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Kurumsal Politika   

POLİTİKAYA GENEL BAKIŞ  

  

Kraft Heinz'de "Doğru Olanı Yapıyoruz." 

  

İşleri doğru şekilde yapmak, hükümetle, iş ortaklarımızla, rakiplerimizle ve halkla dürüstçe 

etkileşim kurduğumuz anlamına gelir. Herhangi bir nedenle rüşvet ödemiyoruz.  

  

Şirket (yönetim de dahil olmak üzere, memur ve çalışanlar) ya da adına hareket eden 

üçüncü şahıslar bir devlet memuru veya başka bir kişi veya kuruluşu, ticari, özel sektör 

de dahil olmak üzere Kanun veya alıcının yasal görevleri aykırı herhangi bir eyleme 

çekmek (veya yapılmasının önüne geçmek) için alıcı ikna etmek adına teklif, söz, yetki 

veya değerli bir şey sunamaz.  

 

Bazı rüşvetle mücadele/yolsuzlukla mücadele yasaları uyarınca, Kraft Heinz, şirket adına 

hareket eden üçüncü şahıslar tarafından sunulan rüşvetlerden sorumlu tutulabilir. Buna 

göre, iş birimleri ve işlevleri, etik ve uyum ekibi ile istişare halinde, şirket adına bir hükümet 

veya hükümet yetkilisi ile etkileşime girmesi muhtemel üçüncü taraflar üzerinde durum 

tespiti yapmalıdır.  

  

Bir hükümet yetkilisine sağlanan herhangi bir hediye, iş eğlencesi, bağış veya diğer 

harcamalar, uygun iş veya İşlev Onaylayıcısı ve Küresel Hükümet İşleri Başkanı (ABD'de) 

veya bir Uyum Görevlisi (ABD dışında) tarafından önceden onaylanmalıdır.  

  

Bir devlet memuru da dahil olmak üzere herhangi bir kişiye verilen hediyeler veya iş 

eğlencesi de dahil olmak üzere herhangi bir ödeme veya değerli Ürün, yeterli belgelerle 

desteklenmeli ve şirketin defterlerine ve kayıtlarına doğru ve doğru bir şekilde 

kaydedilmelidir.  

 

Rüşvetle mücadele/yolsuzlukla mücadele yasalarının ihlali, hem şirket olarak hem de 

bireysel çalışanlar için önemli hukuki ve cezai cezalar ve itibar riski taşır. Bu Politikaya 

uymayan herhangi bir çalışan, istihdamın sona ermesine kadar ve dahil olmak üzere 

uygun disiplin cezasına tabi olacaktır. 

Bununla birlikte, bu Politikaya tabi olan hiçbir kişi, Kraft Heinz için iş fırsatlarının kaybına 

yol açsa bile, uygunsuz veya yasadışı bir ödeme, fayda, avantaj veya ödül sunmayı, vaat 

etmeyi, ödemeyi, vermeyi veya yetkilendirmeyi reddettiği için olumsuz sonuçlara maruz 

kalmayacaktır. 
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Kurumsal Politika   

Daha fazla ayrıntı ve daha fazla bilgi için lütfen bu politikanın ana metnini okuyun.   
 

AMAÇ  

Bu küresel rüşvetle mücadele / yolsuzlukla mücadele Politikası, Kraft Heinz'in davranış 

Kurallarında belirtilen genel hükümleri tamamlar. Bu Politika, Kraft Heinz çalışanlarının, 

memurlarının, direktörlerinin ve şirket adına hareket eden herkesin, özellikle hükümet 

yetkililerinin rüşveti olmak üzere yolsuzluk ve rüşvete karşı geçerli yasalara ve Şirket 

politikalarına uymasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu Politika , Kraft Heinz'in 

Hükümet Yetkilileri ile Etkileşim Politikası, Küresel İş Ortağı Durum Tespiti Politikası ve 

Küresel Hediyeler ve Eğlence Politikası ile birlikte okunmalıdır. Bu Politika aynı zamanda 

şirketin tüm finansal kayıt tutma faaliyetleri için de geçerlidir. 

  

Aşağıda tartışıldığı gibi, tüm faydalar yasak değildir, ancak bir hükümet yetkilisini içeren 

“değerli herhangi bir şey”, teklif edilmeden önce uygun iş veya işlev Onaylayıcısı ve 

küresel hükümet İşleri Başkanı (ABD'de) veya bir Uyum Görevlisi (ABD dışında) 

tarafından önceden temizlenmelidir. Genel olarak konuşursak, yasaklanmış rüşvet teşkil 

etmek için, ödemelerin “yozlaşmış bir niyetle " sunulması, verilmesi, vaat edilmesi veya 

yetkilendirilmesi gerekir.” Başka bir deyişle, eylem, alıcıyı yanlış davranış için teşvik 

etmeyi veya ödüllendirmeyi amaçlamalıdır, örneğin: 

 

• resmi konumlarını kötüye kullanmak veya resmi görevlerini ihlal etmek; 

• resmi bir işlevi yerine getirememek; 

• işi yasadışı olarak bize yönlendiren ticari bir karşı tarafın ödüllendirilmek veya 

• vergi, çevre, güvenlik veya iş hukuku gerekliliklerinin uygulanmamasına neden 

olmak. 

