünün.

?

Gerçek hayatta

Ürünlerimizden biri hakkında çevrimiçinde adil olmayan olumsuz bir yorum
buldum. Yanıt verebilir miyim?

Unutmayın
•		Yetki verilmediği sürece asla

Allegion işi hakkında medya,
yatırımcılar veya kamu ile
konuşmayın.

•		Allegion soruşturmalarına

uyun ve yasal konuları Hukuk
Departmanının halletmesine
izin verin.

•		Sosyal medyayı sorumlu bir

şekilde kullanın ve her zaman
yayınlamadan önce düşünün.

•		Profesyonel örgütler/ağlar

için Allegion'u referans veren
hikâyelere/makalelere katkı
sağlaması istenen çalışanlar,
İletişim departmanından ön
izin almalıdır.

Hayır. Bir Allegion ürünü hakkında çevrimiçi olumsuz bir yorumla
karşılaşırsanız yanıt vermeyin. Bunun yerine Kurumsal İletişime rapor edin.
Çevrimiçi yaptığınız yorumlar, iyi niyetli olsa dahi kalıcı olacaktır. Yetkiniz
olmadığı sürece asla Allegion adına konuşmayın.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Dürüst ve doğru kayıtlar tutmak
Allegion, yasal dosyalarında ve kamu iletişimlerinde eksiksiz, adil, doğru ve
zamanında açıklama sağlamayı taahhüt eder. Her çalışan, bir dürüstlük,
doğruluk ve bütünlük havası yaratmak için kendi üstüne düşeni yapmalıdır.
Defterleri ve kayıtları, katı standartlara göre tutma yükümlülüğümüz var. Defterlerimiz
ve kayıtlarımız, her açıdan doğru ve eksiksiz olmalı ve de yanlış veya yanıltıcı hiçbir
bilgi içermemelidir. Kamusal finansal açıklamalar hazırlarken, bilgilerin eksiksiz ve
yerinde olduğundan emin olun. İş kayıtlarını tutarken dürüst olun. Aksi halde, finans
ve muhasebe ihlallerine ve hukuksal sonuçlar doğabilir.
Belgeleri saklamak ve imha etmek için kayıt tutma takvimimizi takip edin. Bir
soruşturma veya denetim nedeniyle bu takvimi askıya almamız gerekirse “kanuni
el koyma” konusunda bilgilendirileceksiniz. Herhangi bir sorunuz olması halinde
yöneticiniz veya Hukuk Departmanı ile irtibata geçin.

?

Gerçek hayatta

Muhasebe kâğıtlarımızda bana pek doğru gözükmeyen bazı girişler
olduğunu fark ettim. Yöneticim, belge tutma politikamız uyarınca belgeleri
imha etmemi istedi, ama ben bunu yapmamam gerektiğini düşünüyorum.
Yöneticimi mi dinlemeliyim?
Hayır. Bir kayıtta bir sorun olduğunu düşünüyorsanız birine bildirin. Bir
sorundan kaçınmamıza yardımcı olabilirsiniz. Belge koruma politikamız bir
belgeyi yok etmenizi söylüyor dahi olsa şirketimiz muhtemelen böyle bir
durumda bu belgeye bakmak isteyecektir. İmha etmekten uzak durun ve
endişelerinizi Hukuk Departmanı ile paylaşın.

Kaynaklar

Kıdemli bir finans
müdürüyseniz personelinizin
işlerini yapmak için gerekli
doğru uzmanlığa ve kaynaklara
sahip olduğundan emin olun.
Finansal hedefleri etkilemek
veya karşılamak için şirket
personeline baskı yapmaktan
kaçının. Her şeyin ötesinde
raporların ve belgelerin doğru
olduğundan emin olun.

Unutmayın
Dürüst olun

•		Defterlerin ve kayıtların doğru

ve tam olduğundan emin olun.

•		Alsa yanlış veya yanıltıcı bilgiler
kaydetmeyin veya sağlamayın.

Sorumluluk sahibi olun

•		Belge tutma politikalarımızı
öğrenin ve izleyin.

