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John Engel'in Mektubu Eyleme Geçirilen 
Değerlerimiz

Wesco olarak görevimiz, dünyayı inşa etmek, 
bağlamak, güçlendirmek ve korumaktır. Elektrik, 
iletişim, kamu hizmetlerinin dağıtımı ve tedarik 
zinciri hizmetlerinde dünya lideri olan Wesco'nun 
18.000 çalışanı, dünya çapında 50'den fazla ülkede 
30.000'den fazla tedarikçi iş ortağı ve 140.000 
müşteriyle işbirliği yapıyor. Bu küresel erişim, 
müşterilerimizin her gün bize ve işimize duyduğu 
güvenin bir kanıtıdır.

Erişimimiz ve ortaklıklarımız, aynı zamanda İş 
Ahlakı Kurallarımızın bu kadar önemli olmasının 
da nedenidir. İş Ahlakı Kurallarımız, Wesco'nun 
işlerini en yüksek derecede dürüstlük ve bütünlükle 
yürütme taahhüdünü ifade eder ve aynı zamanda 
yasal ve etik sorumluluklarımıza yön veren politika 
ve prosedürlerin temelini oluşturur. İş Ahlakı 
Kurallarımız, Yönetim Kurulumuz tarafından her 
yıl değerlendirilir.

Her birimizin Wesco İş Ahlakı Kurallarına uyma ve 
onu rehberimiz olarak kullanma sorumluluğu vardır. 
Bu İş Ahlakı Kuralları, sadece birbirimize değil, 
aynı zamanda iş ortaklarımıza, müşterilerimize, 
tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve hizmet 
verdiğimiz topluluklara verdiğimiz bir sözdür. 
Yaptığımız her işte elimizden gelenin en iyisini 
yaparız ve yolun her adımında bütünlük 
ve mükemmellik ile hareket ederiz.

Hepimiz bu Kuralların, ilgili şirket politikalarının 
veya yasa ve yönetmeliklerin ihlallerini dile getirme 
ve bildirme yetkisine sahibiz. İyi niyetle rapor veren 
veya bir soruşturma için işbirliği yapan kişilere karşı 
misilleme yapılmasını tolere etmeyiz. Bu İş Ahlakı 
Kurallarında açıklanan herhangi bir şey hakkında 
sorularınız veya endişeleriniz varsa, müdürünüzle 
veya İş Ahlakı Kurallarının sonundaki İletişim 
bölümünde listelenen diğer kaynaklarla konuşarak 
rehberlik istemenizi tavsiye ederim.

İş Kurallarımıza ve geçen yüzyılda Wesco'yu 
şekillendiren yüksek etik standartlarına bağlılığınız 
için teşekkür ederiz. En büyük varlığımızı oluşturan 
insanlar, dürüstlük konusundaki itibarımızı 
oluşturmada ve korumada bize yardımcı olmuştur. 
Bu yüksek standartları takip etmeye devam 
etmemiz, bugün ve gelecek yıllarda başarılı bir 
şekilde büyümemizi sağlayacaktır.

John Engel
Başkan ve CEO

 
Değerlerimiz, bizim tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız, içinde 
çalıştığımız ve yaşadığımız topluluklar ve birbirimizle olan etkileşimlerimizi 
dayandırdığımız ilkelerdir. Bu açık ve basit değerler Wesco'daki günlük 
eylemlerimizi şekillendirir.

 
 

İnsanlarımız, en büyük varlığımızdır
Tam potansiyelimize ulaşmak için birbirimizi 
destekleriz ve birbirimizi güvende tutarız. Sesimizi 
duyurma yetkisine sahibiz, bize kulak verileceğini 
biliyoruz ve iş arkadaşlarımızın refahını tehlikeye 
atabilecek veya dürüstlüğümüze, itibarımıza ya 
da başarımıza zarar verebileceğini bildiğimiz veya 
şüphelendiğimiz her türlü davranışı rapor ederiz.

Müşteriler ve Tedarikçilerle birlikte kazanmak
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle güçlü ve karşılıklı 
yarar sağlayan ittifaklar kuruyor, ortaklıklarımızı 
sağlam bir şekilde iyi ve etik hizmet üzerine 
oluşturuyoruz. Taahhütlerimizi tam olarak yerine 
getiririz ve iş yaptığımız herkesin güvenini kazanırız.

 
 

Bir ekip
Etkili ekip çalışmasını ve dürüst iletişimi teşvik ederiz 
ve karşılıklı anlayış oluşturmak için birbirimize 
kulak veririz. Çeşitliliğe değer veririz ve kapsayıcı 
kültürümüzü koruyup güçlendirmek için bilinçli 
olarak çaba harcarız.