 

Bu politika, yasal ilişkiler kurmak amacıyla normal iş bağlamında değerli malların 

verilmesini yasaklamak için tasarlanmamıştır; burada şirket için olumlu bir muamele veya 

karşılık beklenmez ve değerli mallar küresel hediye ve eğlence politikamıza başka bir 

şekilde uygundur. 

  

KAPSAM  

  

Bu Politika, tüm iş birimleri, İştirakleri ve çoğunluğa ait ortak girişimler (toplu olarak “Kraft 

Heinz” veya “şirket”) dahil olmak üzere, koşullu ve sözleşmeli çalışanlar da dahil olmak 

üzere tüm Kraft Heinz çalışanları için geçerlidir. Politika ayrıca ilgili Politikalar, Direktifler 

ve yürürlükteki tüm uluslararası yolsuzlukla mücadele yasalarına uyulmasını gerektiren 

sözleşme hükümleri aracılığıyla Şirketin acenteleri, yüklenicileri ve diğer üçüncü taraf İş 

Ortakları için de geçerlidir.  
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Kurumsal Politika   

 

Küresel bir politika olduğu için, bölgesel yasaların veya düzenlemelerin yasalar tarafından 

dahil edilmesi gereken veya dahil edilemeyecek belirli içeriğe hitap ettiği durumlar 

dışında, herhangi bir bölgesel veya yerel politikanın yerini alır. Bu genel politikadaki 

herhangi bir ek veya varyasyon, genel politika sahibi tarafından yazılı olarak 

onaylanmalıdır. 

 

Bir aracı, yükleniciyi veya başka bir üçüncü taraf iş ortağını yöneten çalışanlar, bu 

politikayı anladığından ve takip ettiğinden sorumludur. Bu gereksinimleri iletmenize 

yardımcı olmak için, iş ortağına bu politikanın bir kopyasını sağlayın.  

  

ARKA PLAN  

  

Yolsuzluk halkın güvenini ihlal ediyor, ekonomik ve sosyal kalkınmayı tehdit ediyor ve adil 

ticareti büyük ölçüde engelliyor. Ayrıca, çalışanlarının ve ticari temsilcilerinin bu 

Politikaya, şirketin davranış kurallarına ve Kraft Heinz'in iş yaptığı her yargı alanında 

rüşvet, yolsuzluk ve uygunsuz ödemelerle ilgili geçerli tüm yasal gerekliliklere sıkı sıkıya 

uymasını gerektiren Kraft Heinz şirketinin ilkelerine aykırıdır.  

 

Kraft Heinz ve çalışanları için geçerli olan rüşvetle mücadele/yolsuzlukla mücadele 

yasaları genellikle kapsamı ve uygulaması bakımından geniştir. Bu yasalar, herhangi bir 

kişinin bir devlet memuruna veya özel sektördeki bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak 

para veya “değerli bir şey” sunmasını, vaat etmesini, vermesini, talep etmesini veya 

almasını yasadışı kılar.” Bu yasalar uyarınca, rüşvet, nakit, hediye, eğlence, Seyahat, 

hayırsever bağışlar veya verilen iyilikler (örneğin, bir devlet memurunun çocuğu için 

şirkette iş bulmak) dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir.  

  

ABD Dış yolsuzluk uygulamaları Yasası ve İngiltere Rüşvet Yasası 2010 gibi bu 

yasalardan bazıları bölge dışı erişime sahiptir ve ABD veya İngiltere dışında faaliyet 

gösteren faaliyetler için geçerli olabilir. Geçerli yasaların bu politikadan veya diğer geçerli 

yerel politikalardan daha katı olduğu durumlarda, meslektaşlar geçerli yasalara uymalıdır. 

TANIMLAR  

  

“Rüşvet” Bir Devlet Memuruna veya özel veya ticari sektördeki diğer herhangi bir kişi 

veya kuruluşa, alıcıyı harekete geçmeye (veya almaktan kaçınmaya) ikna etmek için 

yapılan değerli herhangi bir ödeme (veya bir teklif, ödeme sözü veya yetkilendirme) veya 

pozisyonunu başka bir şekilde Şirkete uygunsuz bir ticari avantaj sağlamak veya Kraft 

Heinz için iş elde etmek veya elde tutmak için kötüye kullanmak anlamına gelir.    
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Kurumsal Politika   

“İş Ortakları", mevcut ve potansiyel satış aracıları ve/veya distribütörler, tedarikçiler, 

satıcılar, istekliler ve Kraft Heinz ile iş yapan diğer Taraflar (hükümet yetkilileri dahil) veya 

Kraft Heinz'deki istihdamınızın bir sonucu olarak bir ilişki geliştirdiğiniz diğer taraflardır. İş 

ortağı, Şirket, üçüncü şahısların Şirket tarafından verilen vekaletname altında çalışan 

görevli satış temsilcileri, distribütörler, satış temsilcileri, danışmanlar, lobiciler, taşımacılık 

veya lojistik sağlayıcıları, gümrük temizleme ajanlar, aracılar ve ortak girişim ortakları, 

geçici ya da sözleşmeli personel ve olmayan vardır.  

