Kanal İş Ortağı Davranış Kuralları
Lincoln Electric, doğruluk ve dürüstlükle iş yapmaya ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasa ve
düzenlemelerine uymaya inanır. Aynı değerleri paylaşan iş ortaklarını seçmeye özen gösteriyoruz. Bu
Kanal İş Ortağı Davranış Kurallarında, distribütörlerimizin, temsilcilerimizin, entegratörlerimizin ve
bayilerimizin iş uygulamalarına ilişkin beklentilerimiz özetlenmektedir. Bu Kurallarda yer alan beklentiler,
iş ilişkilerine girme veya iş ilişkilerini genişletme konusundaki kararımız için esas teşkil eden faktörlerdir.
Bu Kurallardaki beklentiler, sözleşmelerdeki belirli gerekliliklerin yerine geçmez; bu Kurallar,
sözleşmelerdeki belirli gerekliliklere ek niteliği taşır.
RÜŞVET VE YOLSUZLUK
Rüşvet, komisyon ve benzeri ödemeler yasaktır. Kanal İş Ortakları; uygunsuz bir iş avantajı elde etmek için
yapılan ödeme olarak algılanabilecek değerli hiçbir şey teklif etmemeli, sağlamamalı, vadetmemeli veya kabul
etmemelidir. Kanal İş Ortakları; bizim adımıza devlet memurlarına veya kamu görevlilerine ödeme, seyahat,
hediye veya ağırlama teklif etmemelidir. Kanal İş Ortakları; Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu
Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesine (OECD), ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk
Uygulamaları Yasasına (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Yasasına ve iş yaptıkları tüm ülkelerin rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele yasalarına uyacaktır.
ADİL REKABET
Kanal İş Ortakları; geçerli tüm antitröst ve rekabet yasalarına uymalı ve fiyat sabitleme, gizli teklif verme,
pazar tahsisi, yasa dışı tekel, boykot, hassas bilgilerin rakiplerle yasa dışı alışverişi veya diğer adil olmayan
ticaret uygulamaları gibi rekabeti kısıtlayabilecek faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmalıdır. Kanal İş
Ortakları, uygunsuz uygulamalar izlenimi yaratmaktan dahi kaçınmalıdır.
TİCARET MEVZUATINA UYUM
Kanal İş Ortakları; Lincoln Electric ürünlerinin ve teknolojisinin ithalatını, ihracatını, yeniden satışını ve
yeniden ihracatını yöneten, ABD ve diğer ülkelerin yasaları da dahil olmak üzere geçerli tüm İhracat Kontrolü
ve Ekonomik Yaptırım Yasalarına uymalıdır. Kanal İş Ortakları; Lincoln Electric ürünlerini veya teknolojisini
yasaklanmış son kullanımlar için ya da ABD, AB veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına
tabi olan müşterilere ya da kapsamlı yaptırımlara tabi ülke veya bölgelerdeki kişi veya kuruluşlara satmamalı
veya devretmemelidir.
ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Kanal İş Ortakları; çalışanlarından birinin, Kanal İş Ortağının işini etkileyecek kararlar alabilecek
çalışanlarımızdan biriyle ilişkisinin olması veya çalışanlarımızdan birinin, Kanal İş Ortağının işinde herhangi
bir maddi çıkarı olması durumu da dahil olmak üzere, her türlü fiili veya olası çıkar çatışmasını ifşa edecektir.
HEDİYE, SEYAHAT VE AĞIRLAMA
Kanal İş Ortakları, uygunsuz bir iş avantajı elde etmek veya birinin adil ve tarafsız bir şekilde iş kararları alma
kabiliyetini etkilemek için hiçbir zaman değerli bir şey vermemeli veya almamalıdır. Kanal İş Ortakları; tüm
hediyelerin, ücretli seyahatlerin ve ağırlamanın mütevazı, seyrek, iş normlarıyla tutarlı ve meşru bir amaca
yönelik olduğundan emin olacaktır. Kanal İş Ortakları; bizim adımıza devlet memurlarına veya kamu
görevlilerine ödeme, seyahat, hediye veya ağırlama teklif etmemelidir. Lincoln Electric; yasa dışı, aşırıya
kaçan, sık verilen veya uygunsuz görünen her türlü hediyeyi, seyahati ve ağırlamayı yasaklar.
GİZLİ BİLGİLER; FİKRİ MÜLKİYET
Kanal İş Ortakları; özel ve ticari bilgiler de dahil olmak üzere gizli bilgilerin işlenmesinde sorumlu (hassas)
davranmalıdır. Kanal İş Ortakları, ticari sırlarımızın ve diğer fikri mülkiyetimizin gizliliğini korumalı ve marka
adlarımızı ve ticari markalarımızı yalnızca yazılı izin verildiğinde kullanmalıdır.
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KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME (AML)
Kanal İş Ortakları, kara para aklamayı önlemeli ve kolaylaştırmamalıdır. Kanal İş Ortağı, olağan dışı veya
şüpheli faaliyet veya işlemlere karşı dikkatli olacaktır. Bunlar; nakit ödeme girişimlerini, işlemle ilgili olmayan
ülkelere veya taraflara yapılan veya bunlardan gelen fon transferini içeren düzenlemeleri, gerçek bir iş
amacını yansıtmayan olağan dışı karmaşık anlaşmaları veya kayıt tutma veya raporlama gerekliliklerinden
kaçınma girişimlerini içerebilir.
İZLEME VE UYUM
Kanal İş Ortakları, bu beklentilere uyumu sağlayan bir yönetim sistemi kullanmalıdır. Bu Kurallara
uyulduğunun onaylanmasını talep edebiliriz.
AYRIMCILIK YAPMAMA VE TACİZİ ÖNLEME
Kanal İş Ortağı; ırk, renk, cinsiyet, din, ulusal köken, yaş, engellilik, annelik, cinsiyet kimliği ve cinsel
yönelime dayalı ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü ayrımcılık ve tacizden uzak bir çalışma ortamı
sağlamalıdır.

YASA/KURAL İHLALİ ŞÜPHELERİNİ BİLDİRME
Bir Lincoln Electric çalışanının veya Kanal İş Ortağının yürürlükteki yasaları veya bu Davranış Kurallarını
ihlal ettiğini düşünüyorsanız veya bundan şüpheleniyorsanız endişelerinizi
https://lincolnelectric.ethicspoint.com adresinden Uyum Yardım Hattımız aracılığıyla bildirmekle
yükümlüsünüz. Uyum Yardım Hattımız, belirli ülkelerdeki belirli gizlilik yasalarında öngörülenler dışında,
anonim bildirimlere izin verir. Lincoln Electric, ihlalleri veya ihlal şüphelerini iyi niyetle bildirdikleri için
çalışanlara veya Kanal İş Ortaklarına karşı misilleme yapılmasına izin vermez.
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