Her zaman en iyi olmaya çalışırız 
Yaptığımız her şeyde elimizden gelenin en iyisini 
ortaya koyarız. Sürecin her adımında bütünlük 
ve mükemmellik ile hareket ederiz ve her zaman 
işi tamamlarız.

Yenilik
Değişimi, gelişmek ve büyümek için bir fırsat 
olarak görürüz. Dijitalleşme yoluyla iş yapma 
şeklimizi sürekli olarak yenilemenin, yürütmenin 
ve dönüştürmenin yollarını ararız.

5 Temel 
Değerimiz
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Bu Kuralların Amacı
Bu Wesco İş Ahlakı Kuralları ("Kurallar"), her 
birimizin işimizi yöneten yasalara ve etik ilkelere 
uymasına yardımcı olarak değerlerimizi eyleme 
geçirmemize yönelik bir kılavuzdur. Kurallar, Wesco 
ve yan kuruluşlarının tüm yöneticileri, memurları 
ve çalışanları için geçerlidir. Bu belge tam kapsamlı 
bir belge değildir ve her durumu ele almaz; iyi 
muhakeme yapmamız ve rehberliğe veya açıklamaya 
ihtiyacımız olursa sorular sormamız beklenir. 

Çoğu durumda Kurallar, yasaların gerektirdiğinden 
daha yüksek etik davranış standartları gerektirir. 
Çalışanlar ve yöneticiler, en azından, hem 
yürürlükteki yasalara hem de bu Kurallarda belirtilen 
davranış standartlarına uyacaktır. 

Politikalar, prosedürler ve yönergeler gibi ek 
kaynaklar, Kuralları tamamlar ve bu Kurallar içinde 
listelenir. Ayrıca, Kuralları günlük çalışmalarımızda 
nasıl uygulamaya geçireceğimiz konusunda 
tavsiye ve rehberlik, yöneticilerden, Wesco 
etik ve uyum ofisinden, insan kaynaklarından, 
hukuk departmanından ve İş Bütünlüğü 
Hattından alınabilir.

Sorumluluklarınız 
Etik bir şekilde ve bütünlükle çalışma söz konusu 
olduğu zaman hepimiz rol modeller oluruz 
ve şunları yapmalıyız: 

•  Bu Kurallardaki rehberliği bilme ve uygulama
•  Olumlu, kapsayıcı bir çalışma ortamını ve güçlü 

bir etik kültürü teşvik etme 
•  Atanan eğitim ve sertifikaları 

zamanında tamamlama 
•  Yerel yasalarca yasaklanmadığı sürece 

yasa, Kurallar veya şirket politikaları ile ilgili 
şüphelenilen ihlalleri bildirme

•  Misillemeden kaçınma ve herhangi birine karşı 
şüphelenilen misillemeyi bildirme

• Soruşturmalarda işbirliği yapma

Yöneticilerin özel rolü
Yöneticiler ve çalışanlar arasında iki yönlü iletişimin 
teşvik edildiği açık, özenli ve işbirlikçi çalışma 
ortamımızla gurur duyuyoruz. Açık iletişimimiz, 
herhangi bir olası yasa dışı veya etik olmayan bir 
davranış veya duruma karşı tetikte kalmamıza ve 
rapor etme konusunda kendimizi rahat hissetmemize 
yardımcı olur.

Her Wesco çalışanı, bütünlük kültürümüzü 
korumada rol oynar. Yöneticilerimizin bazı 
ek sorumlulukları vardır:

•  Yaptığınız her şeyde Kurallarımızı ve yönergelerimizi 
modellemede örnek davranış sergileme

•  En yüksek etik iş ahlakı standartlarına sahip bir 
çalışma ortamını yönlendirerek ve sürdürerek 
bütünlüğün bir öncelik olduğunu gösterme

•  Çalışanların soru ve endişelerini size getirmekten 
çekinmedikleri bir ortam yaratma

•  Bildirilen endişeleri dinleyerek derhal ele alma veya 
Wesco Yükseltme Yönergelerini izleyerek iletme

•  Konuşanlara karşı misillemeler konusunda dikkatli 
olma ve bu tür durumları önleme

• Adil ve saygılı bir iş yeri sağlama

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Liderlik pozisyonundaki biri hakkında endişe 

bildirmenin yaygın olmadığı bir kültürde 
büyüdüm. Yöneticimin politikayı ihlal ettiğini 
biliyorum ama muhbir olmak istemiyorum. 
Ne yapmam gerekir?