  

"Uyum Görevlileri" arasında Küresel Genel Danışman, Bölge veya Coğrafi Bölge Genel 

Danışmanları, Baş Etik ve Uyum Görevlisi ve Bölge Uyum Yöneticileri bulunur.  

 

"Kolaylaştırma ödemeleri", şirketin başka türlü hak sahibi olduğu rutin, isteğe bağlı 

olmayan veya gerekli bir eylemin performansını güvence altına almak veya hızlandırmak 

için bir hükümet yetkilisine (veya başka bir kişiye) yapılan küçük, gayri resmi ödemelerdir. 

Bazen "gres" ödemeleri olarak adlandırılırlar. 

  

“Aile üyeleri“, biyolojik ilişki veya evlilik yoluyla "eş tarafından akrabalar", çocuklar, eşler, 

aile içi ortaklar, ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, kardeşler, yeğenler, yeğenler, 

teyzeler, amcalar, ilk kuzenler ve bu insanlardan herhangi birinin eşi ve söz konusu kişiyle 

aynı haneyi paylaşan diğer bireyler. 

  

“FCPA", ABD dışındaki hükümet yetkililerine iş elde etmek veya elde tutmak için 

yolsuzluk ödemelerini yasaklayan bir ABD Yasası olan Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları 

Yasası anlamına gelir. FCPA ayrıca şirketlerin doğru defterler ve kayıtlar oluşturmasını 

ve sürdürmesini ve yeterli bir iç muhasebe kontrol sistemi oluşturmasını gerektirir.  

  

"Hükümet", aşağıdakiler de dahil olmak üzere herhangi bir ulusal, eyalet veya yerel 

yönetimin herhangi bir kurumunu, enstrümantalitesini, alt bölümünü veya başka bir 

organını içerir:  

 

• Hükümetle ilgili idari, yasama, yargı veya yürütme organları veya kurumları,  

• Devlet tarafından sahip olunan veya işletilen hastaneler veya diğer sağlık tesisleri 

ve eğitim tesisleri, 

• İdari veya düzenleyici kurumlar (çevre düzenleyicileri veya imar veya planlama 

makamları gibi), 

• Devlete ait veya kontrol edilen işletmeler, şirketler veya toplumlar (devlete ait 

havayolları, elektrik şirketleri veya medya kuruluşları gibi), 

• Siyasi partiler, 

• Uluslararası kamu kuruluşları (Dünya Bankası veya Birleşmiş Milletler gibi). 
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Kurumsal Politika   

  

“Hükümet Yetkilisi” olduğunu yorumlanacak çok geniş tarafından düzenleyici kurumlar 

ve içerir çalışanları, devletin sahip olduğu veya kontrol ettiği varlık. Bir hükümet yetkilisi 

şunları içerir: 

•  Herhangi bir siyasi parti, idari kurum, yürütme veya düzenleyici kurumlar 
(memurlar, düzenleyici denetim yetkilileri, gümrük yetkilileri; silahlı kuvvetler 
üyeleri, kamu güvenliği görevlileri gibi)dahil olmak üzere bir hükümetin herhangi 
bir yetkilisi veya çalışanı; 

• Bir devlet kurumu adına resmi bir kapasitede hareket eden herhangi bir kişi 
(seçilmiş yetkililer ve çalışanlarının üyeleri gibi),  

• Bir hükümet tarafından sahip olunan veya kontrol edilen bir işletme veya 
kuruluşun çalışanları veya acenteleri (devlete ait veya kontrol edilen hastanelerin, 
sağlık tesislerinin, distribütörlerin veya kooperatiflerin, üniversitelerin veya 
havayollarının çalışanları gibi), 

• Herhangi bir hükümet tarafından istihdam edilen veya herhangi bir hükümet 
adına veya adına hareket eden herhangi bir kişi veya firma (örneğin, bir devlet 
kuruluşu tarafından devlet işlevlerini yerine getirmek için sözleşmeli kuruluşların 
çalışanları), 

• Herhangi bir siyasi parti yetkilisi, bir siyasi partinin çalışanı veya temsilcisi veya 
siyasi makam adayı (veya siyasi parti pozisyonu); uluslararası bir 
organizasyonun yetkilileri, temsilcileri veya çalışanları (örneğin, Dünya Bankası 
veya Birleşmiş Milletler) ve 

• Yukarıdakilerden herhangi birinin herhangi bir aile üyesi veya başka bir temsilcisi. 

Bu terimin daha ayrıntılı bir tanımı için Kraft Heinz'in Hükümet Yetkilileri ve Siyasi Katkılar 

Politikası ile küresel Etkileşimlerine bakın. Bir kişinin bir devlet memuru olup 

olmadığından emin değilseniz, bir Uyum Görevlisine danışmalısınız. Bir Uyum Görevlisi 

sizi başka türlü yönlendirmedikçe, bu kişiye bir devlet memuru olarak davranmalısınız.  