•		Kanuni el koyma

bildirimlerine uyun.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara
uyuyoruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

İnsanları ve mülklerini korurken
bunu doğru şekilde yapacağımıza
söz veriyoruz - faaliyet gösterdiğimiz
ülkelerin kanunlarına uymayı
taahhüt ediyoruz.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Rüşveti ve yolsuzluğu önlemek
Allegion, işleri etik ve hukuki yollarla almaya kararlıdır. Bir iş avantajı
karşılığında değerli bir şey vermeyi veya teklif etmeyi yasaklarız. Global bir
şirket olarak ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve BK Rüşvet Yasası ve
işimizi yaptığımız ülkelerdeki diğer tüm ek düzenleme gerekliliklerine bağlıyız.
Rüşvet, uygunsuz bir şekilde etkilemek veya bir iş avantajı elde etmek için değerli bir
şey alışverişi yapmak veya teklif etmektir. Buna, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
aşağıdakiler dâhildir:

•		Nakit
•		Nakit denkleri (hediye kartları gibi)
•		Eğlence ve seyahat masrafları

•		Yardım bağışları
•		İş teklifleri

Dürüstçe kazanın ya da çekip gidin
Doğrudan ya da bir üçüncü taraf aracılığıyla dolaylı olarak rüşvet vermeden bir
sözleşmeyi elde edemiyorsanız bu durumu müdürünüze ve Baş Uyum Görevlisine
bildirmeniz ve bu anlaşmadan uzaklaşmanız gerekir. Kamu veya özel sektörden
taraflar da dâhil olmak üzere herhangi birine rüşvet vermeyi, sözü vermeyi veya teklifi
sunmayı yasaklıyoruz.
Hediye verme konusundaki politikalarımıza uyun ve devlet görevlileri ile iletişimlerde
daha dikkatli olun.

İş ortaklarınızda dikkat edin
Allegion'un kendisinin yapamayacağı hiçbir şey için üçüncü bir taraf kullanmayın.
Başka bir deyişle asla bir yüklenicinin, danışmanın veya başka bir üçüncü tarafın
Allegion adına rüşvet vermesine veya teklif etmesine izin vermeyin. Bir üçüncü
tarafın rüşvet vereceğine ya da yasadışı veya etik olmayan bir şekilde davranacağına
inanıyorsanız endişelerinizi paylaşın.
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İş ortağı güvenlik incelemesi politikaları mız uyarınca sözleşme imzalamadan
önce üçüncü taraf iş ortaklarımızın gerekli incelemelerini yapın. Üçüncü bir taraf
nakit komisyon talep ederse harcama raporunda açıklanamayacak kadar büyük
harcamalar gösterirse Allegion'a sözleşme kazandırmak için doğrudan bir devlet
görevlisi ile çalıştığını söylüyorsa veya geçmişinde dolandırıcılık varsa tüm bunlar
bir uyarı işaretidir.

?

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Kolaylaştırma ödemelerinden kaçının ve kayıtları doğru tutun
Allegion, kolaylaştırma ödemelerine yani rutin devlet işleri için küçük ödemelere izin
vermez. Ödemenin amacını dürüstçe belirtecek şekilde defterleri ve kayıtları doğru
tutmak, büyük bir öneme sahiptir.

?

Gerçek hayatta

Ofislerimizden birinin yakınındaki yerel bir okul, binalarını iyileştirmek için
bağış istedi. Ancak okul yönetim kurulundaki üyelerden birinin, Allegion'un
teklif verdiği bir proje için karar verecek devlet satın alma ekibinde
olduğunu öğrendim. Bağışı yapmamızı önerebilir miyim?
Hayır. Her ne kadar bu tür bağışlara, başka durumlarda izin veriliyor olsa da
burada bir sorun var. Yönetim kurulu üyesi aynı zamanda ihaledeki bir karar
verici olduğundan bu, bir görevliyi uygunsuz bir şekilde etkileme girişimi olarak
görülebilir. Bu durumda yanlış yapıyor görüntüsünden bile kaçınmalısınız.
Yabancı bir ülkedeki bir liman görevlisi, “ürünlerin gümrükten geçmesine
yardımcı olmak” için $25 değerinde küçük bir ödeme istedi. Bunun
standart bir ücret olduğunu düşünmüyorum. Ödemeli miyim?
Hayır. Bir kolaylaştırma ödemesi - veya bir rüşvet için uygunsuz bir talep
olabileceğini düşündüğünüz başka bir tür ödeme - istenirse yaptığınız işi
bırakın ve yöneticiniz veya Baş Uyum Görevlisi ile irtibata geçin.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Devlet ile çalışmak

Kaynaklar

Unutmayın

Devletler ve devlet temsilcileri ile iş yapmayı düzenleyen kanunlar, katıdır.
Devlet temsilcileri ile iş yaparken uygunsuzluk görünümünden bile kaçınmalısınız.
Her müşteri ile dürüst, şeffaf bir iş yürütmek istiyoruz. Devlet temsilcilerine, varlıklarına veya
kurumlarına satış konusundaki kurallar, oldukça kısıtlayıcı olabilir ve görevimiz ne olursa olsun
bunlar geçerlidir. En yüksek standartları korumamıza yardımcı olmanızı sağlamak için devlet
sözleşmeleri için geçerli gereklilikleri bilmek önemlidir.