C  Endişelerinizi dile getirmeniz önemlidir. 
Wesco, endişeleri incelerken farklı kültürel 
standartlara saygı duyar ve bunları dikkate 
alır; ayrıca bilgileri paylaşan kişinin kimliğini 
ve paylaşılan bilgileri korumak için uygun 
adımları atarız.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  İş Ahlakı ve Raporlama 

Yükümlülüğü Politikası 
- Yükseltme Yönergeleri
-  Etik ve Uyum Ofisi

Ses Duyurma
Hepimizin bu Kurallara uyması ve bu Kurallardaki 
hükümlerin, diğer şirket politikalarının veya 
kanunların ihlali durumunda gecikmeden bildirimde 
bulunması gerekir. Wesco olası kötü amaçlı kullanım 
konusundaki tüm raporları ciddiye alır ve bunları 
derhal soruştururuz. Aynı zamanda, disiplin, 
görevden alma veya diğer cezaları içerebilecek 
uygun düzeltici önlemleri de alırız. Her birimizin 
bir raporla ilgili soruşturmada tam olarak işbirliği 
yapması gerekir.

Çeşitli yollarla sesinizi duyurma
Wesco, ihtiyaç duyduğunuzda tavsiye ve yardım 
için çeşitli kaynaklar sunar. Kurallarımızla 
çelişen herhangi bir şey yapma konusunda baskı 
hisseden, bir iş arkadaşının bu Kuralları ihlal 
ettiğine inanan veya doğru hareket tarzının net 
olmadığı bir durumda kalan herkes aşağıdakilerle 
iletişime geçebilir: 

•  Kişinin yöneticisi veya kendisini yanında rahat 
hissettiği herhangi bir yönetim üyesi

• Etik ve Uyum Ofisi

• Bölgesel uyum görevlileri

• İş Bütünlüğü Hattı

• Bir insan kaynakları yöneticisi

• Wesco hukuk departmanı

• İç denetim

Bir endişeyi bildirmek için belirli bir emir komuta zincirini takip etme zorunluluğu yoktur. Raporlarının 
ele alınmadığından şüphelenen herkes, bu listedeki diğer kişilere rapor sunabilir.

Yöneticilerin yasalar veya Kurallar ile ilgili ihlal şüphelerini Wesco etik ve uyum ofisine, bölgesel uyum 
görevlilerine, insan kaynaklarına veya İş Bütünlüğü Hattına bildirmeleri beklenir.

Misilleme olmadan özgürce sesinizi duyurun
Kurallarımızın, politikalarımızın veya yasaların ihlallerini iyi niyetle bildiren veya ifşa eden ya da 
bir soruşturmada işbirliği yapan bir kişiye karşı hiçbir şekilde taciz veya misilleme yapılmasına 
tolerans göstermeyiz.

Kendinizin veya bir başkasının misillemeye hedef olduğunu düşünüyorsanız, derhal bu Kurallarda 
listelenen kaynaklardan biriyle iletişime geçmelisiniz. Konuşan veya bir iç soruşturmaya katılan birine 
karşı misillemede bulunan herkes, iş akdinin feshine varabilecek şekilde disiplin cezasına çarptırılacaktır. 
Misillemenin nasıl fark edileceği ve rapor edileceği de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için Wesco'nun 
Misillemeyi Önleme Politikasına bakın.

İsimsiz Olarak Ses Duyurma
Yerel kanunlar tarafından yasaklanmadığı sürece, herkes Wesco İş Bütünlüğü Hattı ile iletişime geçerek 
isimsiz bir rapor sunabilir. Çağrılar ve raporlar, çeviri hizmetleri bulunan bağımsız bir üçüncü taraf sağlayıcı 
tarafından haftanın yedi günü, günde 24 saat işlenir. Bildirimde bulunan kişi kimliğini ifşa etmeyi seçmediği 
sürece, bilgiyi veren kişinin kimliği Wesco'daki hiç kimseye açıklanmaz. 

İş Bütünlüğü Hattı ile 
iletişim yöntemleri
Online:
https://wescodist.ethicspoint.com

Telefon (ücretsiz):
ABD ve Kanada için: 1 866.873.2376

ABD dışındaki numaralar: 
https://wescodist.ethicspoint.com

Mobil Uygulama:

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics%40wesco.com%20?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ethics@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
mailto: legaldepartment@wescodist.com
mailto:Internal_Audit@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
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İş Bütünlüğü Hattı
Bir kişi telefon üzerinden İş Bütünlüğü Hattı ile 
iletişime geçtiğinde eğitimli bir uzman, raporu 
tamamlamak için gerekli olan bir dizi soru ile 
kendisine yol gösterir. İş Bütünlüğü Hattına yapılan 
aramalar kaydedilmez. Bir bildirim çevrimiçi olarak 
gönderilirse, bildirimde bulunan kişiden web tabanlı 
bir formda bilgi vermesi istenecektir. Her iki yöntem 
de, yerel yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece 
isimsiz işlem yapmaya izin verir. Bildirimde bulunan 
kişiye ayrıca 10 haneli bir Rapor Anahtarı verilir 
ve kendisinden raporunu telefonla veya çevrimiçi 
olarak takip etmesine olanak verecek benzersiz bir 
şifre oluşturması istenir. 