Değerli Öğeler. Alıcının herhangi bir değerde bulabileceği her şey. Maddi kalemler veya 

ekonomik değerle sınırlı değildir ve bu Politikanın amaçları için minimum değeri yoktur. 

Bu içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:  

  

• Hediye çekleri veya hediye kartları veya diğer finansal araçlar (hisse senedi 

gibi)dahil olmak üzere nakit veya nakit eşdeğeri;  

• Mal veya hizmet hediyeleri; 

• Eğlence, yemek ve seyahat; 

• Şirket ürünleri; 

• İş, istihdam ve yatırım fırsatları;  
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• Kişisel indirimler veya krediler; 

• Aile üyelerine veya arkadaşlarına iyilik veya diğer avantajlar sunar; 

• Tıbbi masrafların ödenmesi;  

• Siyasi katkılar ve  

• Hayırsever katkılar. 

UKBA. İngiltere Rüşvet Yasası, özel ticari taraflar ve kamu görevlileri arasındaki rüşveti 

suçlayan İngiltere yasasıdır. UKBA, yabancı şirketler tarafından İngiltere'de yapılan 

rüşvetler ve İngiltere vatandaşları tarafından yurt dışında yapılan rüşvetler için geçerlidir. 

Ayrıca, Birleşik Krallık'ta iş yapan herhangi bir şirket (veya işinin bir parçası) adına veya 

yararına dünyanın herhangi bir yerindeki üçüncü şahıslar tarafından yapılan rüşvetleri de 

kapsar.  

  

GEREKSİNİMLER  

  

A. Uygunsuz Ödemeler Yasaktır  

  

Kraft Heinz, rüşvetin ödenmesi veya kabul edilmesi için sıfır toleransa sahiptir. Çalışanlar 

umut verici ya da başka rüşvet ya da doğrudan, ya da dolaylı olarak bir İş Ortağı 

aracılığıyla Değeri Öğeleri ödemek, bir Devlet memuru ya da uygunsuz herhangi bir ticari 

avantaj sağlamak için, yanlış Kraft Heinz için bir iş elde etmek ya da korumak, ya da 

meşru bir işlevi performanslarını veya ifa ikna etmek için herhangi bir kişiye sunan 

yasaktır.  

  

Benzer şekilde, çalışanların ve iş ortaklarının rüşvet kabul etmeleri veya herhangi bir 

üçüncü tarafın rüşvet vaadi veya teklifi üzerine harekete geçmeleri yasaktır.  

 

Kraft Heinz ayrıca, mevcut veya potansiyel bir iş ortağına, yanlış bir şekilde iş elde etmek 

veya bir iş kararını bozmak amacıyla değerli bir şeyin verildiği bir durumu içeren ticari 

rüşveti de yasaklar. 

  

Bu politikanın ihlali ciddi bir şekilde ele alınacak ve istihdamın sona ermesi de dahil olmak 

üzere disiplin cezası ve uygun olduğunda uygun kolluk kuvvetlerine sevk için bir neden 

olacaktır.  

  

Bu Politikaya tabi olan hiçbir kişi, çalışanın eylemi şirketin işini kaybetmesine neden olsa 

bile, rüşvet ödemeyi reddettiği veya yönetimin dikkatini rüşvet talebine getirdiği için 

disipline veya diğer olumsuz sonuçlara maruz kalmayacaktır. Çalışanlar herhangi bir 

rüşvet talebini denetçilerine, bir uyum görevlisine veya etik ve uyum raporlama kanalları 

aracılığıyla bildirmelidir.  
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B. Kolaylaştırma Ödemeleri Yasaklandı  

  

İngiltere de dahil olmak üzere çoğu ülkenin yasaları, kolaylaştırma ödemelerinin 

yapılmasına izin vermez. Buna göre, şirket kolaylaştırma ödemelerini kesinlikle yasaklar. 

Kolaylaştırma veya “gres” ödemesi için bir talep alırsanız veya bir hükümet yetkilisine bir 

ipucu vermeniz istenirse, bir uyum görevlisine danışın. 

  

Örneğin, şirketin Muhasebe Müdür Yardımcısının vergi formlarını satın almak için devlet 

vergi dairesindeki katibe bir “ipucu” ödemesi istenir. Böyle bir bahşiş ödemeden, 

muhtemelen " bugün formlarımız tükendi.” Kolaylaştırma ödemesi bu Politika tarafından 

yasaklanmıştır. Kraft Heinz çalışanı, katip amirine şirket politikasının ödemeyi 

yasakladığını bildirmeli ve derhal bir uyum görevlisine bildirmelidir.  