Devlet ile iş yaparken:

•		Yardım alın.
•		Dürüst olun.
•		Kanunlara uyun.

Aynı zamanda devlet soruşturmaları ile işbirliği yapmaya kararlıyız. Devletten bir talep alırsanız
bunu hemen Hukuk Departmanına aktarın. Bir soruşturmayla bağlantılı bir talebe yanıt verirken,
eksiksiz ve doğru bilgiler sağladığınızdan emin olun. Bir devlet soruşturması ile işbirliği yaptığı için
herhangi bir çalışana karşı misilleme yapılmasını asla hoşgörüyle karşılamayız.
Her zaman:

•		Satın alma sürecine ilişkin

•		Sözleşme

•		Bir devlet temsilcisine

•		Maliyet ve fiyatlandırma

kanunlara uyun.

değerli bir şey vermekten
kaçının.

?

spesifikasyonlarına uyun.
verileri dâhil olmak üzere
doğru kayıtlar tutun.

•		Sınıflandırılmış

malzemelerin açıklanmasını
engelleyin.

•		Eski devlet çalışanlarının
işe alınmasına ilişkin
kısıtlamalara uyun.

Gerçek hayatta

Devlet sözleşmesi, birden fazla güvenlik soruşturması yapmamızı gerektiriyor. Bunun
bir zaman ve kaynak kaybı olduğunu hissediyorum. Zamandan ve paradan tasarruf
etmek için soruşturmayı atlamalı mıyım?
Hayır. Her zaman bir devlet sözleşmesinin koşullarına uyun. Talep edilen hizmetleri yerine
getirin ve de sürenin ve yapılan işin detaylı bir kaydını tutun.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

İçeriden bilgi ticaretini engellemek

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Önemli içeriden bilgilerin
ticaretini yapmayın.

Allegion, kamuya açık bir şirket olduğundan çalışanlar ve aileleri “önemli
kamuya açık olmayan bilgiler” ele geçirdiklerinde menkul kıymetlerimizin
(hisseler, tahviller ve fonlar dâhil) alışverişini yapamaz veya alışverişi
önerisinde bulunamaz.
Önemli kamuya açık olmayan bilgiler, makul bir yatırımcının bir yatırım kararı alırken
önemli kabul edebileceği genel halkın ulaşamayacağı bilgilerdir. Bunlara kazançlar,
potansiyel iş anlaşmaları, idari liderlikteki değişiklikler veya şirketin sermaye
yapısındaki değişiklikler dâhildir.
Bu tür bilgilerin ticaretini yapmak veya başkalarına bu tür bilgilere dayalı olarak
hareket etme önerisinde bulunmak (“ipuçları vermek”), içeriden bilgi ticareti
kanunlarını ihlal eder ve ciddi sonuçlar doğurur.
Direktörler ve idari görevliler için özel kanunlar geçerlidir. Politikalarımızı bildiğinizden
emin olun.

Unutmayın
Güvenli olun

•		Kamuya açık olmayan bilgilerden
hiçbir şekilde kâr gütmeyin.

•		Müşteriler, rakipler, akrabalar

veya arkadaşlar ile önemli
içeriden bilgileri paylaşmayın.

Akıllı olun

•		Önemli kamuya açık olmayan

?

Gerçek hayatta

Erkek kardeşim, işlerin nasıl gittiğini sordu. Yaklaşan bir satın alma
işlemi hakkında bazı haberler paylaştım. Gizli olduğunu ve hiçbir şey
söylememesini belirttim. Bu kabul edilebilir bir durum mu?
Hayır. Potansiyel bir edinim hakkındaki bilgiler gibi önemli kamuya açık
olmayan bilgileri paylaşmak, “ipucu vermek” olarak kabul edilir. Erkek
kardeşiniz, bu bilgiye dayalı ticaret yaparsa ikiniz de içeriden bilgi ticareti
kanunlarını ihlal etmiş olursunuz.
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bilgilere sahip olduğunuzda,
başkalarına Allegion menkul
kıymetleri ticareti yapmayı
önermeyin.