Bazı ülkelerde yerel yasalar uyarınca, sadece rüşvet 
veya finans, muhasebe ya da denetim ihlallerine 
ait konular gibi belirli türdeki raporlar İş Bütünlüğü 
Hattı aracılığıyla sunulabilir ve bu bildirimlerin yerel 
olarak ele alınması gerekir. Bildirilen bir konunun 
yerel olarak ele alınması gerekiyorsa İş Bütünlüğü 
Hattı uzmanları, bildirimde bulunan kişiyi yerel 
yönetime veya insan kaynaklarına yönlendirir.

Soruşturma Süreci
Tüm raporlar, ilk değerlendirme, soruşturma ve 
çözüm için etik ve uyum ofisine yönlendirilir. Etik 
ve uyum ofisi, her raporu değerlendirerek raporda 
yasa dışı faaliyetler, İş Ahlakı Kurallarının veya 
politikalarının ihlali ya da diğer etik dışı davranışlar 
konusunda iddialar bulunup bulunmadığını belirler. 

Her bir bildirim, konuyu mümkün olduğunca 
kapsamlı ve gizli bir şekilde araştırmaktan 
sorumlu uzman bir araştırmacıya atanır. Şirket 
varlıklarının çalınması veya kötüye kullanılması 
ile ilgili bildirimler bu konularda uzmanlığı olan 
araştırmacılara atanır. Taciz veya ayrımcılık 
gibi konuları da içeren istihdam ilişkileri 
iddiaları, deneyimli insan kaynakları çalışanları 
tarafından soruşturulur.

Soruşturma sürecinde, bildirim sahibi ilk raporla 
birlikte kendi adını verirse, soruşturmacı başkalarıyla 
birlikte bildirim sahibiyle de görüşerek konuyu 
takip edebilir.

Raporlar ve soruşturmalarla ilgili bilgiler, kapsamlı 
bir soruşturmanın yapılmasını sağlamak veya 
disiplin ve iyileştirme için atılacak en iyi adımları 
belirlemek amacıyla, konuyu bilmesi gereken 
kişilerle paylaşılır. Uygun durumlarda ve gizlilik 
gereksinimleri açısından tutarlı olduğunda veya 
kanunen gerekli olduğunda, konuyu bildiren kişiye 
soruşturmanın sonucu ve kararlar hakkında bilgi 
verilir. 

Soruşturmadan Sonra
Bir soruşturmada Kuralların veya şirket 
politikalarının ihlal edildiği belirlenirse, yönetim ve 
insan kaynakları, Wesco politikalarına ve yürürlükteki 
yasalara uygun olarak disiplin cezası belirleyecek ve 
uygulayacaktır. Gelecekteki ihlalleri önlemek için iş 
uygulamalarında yapılacak değişiklikler gibi başka 
iyileştirici önlemler uygulanabilir.

En az üç ayda bir, Wesco'nun Baş Etik ve Uyum 
Sorumlusu, Etik ve uyum ofisinin rehberliğinde 
alınan raporların ve yürütülen soruşturmaların 
sayısı konusunda Wesco İcra Kurulu Başkanı, 
Finans Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Genel 
Danışman ve İç Denetimden Sorumlu Başkan 
Yardımcısından oluşan İdari Uygunluk Komitesini 
bilgilendirir. Baş Etik ve Uyum Görevlisi, soruşturma 
raporlarını düzenli toplantıları sırasında Wesco 
Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'ne de sunar. 

Yönetim Kurulu, bir bütün olarak veya 
komitelerinden biri aracılığıyla, kendi takdirine 
bağlı olarak, raporlarla ilgili görüş almak veya 
raporları soruşturmak için üçüncü taraf danışmanlar 
da tutabilir.

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Birisinin Kurallarımızı ihlal ettiğinden 

şüpheleniyorum ama emin değilim. Somut 
bir şey öğrenene kadar endişelerimi kendime 
mi saklamalıyım?

C  Hayır. Bir ihlalden şüpheleniyorsanız, 
konuşun. Bekleyip başkalarına veya 
şirkete zarar verme riskine girmektense 
potansiyel bir sorunu gündeme getirmek 
daha iyidir. "İyi niyetle" bildirimde 
bulunmanız, doğru olduğuna inandığınız 
bilgileri, soruşturmadan sonra yanıldığınız 
ortaya çıksa bile dürüstçe söylemeniz 
anlamına gelir.

S  Ya dile getirdiğim endişe yöneticimle ilgiliyse 
- işimi kaybetmeme neden olur mu?