 

Kolaylaştırma ödemeleri, devlet kurumlarının, yayınlanan ücret çizelgelerinde veya diğer 

resmi belgelerde belirtildiği gibi, doğrudan bir devlet kurumu veya işletmenin kendisi adına 

ödenebilecek resmi ücretler uygulayabileceği durumları içermez. Bu resmi devlet 

ücretleri, bir hükümetin hazinesine yatırılması, resmi bir devlet makbuzu toplanması ve 

masrafın şirketin defterlerine doğru bir şekilde kaydedilmesi koşuluyla pasaportları, 

lisansları veya diğer hizmetleri hızlandırmak için ödenebilir. Bununla birlikte, hükümet 

yetkililerinin kişisel kapasitelerinde (yani, bir hükümete ait resmi bir hazine hesabına 

yatırılmayan) yararına sağlanan ödemelerin kolaylaştırılması bu politikayı ihlal edecektir. 

  

C. Hükümet Yetkililerinin Yararına yapılan ödemeler   

  

Belirli dar koşullar altında, hediyeler, eğlence ve seyahat  

Hükümet yetkilisine izin verilebilir. Meşru bir iş amacı olmalıdır (örneğin, iyi niyet teşvik 

etmek veya Kraft Heinz ürün ve hizmetlerini tanıtmak, göstermek veya açıklamak için) ve 

ödemeler aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:  

  

• Ödeme, uygunsuz bir ticari avantaj sağlamak veya Kraft Heinz için iş elde etmek 

veya elde tutmak için herhangi bir resmi eylemi veya kararı yanlış etkilemek için 

asla sağlanamaz veya teklif edilemez; veya Kraft Heinz adına hükümet kararlarını 

yanlış etkilemek; 

• Makul değer ve yerel geleneklere uygun; herhangi bir hediyenin değeri yerel 

yasalara uygun olmalı ve 25 ABD dolarını geçmemelidir;  

• Yerel yasalar uyarınca izin verilir;  

• A-B1 formunun doldurulması da dahil olmak üzere, bu politika uyarınca gerekli tüm 

onayların alınması da dahil olmak üzere , Kraft Heinz Hediye ve Eğlence Politikası 

ile tutarlı;  

https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGifts%20%26%20Entertainment%20Policy&Tab=GEP
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• Kraft Heinz Hediye ve Eğlence Politikasında tanımlandığı gibi nadiren sunulur) ve  

• Şirketin defterlerinde ve kayıtlarında doğru bir şekilde belgelenmiş ve 

kaydedilmiştir. 

Bir devlet memurunun yararına bir hediye veya eğlence sunmadan önce, çalışanlar AB-

1 formunu doldurmalı ve iş veya fonksiyonel Onaylayıcıdan (örneğin, finans Başkanı, 

Genel Müdür) ve: 

• Küresel Devlet İşleri Başkanı'ndan (ABD'de) veya 

• bir Uyum Görevlisi (örneğin, yerel Genel Danışman veya Etik ve Uyum Yöneticisi) 

(ABD dışında) onayını almalıdır.   

 

Eğitim, seyahat ve ilgili masraflar için ödeme yapmayı teklif etmeden veya kabul etmeden 

önce  

Hükümet yetkilileri, çalışanlar AB - 1 formunu doldurmalı, İş veya Fonksiyonel 

Onaylayıcıdan (örneğin, Finans Başkanı, Genel Müdür) ve: 

• Küresel Devlet İşleri Başkanı'ndan (ABD'de) veya 

• bir Uyum Görevlisi (örneğin, Yerel Genel Danışman veya Etik ve Uyum Yöneticisi) 

ve Küresel Baş Etik ve Uyum Görevlisinden onay almalıdır. 

 

Daha fazla bilgi için, "Hediyeler ve Eğlence Onay Programı" ve "AB-1 Formu - Hükümet 

Yetkililerine Verilen Hediye veya Eğlencenin Onaylanması Dahil Olmak Üzere Kraft Heinz 

Hediye Ve Eğlence Politikasına" bakın.   

 

D. Üçüncü Taraflar / İş Ortakları  

  

Kraft Heinz tarafından bu Politika kapsamında yasaklanan rüşvet ve diğer ödemeler, 

üçüncü taraf bir iş ortağı tarafından dolaylı olarak şirket adına veya şirket yararına 

yapılamaz. Rüşvetle mücadele yasaları dolaylı rüşvet ödemelerini ve tekliflerini yasaklar 

ve şirket ve çalışanları şirket adına hareket eden iş ortaklarının davranışlarından sorumlu 

tutulabilir.  

  

İş ortaklarıyla yapılan yazılı anlaşmalar, iş ortağının uygun yasal yargı yetkisinin FCPA, 

UKBA ve yerel rüşvetle mücadele hükümlerine uyacağına dair bir temsilini içermelidir. Bir 

Kraft Heinz kuruluşunun yazılı bir sözleşme olmadan faaliyet gösterdiği durumlarda, 

Küresel Sözleşme Dokümantasyonu ve Gözden Geçirme Direktifineuygun olarak , iş 

ortağının bir Uyum Sertifikası mektubu yürütmesi gerekir.  