•		Önemli kamuya açık olmayan

bilgileri, sadece meşru iş
amaçları için bilmesi gereken iş
arkadaşlarınız ile konuşun.

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Küresel ticaret kanunlarına uymak
Çoğu ülke, ithalat ve ihracat gibi ticaretleri düzenler. Allegion'un politikası,
uluslararası ticaret kontrollerine tam olarak uymaktır.
Ticaret kanunları, dünya genelinde farklılık gösterir. Allegion, tüm ilgili kanunlara
uyar ve boykot talepleri veya diğer kısıtlayıcı ticaret uygulamaları ile iş birliği yapmaz.
Kanuna uymak, işimizin zarar görmesine veya ihracat ayrıcalıklarının kaybedilmesine
neden olabilir.
Uluslararası ticaret yaparken:

•		Tüm ilgili ithalat ve ihracat denetim kanunlarına uyun.
•		İş yaptığımız ülkelerdeki düzenlemeleri öğrenin.
•		Ticaret ortaklarınızı (müşteriler, tedarikçiler vs.) tanıyın ve devletin kısıtladığı kişiler
listesi altında yasaklanan tüzel kişiler veya kişiler ile anlaşma yapmaktan kaçının.

•		Yaptırımlara tabi ülkelerle dolaylı veya dolaysız olarak iş yapmaktan kaçının.

?

Gerçek hayatta

Müşterim, ona satacağımız ürün için Serbest Ticaret Anlaşması
Sözleşmesi, Menşe Belgesi talep etti. Bu sertifikayı verebilir miyiz?
Duruma göre değişir. Bu belge, sadece tüm yasal gereklilikler karşılandıktan
sonra sağlanabilir. Serbest Ticaret Anlaşmaları için yeterlilik, teknik bilgi ve
katı “menşe kuralları”nın uygulanmasını ve kapsamlı destek belgeleri grubunu
gerektirmektedir (satın alınan parçalar için tedarikçilerden serbest ticaret
anlaşması belgelendirmeleri gibi).
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

?

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Gerçek hayatta

Ticari yaptırımlara tabi olabilecek bir ülkede bulunan bir şirketten bir
sipariş aldık. Bu siparişi kabul edebilir miyiz?
Duruma göre değişir. Ticari yaptırım kuralları, sürekli olarak değişir. En son
kurallara uyumu sağlamak, ticari ambargoya tabi kısıtlandırılmış taraflar veya
ülkeler ile ticari işlemler yapmamak için Amber Road yazılımını kullanarak
önerilen ticari işlemin taramasını yapmalıyız. Çoğu ülke kapsamlı ticari
ambargolara tabi olmasa da belli bireyler, işletmeler ve/veya sektörler
yaptırımlara tabi olabilir.

Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

İhracat: Bir ülkeden
yabancı bir destinasyona
gönderilen bir kalem.
Buna, e-posta veya faks ile
iletilen veriler de dâhildir.
Bazı bilgiler, ülkeden hiç
ayrılmasa bile yabancı bir
ulusa ihraç edilmiş kabul
edilebilir. Örneğin yabancı
bir ulusal yazılım kodunu,
A.B.D.'deki bir ofis içindeki
bir bilgisayarda göstermek.

Daha fazla bilgi için Global Ticari Uyum Direktörü ile tradecompliance@allegion.com
adresinden iletişime geçin veya Allegion Uluslararası Ticari Uyum bölümüne gidin.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Kara para aklamaya karşı
korunmak
Allegion, mallarımızın ve hizmetlerimizin yasadışı amaçlar için kullanılmasını
engellemek üzere tüm sorumluluk sahibi adımları atar. Müşteri fonlarının
kaynağından endişe ediyorsanız dikkatli davranmayı seçin ve durumu rapor edin.
Para aklamak, kaynaklarını gizlemek için suç kazançlarını taşımak veya terörizm
dâhil suç işleme amacıyla meşru fonları aktarmak anlamına gelir. Ticari işlemlerin
arkasında kim olduğunu öğrenin ve sadece itibarlı üçüncü taraflar ile iş yaptığınızdan
emin olun.

?