C  Endişelerinizi dile getirmek için en iyi 
yer genellikle müdürünüzdür, ancak sizi 
endişelendiren yöneticinizin davranışlarıysa, 
insan kaynakları iş ortağınızı veya İş 
Bütünlüğü Hattını aramak iyi alternatif 
seçeneklerdir. İşin içinde kim olursa 
olsun, endişelerinizi vakit kaybetmeden 
bildirmelisiniz. Bunu yapmak sizin 
sorumluluğunuzdadır ve Kurallarımızı ihlal 
edebilecek herhangi bir faaliyetten haberimiz 
olması çok önemlidir.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  İş Ahlakı ve Raporlama 

Yükümlülüğü Politikası
-  İş Bütünlüğü Hattı
-  Misillemeyi Önleme Politikası

İş Yerimizde Bütünlük
Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve komşularımızın emniyetine, sağlığına ve refahına odaklanırız. Her bireye değer vermenin ve bizi benzersiz kılan 
farklılıkları takdir etmenin, faaliyet gösterdiğimiz yerlerde başarılı bir iş kurmak ve güçlü topluluklar oluşturmak için gerekli olduğuna inanıyoruz. 
Hiç kimsenin zalimce veya onursuz davranışlarına tolerans göstermeyiz iş yerlerimizde ve tedarik zincirimizde insan haklarını ve itibarını gözetiriz.

Ayrımcılık
Çalışanların tam potansiyellerine ulaşabilecekleri ve genel başarımıza katkıda 
bulunabilecekleri bir iş yeri sağlarız. Çalışanlarımıza ve şirketimize başvuranlara 
adil ve eşit bir şekilde davranma konusunda titiz hareket ediyoruz. Her kişiye 
adil, nazik, saygılı ve kıymet vererek yaklaşıyoruz. Çalışma ortamımız açık 
iletişimin ve karşılıklı saygının olduğu, her bireye ayrı önem verdiğimiz bir 
atmosfere sahiptir. 

Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde geçerli istihdam yasalarına ve düzenlemelerine 
uyarız ve yasa dışı ayrımcılığa tolerans göstermeyiz. İşe alma, eğitim, maaş, yan 
haklar, terfi, transfer, iş akdi feshi, çalışma koşulları, çalışma hayatı ve çalışan 
ilişkileri ile hiçbir hususta ayrımcılık söz konusu olamaz. Başvuru sahiplerini ve 
çalışanları kendi özel nitelik ve becerilerine göre değerlendiririz. Herhangi bir 
ayrımcılık ile karşılaştığımızda veya ayrımcılık yapıldığını gördüğümüzde bunu 
rapor ediyoruz. İyi niyetle rapor veren kişilere karşı intikamı tolere etmeyiz.

Taciz ve Zorbalık  
Çalışanlarımızın refahını ve üretkenliğini destekleyen ve işyerinde 
tacize tolerans göstermeyen bir işyerine sahip olmaya kararlıyız. 
Korkutucu, düşmanca veya saldırgan bir çalışma ortamı oluşturan 
davranışlara izin vermeyiz. Çalışma ortamında veya bir şirket 
etkinliğinde bir kişinin davranışı (bir tedarikçinin veya müşterinin 
davranışı dahil) bizi veya çevremizdeki birini rahatsız ediyorsa 
bunu bildiriyoruz. İşyerinde taciz yaşar veya gözlemlersek, 
bunu bildiririz. Wesco, iyi niyetle bildirimde bulunan veya 
bir soruşturmada işbirliği yapan kişilere karşı misilleme 
yapılmasını yasaklar.

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Tacizi gerçekleştiren kişi bir müşteri olsa bile, bir iş arkadaşımın taciz 

edilmesiyle ilgili endişemi dile getirebilir miyim?

C  Evet. Bir yöneticiden, çalışandan, müşteriden, tedarikçiden veya 
başka bir iş ortağından gelip gelmediğine bakılmaksızın tacize 
müsamaha göstermeyiz.

S  Çalışma arkadaşım, bazen bana saldırgan bulduğum şakalar yapıyor. 
Ne yapmam gerekir?

C  Çalışma arkadaşınıza bu tür şakaları çalışma ortamınız için uygunsuz 
bulduğunuzu söylemeniz gerekir. Ayrıca durumu yöneticinizle veya insan 
kaynakları ile görüşebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  İşyerinde Fırsat Eşitliği ve Pozitif 

Ayrımcılık Politikası
- Ayrımcılık Yapmama Politikası

- Taciz Etmeme Politikası
- Misillemeyi Önleme Politikası

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Yöneticimin bana karşı ayrımcılık yaptığına inanıyorum ve bu konuyu 

kendisiyle konuşmak konusunda kendimi rahat hissetmiyorum. Bu 
endişeyi görüşmek için başka hangi kaynaklar mevcut?

