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Cisco Systems Inc. ve bağlı kuruluşlarının tüm İş Ortakları (Cisco) için 

Küresel Yolsuzluk Karşıtı Politika  

 

Cisco; tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin, satıcılarının veya kanal iş ortaklarının, danışmanlarının, aracılarının ve Cisco’nun iş 
yaptığı tüm diğer tarafların (İş Ortakları) Cisco’ya hizmet sunarken ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirirken ya da  bir Cisco 

müşterisine veya başka bir üçüncü tarafa Cisco adına her zaman profesyonel ve etik bir tutum sergilemesini beklemekte ve gerekli 

kılmaktadır. Bu amaçla bir İş Ortağı olarak yapmanız gerekenler şunlardır:  

(a) ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve dünya genelindeki diğer benzer yolsuzluk 

karşıtı yasalar dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yolsuzluk karşıtı yasalara uymak (“Yürürlükteki Yasalar”). Bu yasalar 

genellikle devlet memurlarına rüşvet vermeyi yasaklar, defter ve kayıt gerekliliklerini belirler ve ihlaller karşısında hapis 
ve para cezalarını belirler; bazı yasalar aynı zamanda rüşvet alma eylemi veya ticari bir rüşvet biçimi olarak özel sektör 

çalışanları için de geçerlidir. Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA) hakkında daha fazla bilgi almak için 

http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ adresini ziyaret edebilir veya publicsectorcompliance@cisco.com adresine 

yazabilirsiniz.  

(b) Cisco’yu Yürürlükteki Yasaların herhangi birinin ihlalinden sorumlu kılabilecek herhangi bir eylemde bulunmamak veya 

kendi tedarikçilerinizin, alt yüklenicilerinizin, aracılarınızın veya diğer üçüncü tarafların bu türden bir eylemde 

bulunmasına izin vermemek.  

(c) Cisco’dan alınan parayı veya diğer karşılıkları (doğrudan veya dolaylı olarak) ticari faaliyetlere girmek veya bu faaliyetler i 

sürdürmek için bir eylemi veya kararı uygunsuz şekilde etkilemeye çalışmak ya da uygunsuz ticari menfaatleri güvenceye 

almak amacıyla herhangi bir ödeme yapmak veya birine değer taşıyan bir şey vermek gibi Yürürlükteki Yasaları ihlal 
edecek şekilde veya diğer yasa dışı şekillerde kullanmamak. Yukarıdaki koşullar aşağıdaki kişilerden herhangi birine 

yönelik olarak yapılan tüm ödeme veya değer taşıyan bir şey sunma teklifleri ve vaatleri için geçerlidir:  

• devlet memurları veya çalışanları (seçilerek ya da atanarak yürütme, yasama, yargı veya yönetim makamlarına gelmiş 

olanlar, Birleşmiş Milletler ya da Dünya Bankası gibi uluslararası kamu kuruluşlarında görev yapanlar veya bir devlet 

ya da kuruluş için veya bunlar adına resmi nitelikte herhangi bir görev üstlenenler),  

• kamu sektöründe faaliyet gösteren veya devlete ait bir işletmenin çalışanı ya da yetkilisi, 

• siyasi bir aday, siyasi bir parti veya siyasi bir partinin herhangi bir yetkilisi ya da çalışanı, 

• teklifin belli bir kısmını (doğrudan veya dolaylı olarak) yukarıda tanımlanan kişilerden herhangi birine teklif 

edeceğini bildiğiniz veya bilmeniz gereken herhangi bir kişi ya da, 

• ticari rüşvet biçimi kullanılacak herhangi bir özel sektör çalışanı veya yetkilisi. 

Yasaklanan teklif türleri yukarıdaki koşulları sınırlamaksızın değer taşıyan şu türden öğeleri içermektedir: uygunsuz bir 

menfaat elde etmek amacıyla sunulan nakit veya nakit benzerleri (hediye kartları dahil), uygunsuz hediyeler, seyahat ve 
eğlence, yardım ya da siyasi amaçlı katkılar, talepsiz ve teklifsiz düzenlemeler, ayni hizmetler, akrabaları işe alma veya 

yetkisiz kolaylaştırma ödemeleri. 

(d) Cisco’nun talebi üzerine tedarikçilerinizin, alt yüklenicilerinizin, aracılarınızın veya diğer üçüncü tarafların yolsuzluk 

karşıtı benzer bir yazılı beyanda bulunmalarını sağlayarak Cisco’ya gerekli adımların atıldığını bildirmek.  

(e) Defter ve kayıtları doğru ve eksiksiz bir şekilde tuttuğunuzdan emin olmak; Cisco ile yaptığınız anlaşmalarda ortaya 

konan tüm diğer ilgili hüküm ve koşullar ve diğer ilgili yükümlülükler bu politikayla uyumluluk konusunda da geçerli 

olacaktır. Ayrıca gizli veya kaydedilmeyen (“kayıt dışı” olarak adlandırılan) herhangi bir şirket fonu kurmanız, 
sürdürmeniz veya kullanmanız da yasaktır. Kayıt dışı fonlar konusunda http://www.cisco.com/go/integritynow adresinden 

daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Cisco hiçbir surette herhangi bir tedarikçi veya üçüncü taraf anlaşmasına dayanılarak Cisco’nun  iyi niyetli olarak Yürürlükteki 
Yasaların ihlaline neden olabileceğine inandığı herhangi bir eylemde bulunmaya ya da bulunmamaya zorlanamaz.  

Bu politikanın herhangi bir öğesini ihlal ettiğinize inanırsak veya sözleşme yükümlülüklerinizi yerine getirirken  yanlış ya da hileli 

bir beyan veya tekeffülde bulunursanız Cisco tamamen kendi takdirinde olmak üzere Cisco ile anlaşmalarınızı yazılı bir bildirimin 
ardından derhal askıya alma ya da feshetme hakkını saklı tutar. 

 

Bir Cisco çalışanının veya herhangi bir Cisco iş ortağının etik olmayan iş faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sorununuzu veya 

çekincenizi ethics@cisco.com adresinden Cisco Etik Ofisi ile iletişime geçerek ya da Cisco’nun Etik web formunu, ücretsiz 

yardım hattını veya https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html 

adresinde bulunan anonim bildirim araçlarını kullanarak derhal Cisco’ya bildirmelisiniz.  
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