Gerçek hayatta

Yeni bir müşteri, üçüncü bir tarafın yer aldığı bir ödeme ayarlamamı
istedi. Bu, tuhaf bir istek, ancak müşteriye cevap vermem gerekiyor.
Ne yapmalıyım?
Müşteriyi memnun etmek önemli, ama şüpheli istekleri veya işlemleri
Hukuk Bölümüne veya Etik Yardım Hattına bildirmelisiniz. Uluslararası para
komisyoncuları genellikle meşru şirketlerden ve dağıtımcılarından mal
satın alarak yasadışı yollardan elde edilen parayı “aklar”. Şüpheli bir şekilde
ödemesini yapabilirler. Emin olmadığınızda yardım alın.

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Unutmayın
•		Bilin: Para aklama kanunlarını

iyi öğrenin. $10.000 veya
üzerindeki tüm nakit veya nakit
eşdeğeri işlemleri rapor edin.

•		İzleyin: Faturaları nakit olarak

ödemek, ürünlerin ödeme
yerinden başka bir yere sevkinin
talep edilmesi veya şüpheli
fon aktarımları gibi uyarı
işaretlerine bakın.

•		Bildirin: Müşteri fonlarının

kaynağından endişe
duyuyorsanız durumu
yöneticinize, Etik Yardım
Hattına, Hukuk Departmanı
üyesine veya Baş Uyum
Görevlisine bildirin.

Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?
Lütfen Hukuk Departmanı ile irtibata geçin.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Adil rekabet edin
Allegion, ticareti kısıtlayan veya adil olmayan iş uygulamaları oluşturan
yasadışı faaliyetleri desteklemez. Aynı zamanda dürüstlük ve bütünlük içinde
ürünlerimizi pazarlamaya kararlıyız. Aldatıcı uygulamalarla pazarımızda
avantaj edinmek istemiyoruz.

Rakiplere dikkatli yaklaşın
Rekabet ve anti-tröst kanunları, karmaşıktır ve ciddi cezaları vardır. İş yaptığımız
ülkelerdeki rekabet kanunlarını öğrenin.
Aşağıdakiler için asla (sözlü veya yazılı) anlaşma yapmayın:

•		Rakip ürünlerin veya hizmetlerin fiyatlarını veya diğer avantajlarını, satış koşullarını
veya şartlarını belirlemek veya belirlemek için anlaşmak.

•		Rakip ürünler veya hizmetler arasında müşterileri, ihaleleri, piyasaları veya bölgeleri
bölmek veya paylaştırmak.

•		Belirli alıcılara satmayı veya belirli tedarikçilerden satın almayı reddetmek.
•		Kamuya açık olmayan satış veya fiyat bilgilerini takas etmek veya almak.

?

Gerçek hayatta

Bir rakibin sosyal olarak tanıdığım bir satış temsilcisi, bir konferans
sırasında çeyrek yıl kotalarına erişebilmeleri için önümüzdeki bir projeye
teklif vermememi istedi. Bunun karşılığında önümüzdeki çeyrekte
“iyiliğin karşılığını” verebileceğini söyledi. Ona, düşüneceğimi söyledim.
Teklif vermedim. Politikalarımızı ihlal etmiş mi oldum?
Evet. Teklif vermemeniz başka nedenlerden dolayı dahi olsa uygunsuz
görüntüsü yarattınız. Rakibin ilk talebini rapor etmeme durumunun teklif
vermemeniz ile birleşimi, yasal yükümlülük oluşturmaya yeterli olabilir.
Mutlaka sohbeti sonlandırmalı ve bunu rapor etmeliydiniz.
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Gündelik sohbet bile
potansiyel olarak kanunu
ihlal edebilir. Rakipler
ile konuşurken dikkatli
olun. Asla hassas bilgileri
konuşmayın veya
rakipler ile uygunsuz
anlaşmalara girmeyin.

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Adil rekabet, dürüst pazarlama demektir
Tüm pazarlama, satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçeğe uygun olmalıdır.
Asla ürünlerimiz hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunmayın ya
da rakipleri kötülemeyin. Allegion, ürünlerimizin en yüksek standartları
karşıladığını söylediğinde bunda ciddidir. Buna, tüm devlet ve şirket kalite
standartlarına uymak da dâhildir.
Müşteriler ile etkileşimlerinizi profesyonel ve dürüst tutun ve de müşteri
mülklerine özenle yaklaşın. Müşteri faturalandırması, her zaman doğru
olmalıdır.

?