C  Yöneticiniz ile rahatça konuşabileceğinizi düşünmüyorsanız insan 
kaynakları, iç denetim, etik ve uyum ofisi veya bölgesel bir uyum 
görevlisi ile irtibat kurabilirsiniz. Wesco İş Bütünlüğü Hattı'nı arayarak 
da sorularınızı veya endişelerinizi isimsiz şekilde iletebilirsiniz.
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Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
Wesco'da insanlarımız, en büyük varlığımızdır. Ekibimizin her bir üyesinin benzersiz deneyimleri ve katkıları 
nedeniyle değer gördüğü bir ortam yaratmak için çaba harcarız. Kapsayıcılık ve çeşitlilik, yüksek performanslı 
kültürümüzün temelleridir ve farklılıklarımızı tanıyan ve değer veren, kapsayıcı ve çeşitliliğe sahip bir iş 
ortamı geliştirmeye kararlıyız. 

Yaş, etnik köken, Yerli köken veya miras, cinsiyet, fiziksel özellikler, inançlar, dil, cinsel yönelim, eğitim, 
milliyet, sosyal geçmiş, kültür ve diğer kişisel özelliklerdeki farklılıklara saygı duyuyor ve bunları 
takdir ediyoruz. 

Etrafımızdaki fikir, yetenek, beceri, geçmiş ve bakış açısı zenginliğinden en iyi şekilde yararlanmanın, birlikte 
daha fazlasını yapmamıza ve büyümemize yardımcı olduğunu biliyoruz. 

Kapsayıcılık ve çeşitliliğe olan bağlılığımız, küresel tedarikçi ağımız için de geçerlidir. Azınlıklara ve 
kadınlara ait ticari işletmelere yönelik iş fırsatlarını geliştirmek için çalışan çok sayıda girişimi ve kuruluşu 
destekliyoruz. Aşağıdaki amaçları sağlamak üzere kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir tedarikçi ağını teşvik 
etmeye ve geliştirmeye kararlıyız:

•  Daha geniş bakış açıları ve fikirlerle karşılaşarak yeniliğe katkıda bulunma ve daha iyi kararlar alma

•  Küçük ve farklı ticari işletmelerin dağıtım işimize katılımını teşvik etme

•  Hizmet verdiğimiz topluluklarda ekonomik büyümeye ve genişlemeye katkıda bulunma

Güvenli ve Sağlıklı 
Çalışma Ortamı
Çalıştığımız yerlerde güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı sağlıyoruz. Sağlık ve emniyetle ilgili tüm 
geçerli yasa ve düzenlemelere uyarız ve güvenli 
ve sorumlu bir şekilde çalışmakta ısrar ederiz. Her 
birimiz, Wesco'nun sağlık ve emniyet politikalarına 
ve prosedürlerine uymaktan ve kazaları, 
yaralanmaları veya potansiyel emniyet tehlikelerini 
derhal bildirmekten sorumluyuz.

Tüm çalışanlarımız için uyuşturucunun bulunmadığı 
bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Uyuşturucu veya 
alkol problemi olan herkesin, Wesco Çalışan Destek 
Programı veya başka profesyonellerden destek 
almasını teşvik ediyoruz. Wesco, bir emniyet endişesi 
olduğunda uyuşturucu testi talep etme ve reddeden 
herkesin işine son verme hakkını saklı tutar.

Şiddete veya tehdit edici davranışlara tolerans 
göstermeyiz ve Wesco tesislerinde silahları 
yasaklarız. Her birimizin, şiddet tehdidini veya göz 
korkutma girişimini rapor etme zorunluluğumuz 
vardır. Wesco, tehdit edici olmayan çalışma 
ortamlarını koruma politikasını ihlal eden bir 
çalışana karşı, iş akdinin feshine kadar varabilecek 
uygun disiplin cezasını uygulayacaktır. İşyeri 
emniyeti ile ilgili tüm soru veya endişeler, Wesco 
emniyet ekibine yönlendirilmelidir.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Kapsayıcılık ve Çeşitlilik intranet 

sitesi (Compass)

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Çevre, Sağlık, Emniyet ve Sürdürülebilirlik 

intranet sitesi (Compass)
-  Çevre, Sağlık, Emniyet ve 

Sürdürülebilirlik Beyanı 
-  İşyerinde Şiddet ve İşyeri Davranış Politikası

İş Yapma Şeklimizde Bütünlük
İşimizi adil ve dürüst bir şekilde yürütürüz. Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile ilişkilerimiz adil, olumlu ve verimlidir, 
karşılıklı güven ve saygıya dayalıdır. Bu ilişkileri kurmak sürekli bir prosestir ve yüksek seviyedeki etik iş davranışı standartlarına bağlılık 
gerektirir. Bu üçüncü taraflarla etkileşimlerimizde dürüstlüğümüzü ve değerlerimize bağlılığımızı gösteririz. 