  

 

https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGifts%20%26%20Entertainment%20Policy&Tab=GEP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/GlobalLegal.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FGlobal%20Legal%2FGlobal%20Contractual%20Commitment%20Documentation%20and%20Review%20Directive&Tab=GCCDRD
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/GlobalLegal.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FGlobal%20Legal%2FGlobal%20Contractual%20Commitment%20Documentation%20and%20Review%20Directive&Tab=GCCDRD
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Bir iş ortağına ödenen komisyonlar ve diğer tazminatlar, sağlanan hizmetlerle ilgili olarak 

alışılmış ve makul miktarlarda olmalıdır. Komisyonlar, giderler ve diğer ödemeler şirketin 

kayıtlarına ve finansal tablolarına uygun şekilde yansıtılmalıdır. Kraft Heinz'in 

kitaplarında, yanlış işlemi gizlemek için tahrif edilen girişler de dahil olmak üzere yanlış 

veya yanıltıcı girişler olmamalıdır. Aynı şekilde, "kayıt dışı", gizli veya kayıt dışı fonlar 

veya varlıklar da yasaktır. 

 

  

1. Yeni Üçüncü Taraf İş Ortaklarının Katılımı   

 

Herhangi bir yeni iş ortağına katılırken, iş birimi şunları yapmalıdır:  

  

• bir İş Ortağını kısmen itibarlarına, deneyimlerine, etik iş uygulamalarına ve bu 

Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak iş yapma istekliliğine göre seçin;  

  

• İş Ortağına şirketin rüşvetle mücadele politikalarını ve İş Ortağının yürürlükteki 

tüm yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele yasalarına uymasını 

beklediğimizi bildirin;  

  

• yürürlükteki yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele yasalarına uygunluk 

konusunda iş ortağından güvence alın ve  

  

• iş ortağının uyması gereken herhangi bir anlaşma ve yapılan herhangi bir 

durum tespiti de dahil olmak üzere bu iletişimlerin kaydını tutun.  

  

2. Üçüncü Taraf Durum Tespiti Gereksinimleri  

  

Tüm iş birimleri, küresel etik ve uyum ekibi ile koordineli olarak, İş Ortakları için durum 

tespiti prosedürlerini yerine getirmekten sorumludur, böylece şirket, iş ortaklarının 

yozlaşmış faaliyetlerde bulunma olasılığının düşük olduğundan makul bir şekilde emin 

olabilir. Durum tespiti hem yeni iş ortakları hem de periyodik olarak mevcut iş ortakları 

üzerinde gerçekleştirilir. 

 

İş birimi, Kraft Heinz için yolsuzluk riskini artırabilecek herhangi bir iş ortağını dahil 

etmeden önce durum tespiti konusunda küresel etik ve uyumluluk ekibine danışmalıdır. 

Bu, iş ortaklarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:   

  

• şunun adına bir Hükümet veya Hükümet Yetkilisi ile etkileşime girebilir:  

Şirket veya  
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• İş Ortağına bağlı olmayan banka hesaplarına veya kuruluşlara ödeme 

yapılmasını ister veya  

• isteksiz görünüyor veya geçerli yolsuzlukla mücadele ve rüşvetle mücadele 

yasalarına uyacağına dair bir güvence vermeyi reddediyor.  

  

Hükümet veya Hükümet Yetkilileri ile İş Ortağı etkileşimlerinin bazı örnekleri şunları içerir, 

ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 

1. şirket adına Devlet lisansları veya sertifikaları almak;  

2. Kraft Heinz ürünlerinin şirket adına Gümrük yoluyla temizlenmesi;  

3. Kraft Heinz ürünlerini ithal etmek ve/veya dağıtmak için şirket adına devlet 

onayları almak veya 

4. şirket adına bir hükümete, Devlet kurumuna veya devlete ait bir kuruluşa satış 

yapmak.   

 

Kraft Heinz'in durum tespiti prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi, Kraft Heinz'in küresel 

Üçüncü Taraf durum tespiti Politikasında ve etik ve uyumluluk tarafından tutulan durum 

tespiti oyun kitabında tam olarak açıklanmıştır. Özel durumunuz için durum tespiti 

gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Uyumluluk Yetkilinize başvurun. 

 

3. Üçüncü Taraf İş Ortakları - Kırmızı Bayraklar 

 

Durum tespiti yaparken ve sonraki herhangi bir ilişki boyunca, "kırmızı bayrakları" dikkatle 
izlemelisiniz.  "Kırmızı bayrak", ek dikkat ve ekstra dikkat gerektiren bir gerçek veya 
durumdur.  Kırmızı bayraklar birçok biçimde görünebilir ve aşağıdakileri içerebilir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir: 

• Bozuk davranışların geçmişi veya itibarı veya normal iş kanallarını atlamak;  

• Hizmetleri gerçekleştirmek için nitelikleri veya kaynakları eksik sunmak; 

• Ticari kayıtlarında veya diğer organizasyon belgelerinde iş kapsamının önerilen 

hizmetleri kapsamaması;   

• Üçüncü tarafın ofisi veya deneyimi olmayan bir ülkede KH için hizmet sunmak;  