Gerçek hayatta

Bir rakibin, rakip bir ürününün kalite kontrolünde sorunlar
yaşadığını biliyorum. Bu kamuya açık bir bilgi değil, ama eskiden
orada çalışan bir arkadaşım yoluyla öğrendim. Bunu potansiyel bir
müşteriye söyledim ve o da dolayısıyla tereddütsüz işini bize verdi.
Bu rakip istihbaratının iyi bir kullanımı, doğru mu?
Yanlış. Allegion, dürüst ve etik yollarla iş alma konusunda kararlıdır.
Rakip ürünleri kötülemek, asla iş almanın bir yolu olamaz. Bunun
yerine markalarımızın kalitesini, değerini ve müşteri hizmeti
taahhüdümüzü vurgulayarak ürünlerimizi satarız.

Unutmayın
Dikkatli olun

•		Fiyatları veya başka avantajları, rakipler
ile şartları veya bölgeleri tartışmayın.

•		Uygunsuzluk görünümünden bile
kaçının.

Akıllı olun

•		Örneğin bir ticaret fuarında rakipler

ile hassas konuşmaların yaşanması
halinde sohbeti hemen sonlandırın.

•		Sohbette başkaları da varsa net bir
şekilde bırakın ve grubun sohbete
katılmayacağınızı bildiğinden emin
olun.

•		Allegion ürünleri için fiyat teklifi

vermek veya bunların satışını
yapmak için müşterilerin rakip
bilgileri vermesini zorunlu kılmayın.

•		Rakip hakkında gizli veya tescilli bilgi
alarak belirlenmiş rakip bilgilerini
fiziksel veya elektronik ortamda
almayı kabul etmeyin.

Proaktif olun

•		Politikalarımızı öğrenin ve anlayın.
•		Yöneticinize, Etik Yardım Hattına veya

Hukuk Departmanına fiili veya şüpheli
ihlalleri rapor edin.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Çevremizdeki
dünyaya saygı
gösteriyoruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

10.000'in üzerinde kanal ortağımız ve
130'dan fazla ülkedeki faaliyetlerimiz
ile iyi komşular ve iyi kurumsal
vatandaşlarız, iyi bir örnek oluşturma
yükümlülüğümüzün farkındayız.
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

İnsan haklarını savunmak
Allegion, her tür cebri çalıştırma, çocuk işgücü ve insan trafiği karşısında durur.
Allegion ya da tedarik zincirimizde cebri çalıştırma, çocuk işgücü veya insan trafiği
hakkında bir şey duyar veya böyle bir şeyden şüphe ederseniz durumu yöneticinize,
Etik Yardım Hattına veya başka bir iş kaynağa rapor etmekle yükümlüsünüz.
İnsan haklarına saygı gösterme çabalarımızı açıklayan yıllık bir insan trafiği beyanı
yayınlar ve de tedarik zincirimizde şeffaflığı ve dürüstlüğü teşvik ederiz. Bunlara ek
olarak tüm ilgili çatışmalı mineraller kanunlarına uyarız. Çatışmasız minerallerin
kullanılmasını teşvik eder ve tedarik zinciri ortaklarımızdan da aynısını bekleriz.
İş ortaklarımız, insan trafiğini ve köleliği katı bir şekilde yasaklayan İş Ortağı Davranış
Kurallarına bağlı kalmalıdır. Allegion, iş uygulamalarından ortaklarını sorumlu tutar
ve sadece tüm insanlara karşı aynı saygılı ve onurlu yaklaşım standartlarına sahip
ortaklar ile çalışır.

?

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Unutmayın
•		Her zaman cebri çalıştırma,

çocuk işgücü veya insan trafiği
şüphelerinizi rapor edin.

•		Allegion politikaları uyarınca

iş ortaklarınızı değerlendirin
ve değerlerinin Allegion'un
taahhütlerine uygunluğundan
emin olun.

Gerçek hayatta

Bir iş arkadaşınız tarafından önerilen bir imalatçı ile etkileşime geçmek
istiyorum. İnceleme sürecinde şirketin para tasarrufu yapmak için
geçmişinde çocuk işçi çalıştırmayı desteklediğini keşfettim. Birkaç yıl
önceymiş ve iş arkadaşımın dediğine göre “artık sorun” yokmuş. Sorun
değil, değil mi?
Yanlış. Üçüncü bir taraf önermiş ve yanlış uygulamaları geçmişte kalmış
olsa dahi istismarları fişlemek önemlidir. İmalatçı ile anlaşma imzalamadan
önce yardım alın. İnsan kaynağı ihlali geçmişi olan şirketler ile çalışmak,
çalışanlarımızı ve itibarımızı riske atar.

Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?
İnsan Trafiği Beyanı
Çatışmalı Mineraller Politikası
İş Ortağı Davranış Kuralları
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Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Kaynaklar

Topluluklarımızı desteklemek

Topluma aldıklarınızı geri

Allegion, sadece bir kurum değildir. Bir topluluk ortağıdır da.

olduğunu görmek isterseniz

Yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklara değer veririz ve fark yaratmaya kararlıyız.
Allegion çalışanları, toplumlarını daha iyi bir yer yapma hareketlerine katılmaya
teşvik edilir.
Ancak bu hareketlerin, Allegion ile bir çıkar çatışması yaratmaması önemlidir.
Ayrıca şirket zamanını veya kaynaklarını yöneticinizin ön onayı olmadan toplumsal
çalışmalar için kullanmamalısınız.

?

Gerçek hayatta

Arkadaşım bir hayır işi başlatıyor ve benden bir para toplama etkinliği için
bazı broşürler basmamı istiyor. Sadece 100 renkli kopya. Bunu yapmak
için ofisteki yazıcıyı kullanabilir miyim?
Her ne kadar Allegion, toplumsal katılım taahhüdünde bulunsa da bu hareket,
şirket kaynaklarını kullanacak ve belki de bir çıkar çatışması yaratacak.
Bu nedenle bu tür faaliyetleri, boş zamanınızda ve kendi kaynaklarınızla
gerçekleştirmeniz daha iyi olacaktır.
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Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz
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vermek için nasıl fırsatlar
yerel ofisinize danışın.

Unutmayın
•		Katılın: Topluma karışın ve fark
yaratın.

•		Sorumluluk sahibi olun:

Çıkar çatışmalarından kaçının.

•		Saygılı olun: Şirket zamanını
veya kaynaklarını izinsiz
kullanmayın.

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Politikayla ilgilenmek
Politik katılım, nesillerdir saygı duyulan bir gelenektir ve Allegion, katılım
gösterme hakkına saygı duyar. Ancak şirketimize karşı sorumlu ve saygılı
davranmak önemlidir.
Politik katılımınız size aittir ve bir Allegion çalışanı tarafından kendi kendinize bizim
adımıza yapılmamalıdır. Aşağıdaki gereklilikleri aklınızda tutun.
Allegion çalışanı olarak kendi kendinize;

•		yetkiniz olmadıkça şirket adına politik katkılar yapmayın veya bir devlet görevlisi ile
irtibata geçmeyin.

•		politik faaliyetler için şirket zamanını veya mallarını kullanmayın.
•		Allegion adına başka bir çalışanın politik katılım kararlarını etkilemekten kaçının.
•		bir kamu görevlisi olarak hizmet etmeden veya aday olmadan önce Hukuk

Kaynaklar

Unutmayın
•		Haklarınızı bilin: Kendi

zamanınızda politik faaliyetlere
katılabilirsiniz.

•		Sınırlarınızı bilin: Allegion'u
politik girişimlerinize dâhil
etmeyin.

•		Kiminle irtibat kuracağınızı
bilin: Lobi yapmadan önce
yardım alın.

Bölümüne veya Baş Uyum Görevlisine danışın.
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Kurallarımıza uyarız

Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz
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Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Lobicilik kuralları
Allegion, ara sıra lobicilik yoluyla politik tartışmalara girebilir. Bizim adımıza devlet
görevlileri ile irtibata geçmek ya da yasamayı veya yürütmeyi etkileme girişimlerinde
bulunmak istiyorsanız önce Hukuk Departmanına, Kurumsal İletişime veya Baş
Uyumluluk Görevlisine danışın.

?

Gerçek hayatta

Yerel bir görevli, Allegion'un çıkarlarını incitebileceğini hissettiğim bir
kanun teklifini destekliyor. Allegion antetli kâğıdına kanuna karşı çıkan bir
mektup yazmayı planlıyorum. Göndermeden önce bilmem gereken bir şey
var mı?
Allegion antetli kâğıdında göndermeyin. Her ne kadar kendi zamanınızda
politik girişimlere katılmakta özgür olsanız da yetki verilmediği sürece Allegion
adına konuşmamalı ve lobi yapmamalısınız. Antetli kâğıdın kullanımı, şirket
adına yazdığınızı işaret edecektir.

Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?
Yöneticiniz veya Hukuk Departmanı ile iletişime geçin.
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Kanunlara uyarız

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Kaynaklar

Değerlerimiz hakkında nerelere
başvurabileceğinizi öğrenin.
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Güvenli, emniyetli bir işyerini teşvik ederiz

İtibarımızı koruruz

Kaynaklar

Kanunlara uyarız

Kaynak

Görüş almaya ihtiyacınız varsa veya bir endişenizi dile getirmek istiyorsanız
yöneticinizden başlayın. Anlamak ve en doğru adımı atmak için en iyi
konumdaki kişi odur.

Yerel kanunlar, Avrupa Birliği içindeki çalışanlarımız tarafından Etik
Yardım Hattının kullanımını sınırlandırır. Kurallardaki ve ilgili belgeler
ile iletişimlerdeki Yardım Hattı referansları, bu bölümdeki kısıtlamalara
tabidir.
Avrupa Birliği içindeyseniz finansal ya da denetimsel konuları ilgilendiren
bir durum hakkında görüş almanın veya böyle bir durumu rapor etmenin
gizli bir yolunu arıyorsanız Etik Yardım Hattı ile 7 gün 24 saat irtibata
geçebilirsiniz. Buna şüpheli muhasebe işlemleri veya denetim konuları
veya finans, muhasebe, bankacılık, rüşvetle mücadele alanlarındaki diğer
konular dâhildir.

Avrupa veri koruma kanunları altında Avrupa Birliği içinde Etik Yardım
Hattı bildirimine konu her kişinin bildirim, erişim ve ilgili veri koruma
kanunları altında gerekli düzeltici eylem hakkı olacaktır. Ancak bu,
üçüncü taraflar hakkında şikâyeti yapan kişinin kimliği gibi bilgileri
isteme hakkını kapsamaz.
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İletişim Bilgileri

Yerel İnsan Kaynakları İş Ortağınız ile irtibata geçin:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx

Hukuk
Departmanı

Bölge Baş Hukuk Müşaviriniz ile irtibata geçin:
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx

Baş Uyum
Görevlisi

EthicsandCompliance@allegion.com
Çalışanlar, endişelerini yazılı olarak (isimsiz veya başka
şekilde) da iletebilir:
Chief Compliance Officer
Allegion plc
11819 N. Pennsylvania Street
Carmel, Indiana 46032
United States of America

Yerel kanunlar, şirketi finansal veya denetimsel konular dışındaki ihlalleri
içeren durumları rapor etmek için Etik Yardım Hattı çağrılarını kabul etme
konusunda sınırlandırabilir.
Avrupa Birliğindeki çalışanlar Kuralların ihlallerini rapor etme yükümlüğüne
sahip olmasa da bunu yapmaya teşvik edilirler. Kuralların, kanunların veya
politikaların olası veya açık ihlallerini, Kurallar içinde özetlenen kaynaklara
rapor edebilirsiniz. Rapor ederken şirket soruşturmamıza yardımcı
olacağından adınızı vermeye sizi teşvik ediyoruz.

Kaynaklar

İnsan
Kaynakları

Yöneticiniz ile konuşma konusunda rahat hissetmiyorsanız ya da
yöneticinize sorunu anlattınız ama halen çözülmediğini hissediyorsanız
yerel yönetim veya aşağıdaki kaynaklardan biri ile konuşun.

* Avrupa Birliğinde Bulunan Çalışanlar için Özel Not

Çevremizdeki dünyaya saygı gösteririz

Etik Yardım
Hattı*

A.B.D. ve Kanada:
Ücretsiz hat: 800-461-9330

Tüm diğer ülkeler, bkz. https://allegion.sharepoint.
com/grid/who-we-are/departments/Legal/Pages/
Ethics-Compliance.aspx
Çevrimiçi de rapor edebilirsiniz:
www.allegion.com/helpline

Allegion Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin

Allegion (NYSE: ALLE) olarak, güven ve güvenliğe öncülük ederek gönül rahatlığı sağlıyoruz.
Ev ve işyerleri için güvenlik çözümlerinin 2 milyar dolarlık sağlayıcısı olan Allegion 8000 kişiden
daha fazlasına istihdam sağlar ve ürünlerinin satışını dünya çapında 120'den daha fazla
ülkede yapar. Allegion; aralarında CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® ve Von Duprin® gibi stratejik
markaların da yer aldığı 27 global markadan oluşur.
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