Kara Para Aklamayı Önleme
Kara para aklama, bireylerin veya grupların yasa dışı yollardan elde ettikleri 
fonları gizlemeye veya yasal mali ya da ticari işlemler yoluyla aktararak onları 
meşru göstermeye çalıştıkları her türlü süreçtir. Kara para aklamayı yasaklayan 
tüm yasalara uyarız ve bu tür faaliyetlere katılıyormuş izlenimi verebilecek 
işlemlerden kaçınırız. Ödeme usulsüzlüklerini tespit etmek ve önlemek için 
tasarlanmış prosedürler uygularız ve şüpheli faaliyetleri derhal bildiririz.

Yakından Bakış: “Tehlike İşareti” Talepleri
 Aşağıdakilerin yapılması talep edilirse etik ve uyum ofisi veya bir 
bölgesel uyum görevlisi ile iletişime geçin:

•  Önceden üzerinde anlaşılmış veya genelde kullanılan para 
biriminden farklı birimde ödeme yapılması

•  Ödemeleri çek veya elektronik fon transferi yerine nakit olarak 
yapma veya alma

•  İşlemin tarafı olmayan bir kişiye ödeme yapılması veya bir 
kişiden ödeme alınması ya da

• Fazla ödeme yapılması veya alınması
Yakından Bakış: Kapsayıcı ve Çeşitlilik İçeren Bir İş Yerini 
Teşvik Etme
•  Çalışma arkadaşları arasındaki farklılıklara saygı duyma konusunda 

örnek olun
•  Tüm bakış açılarının önemli olduğunu ve herkesin katkıda bulunma fırsatı 

olduğunu gösterin
•  Çalışanların, katkılarının fark yarattığını bilmelerini sağlayın ve 

başarılarını takdir edin
•  Objektif olun – kararların kişisel duygulardan, bilinçsiz ön yargılardan 

veya kişisel tercihlerden etkilenmesine izin vermeyin
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Daha Fazla Bilgi İçin
-  Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
-  Devlet Kurumlarıyla İş Yapma Politikası
-  Hediyeler ve İş Ağırlama Politikası
-  İş Ortağı Yolsuzlukla Mücadele Politikası
-  İş Ortağı Seçme Yönergeleri

Yakından Bakış: Kamu Görevlileri
Kamu Görevlisi kimdir? Kamu Görevlisi, geniş kapsamlı bir terimdir ve şu kurumlarda 
görevli olan çalışanları, yetkilileri, resmi görevlileri ve danışmanları içerir:

•  Ulusal, eyalete ait, bölgesel, ile ait veya yerel düzeydeki bir hükümet veya ona ait 
bakanlıklar, kurumlar veya bölümler

•  Üniversiteler, hastaneler, kamu hizmetleri, havayolları veya nakliye şirketleri gibi 
hükümetin sahip olduğu veya hükümet tarafından kontrol edilen kurumlar

•  ABD, Kanada veya diğer ülkelerdeki kabileler veya uluslar gibi egemen 
statüye sahip yerli gruplar

•  Devletin her kademesindeki siyasi adaylar ve siyasi parti yetkilileri ve 
onlar için çalışan herkes

•  Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve 
bunların ajansları ve diğer ilgili kurumları

• Kraliyet ailesinin ve yönetimde bulunan ailelerin üyeleri

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Yabancı bir ülkede faaliyet izni almamıza 

yardımcı olacak bir danışman tutmak 
istiyorum. Danışman fazla miktarda para 
talep ediyor ve herhangi bir belge imzalamayı 
reddediyor. Ne yapmam gerekir?

C  Danışmanın ödemelerimizi, herhangi bir 
hükümet görevlisine rüşvet vermek için 
kullanmayacağından emin olmak için gerekli 
etkili adımları atmalıyız. Öncelikle tavsiye 
almak için etik ve uyum ofisi veya bir bölgesel 
uyum görevlisi ile iletişime geçin.

S  Bir müşteri, sipariş vermesi karşılığında 
baldızına iş vermemi istedi. İsteği reddettim 
ama yine de siparişi aldık. Yine de bunu 
birilerine söylemem gerekiyor mu?

C  Evet, müşteriyle ileride sorun yaşamamak 
için böyle bir şey olduğunda yöneticinize 
haber vermek her zaman iyi bir fikirdir.

Adil Rekabet
Serbest ve açık rekabete inanıyoruz. Amacımız, rakiplerimizi adil ve dürüst bir 
şekilde geride bırakmaktır ve pazardaki rekabeti yasa dışı bir şekilde azaltan 
davranışlara tolerans göstermeyiz.