• Bozuk faaliyetlerde bulunmayacaklarını veya gerekli onayları 

imzalamayacaklarını onaylamayı reddetmek;  

• Ticari sicil numarası veya vergi kimlik numarasının sona ermesi;  

• Uygunsuz aktivite negatif haber medya, basında ya da inandırıcı söylentiler;  

• Olağandışı ödeme şekilleri veya finansal düzenlemeler talep etmek;  
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• Ödemelerin kendi adına başka bir tarafa yapılmasını istemek;  

• Başka bir taraf adına veya üçüncü tarafın bulunduğu veya KH için iş yaptığı 

farklı bir ilçede, özellikle yolsuzluk veya vergiden kaçınma geçmişi veya itibarı 

olan bir ülkeye ödeme talep etmek; 

• Güvenilir bir açıklama yapmadan mülkiyeti gizleyen bir kabuk veya holding 

şirketinin kullanımı; 

• Sadece nakit ödeme talep etme;  

• Büyük bir ön ödeme veya bonus talep etme;  

• Hizmetlere orantısız, piyasa oranının üstünde veya başka bir şekilde genellikle 

yüksek olan ödeme talep etmek; 

• Makul olmayan büyük indirimler, krediler veya desteklenmeyen gider geri 

ödemeleri talep etmek; 

• Distribütörün, devlet kurumlarına haklı bir sebep olmaksızın daha yüksek 

fiyatlarla satması; 

• Öngörülen katılımdan farklı bir iş kolunda hizmetlerin sağlanması; 

• Çalışmalarını tamamlamak için başka bir üçüncü tarafın kullanımı (alt ajanlar);  

• Bir devlet memuru veya müşteri tarafından önerilmesi;  

• Etki veya bağlantılar hakkında temsiller veya övünme; 

• Bireysel Üçüncü Taraf aracı, bir devlet kuruluşu veya bir müşteri tarafından 

istihdam edilmesi;  

• Hükümet veya müşteri ile çalışan yakın akrabaları veya ortakların olması;  

• Akraba olan bir hükümet yetkilisi ile iş ilişkisi önerilmesi;  

• Çıkar çatışmalarının olması (örneğin, üçüncü taraf da KH için çalışıyor veya KH 

tarafından istihdam edilen bir akrabası var); 

• Şirketin onayı olmadan anlaşmalar yapabilmek için taleplerin olması; 

• Sözleşmelerin veya iletişimlerin gizli tutulmasının talep edilmesi; 

• Hizmetlerimizi sağlayacak sahipleri ve çalışanları da dahil olmak üzere 

şirketlerinin detayları hakkında açık olmanın reddedilmesi ve  

• “İşi almak için” belirli bir ödemenin, hediyenin vb. gerekli olduğu yönünde 

açıklamalar veya çıkarımlar yapmak veya benzeri ifadeler olması. 
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Üçüncü tarafla olan ilişkiyi yöneten KHC çalışanı, e-postanızı ve diğer iletişim ve 
belgelerinizi kırmızı bayraklar için izlemekten sorumludur. Herhangi bir kırmızı bayrak 
derhal amirinizin veya bir uyum görevlisinin dikkatine sunulmalıdır.  Bunu yapmamak bu 
Politikanın ihlali olarak kabul edilir. 

 

E. Gasp Talepleri  

  

Çalışanlarımızın güvenliğine değer veriyoruz. Aksi halde hayat güvenliği için tehlikeli bir 

tehdit olduğu ilkesini ihlal eden eylemleri için cezalandırılmış olmayacak. Böyle bir ödeme 

yapılırsa, mümkün olan en kısa sürede etik ve uyum ekibine ve bölge veya bölge 

danışmanına bildirilmesi çok önemlidir. Ayrıca, yöre ya da Bölge Kontrolör de ödenmesi 

gerektiği, Şirketin defter ve kayıtları kaydedilen derhal bildirilmelidir.  

 

Bu istisna dar bir şekilde yorumlanacaktır. Aksi takdirde yasaklanmış bir ödeme 

sağlamak için bu hükme kötü niyetle güvenen herhangi bir çalışan, fesih de dahil olmak 

üzere uygun disipline tabi olacaktır.      

 

F. Siyasi ve Hayırsever Katkılar  

  

Siyasi ve hayırsever katkılar, herhangi bir resmi eylemi veya kararı etkilemek, uygunsuz 

bir ticari avantaj sağlamak veya Kraft Heinz için yanlış bir şekilde iş elde etmek veya elde 

tutmak için asla sağlanamaz.   

  

Kamu görevi için siyasi partiler veya adaylar için şirket fonlarının, mülklerinin, 

hizmetlerinin veya değer kalemlerinin kullanılması veya bunlara yardım edilmesi tüm yerel 

yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.  İş birimlerinin genellikle siyasi katkılarda 

bulunmaları önerilmez.   

  

Kraft Heinz'in politik katkısını tartışmadan, vaat etmeden, teklif etmeden veya vermeden 

önce, çalışanlar bir uyum görevlisine danışmalı ve küresel hükümet işleri ekibinden 

önceden yazılı onay almalıdır.  Küresel hükümet işleri ekibi, gerektiğinde bu tür katkılarla 

ilgili kayıtları tutar. Daha fazla ayrıntı için Kraft Heinz'in hükümet yetkilileri ve siyasi 

katkılar Politikası ile etkileşimine bakın. 

  

Hükümet yetkililerinin veya aile üyelerinin Mütevelli gibi bir role sahip olduğu hayır 

Kurumlarına (örneğin, sosyal veya tıbbi ihtiyaçları ele almak isteyen kar amacı gütmeyen 

kuruluşlar) yapılan bağışlar, uluslararası yolsuzlukla mücadele Yasaları uyarınca 

endişelere neden olmaktadır. Şirket adına bir hükümet yetkilisine hayırsever hediyeler 

https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
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verilmesi, yolsuzlukla mücadele yasalarına, ABD vatanseverlik Yasası'na ve diğer geçerli 

yasalara uyumu sağlamak için sıkı kontrollere tabidir.   

  

Buna göre, bir hükümet yetkilisi (veya bir hükümet yetkilisinin aile üyesi) ile ilişkili veya 

talep edilen bir hayır kurumuna yapılan herhangi bir bağış, küresel hükümet İşleri 

Başkanı ve baş etik ve uyum görevlisi tarafından önceden yazılı onay gerektirir. 

 

Daha fazla rehberlik için Kraft Heinz'in hükümet yetkilileri ve siyasi katkılar Politikası veya 

hayırsever bağış Politikası ile etkileşime girmesine danışın. 

  

G. Uygun Muhasebe   

  

Küresel davranış kurallarına uygun olarak, tüm çalışanlar, üçüncü taraflara yapılan 

ödemelerin veya değer kalemlerinin rüşvet veya yolsuzluk için kullanılmamasını 

sağlamak için şirketin defterlerinin ve kayıtlarının doğru ve makul bir şekilde yapılmasını 

ve tutulmasını sağlamak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. 

  

Bu, bir devlet memuru veya İş Ortağı da dahil olmak üzere herhangi bir kişiye veya üçüncü 

tarafa verilen herhangi bir ödemenin veya değer kaleminin uygun iş biriminin defterlerine 

ve kayıtlarına düzgün bir şekilde kaydedilmesi gerektiği anlamına gelir. Örneğin, bir 

hükümet Yetkilisiyle bir akşam yemeğini tanımlamak için harcama raporunuzda 

“danışmanlık ücretleri” terimini kullanmak bu politikayı ihlal eder.  

  

Bir devlet memuru veya İş Ortağı da dahil olmak üzere herhangi bir kişiye veya üçüncü 

tarafa, yeterli destekleyici belgeler olmadan ödeme yapılmayacak ve bu belgelerde 

açıklanandan başka bir amaç için ödeme yapılmayacaktır. Kraft Heinz'in kitaplarında, 

yanlış işlemi gizlemek için tahrif edilen girişler de dahil olmak üzere yanlış veya yanıltıcı 

girişler olmamalıdır. Aynı şekilde, "kayıt dışı", gizli veya kayıt dışı fonlar veya varlıklar da 

yasaktır. 

 

H. Çalışan Eğitimi  

 

Tüm beyaz yakalı çalışanlar ve seçilen mavi yakalı çalışanlar, şirket tarafından periyodik 

olarak sağlanan yolsuzlukla mücadele eğitiminden geçmelidir. Bu eğitimin niteliği, içeriği 

ve sıklığı, iş sorumluluklarınıza, kıdeminize ve bulunduğunuz yere göre şirket tarafından 

belirlenecektir. 

 

 

 

https://heinz365.sharepoint.com/sites/home/Pages/EthicsCompliance.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fhome%2FGlobal%20Policies%2FEthics%20and%20Compliance%2FGovernment%20Interaction%20Policy&Tab=GIP
https://heinz365.sharepoint.com/sites/CharitableGivingandDonations
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KONUŞMA   

  

Tüm çalışanların konuşma yükümlülüğü vardır. Bu (veya başka herhangi bir) politikanın 

herhangi bir gerçek veya potansiyel ihlalinden haberdar olursanız, lütfen derhal bildirmek 

için etik ve uyumluluk raporlama kanallarını kullanın.   

  

Lütfen endişelerinizi dile getirdiğinizde veya iyi niyetle yanlış bir şey bildirdiğinizde, doğru 

olanı yaptığınızı ve Kraft Heinz'in size karşı herhangi bir misillemeye tahammül 

etmeyeceğini unutmayın. Birinin sizi veya başka bir çalışanı endişelendirdiği için 

misilleme yaptığını düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede bize bildirin.  

  

• Çevrimiçi bildirim için KraftHeinzEthics.com adresini ziyaret edin.  

• Ülkeye özel raporlama hattı numaraları da KraftHeinzEthics.com adresinde 

mevcuttur.  

• Ayrıca ethics@kraftheinz.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

  

http://www.kraftethics.com/
http://www.kraftethics.com/
mailto:ethics@kraftheinz.com