Enerjik bir şekilde rekabet ederiz ve aşağıda sayılanlar gibi rekabete aykırı 
anlaşmalara girmeyiz:

•  Fiyat sabitleme - fiyatları veya diğer rekabet koşullarını yükseltmek, düşürmek 
veya dengelemek için rakiple anlaşma yapma

•  İhaleye fesat karıştırma – teklif verme faaliyetlerini rakiplerle koordine etme

•  Grup boykotları – hedeflenen bireyler veya işletmelerle iş yapmamak için bir 
rakiple anlaşma

•  Pazarları bölme veya müşterileri tahsis etme – müşterileri, satış bölgelerini 
veya pazarları rakipler arasında bölüşme

•  Rakip firmanın çalışanını işe almama - farklı sektörlerde bile işverenler 
arasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamak konusunda karşılıklı anlaşma

Rekabet açısından hassas bilgilerle ilgili olarak, rakiple yapılan basit bir 
konuşmadan bile sözleşmelerle ilgili bilgiler çıkabileceği için fiyatlandırma, 
maliyetler, marjlar, satış veya satın alma şartları veya koşulları, pazar 
segmentleri, müşteriler veya teklif verme veya pazarlama stratejileri gibi 
konularda rakiplerle görüşmez veya bilgi alışverişinde bulunmayız.

Rüşvet ve Yolsuzluk
Rüşvet vermeye, istemeye, teklif etmeye veya 
kabul etmeye veya diğer yolsuz iş uygulamalarına 
katılmaya karşı sıfır tolerans politikamız vardır. İş 
yaparken asla rüşvet, bahşiş veya diğer etik dışı teklif 
veya ödemelere yetki vermez, bunları teklif etmez, 
bu konuda söz vermez, bunları vermez, talep veya 
kabul etmeyiz. Bu tür uygulamaların olağan veya 
kültürel olarak kabul edilebilir olduğu yerlerde bile 
bütünlük içinde çalışırız. Rüşvet veya yolsuzluğa 
katılım konusunda tolerans göstermeyiz ve bunlara 
göz yummayız.

Rüşvet, hediye vaatleri, hayır amaçlı veya siyasi 
bağışlar, krediler veya gelecekteki istihdam, kişisel 
ayrıcalıklar veya diğer yasa dışı teşviklerle, doğrudan 
veya dolaylı olarak kamu görevlilerinin kararlarını 
veya eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemeye 
çalışmayız. Doğrudan yapmamız yasak olan hiçbir 
şeyi dolaylı olarak yapmayız. 

Yakından Bakış: Rekabet Açısından 
Hassas Bilgiler
Rekabet açısından hassas bilgilere ait 
örnekler aşağıdadır:

•  Fiyatlama ve karlılık, iskontolar, ek ücretler, 
indirimler ve marjlar

• Hacim ve değer olarak satışlar

• Üretim veya hizmet maliyetleri

• Müşteriler

• Stratejik planlar ve pazarlama planları

•  Tedarikçi seçimine ve satış bölgelerine 
ait kriterler

Tedarikçiler veya müşterilerle yapılan bazı anlaşmalar rekabeti olumsuz 
etkileyebilir ve bu nedenle önceden hukuk departmanından onay alınması 
gerekebilir, örneğin:

•  Müşterilerin kendilerine sattığımız ürünleri yeniden satabilecekleri 
fiyatları belirlemek

•  Tedarikçilerin, Wesco'nun kendilerinden satın aldığı ürünleri satabileceği 
fiyatları belirlemesi

• Özel muamele veya “ihtiyaçlar” sözleşmeleri

•  Karşılıklı işlemler – yani bir müşterinin biz onlardan satın almadan önce 
Wesco'dan satın almasını isteme

•  Bağlama, yani müşterinin bizden ikinci bir ürün satın almasının ön koşulu 
olarak Wesco'dan bir ürün almasını isteme

• Ürünlerin maliyetimizin altında satılması

Rekabet bilgilerinin yasal olarak toplanması
Pazar istihbaratı elde etmek normal bir iş uygulamasıdır, ancak rakiplerimiz ve 
onların fiyatları, ürünleri, hizmetleri veya teklif verme stratejileri ya da kararları 
hakkında bilgi almak için yasa dışı veya etik olmayan yöntemler kullanmayız. 
Tıpkı bizim kamuya açık olmayan gizli bilgilerimize saygı gösterilmesini 
beklediğimiz gibi, diğer şirketlerin de gizli bilgilerine saygı gösteririz. Bilgi 
toplamak için kamuya açık veya diğer izin verilen kaynakları kullanırız ve 
herhangi bir yasa dışı veya ahlak dışı faaliyeti kullanarak bilgi toplamayız veya 
başka birinden bilgi toplamasını istemeyiz. Rekabet Bilgilerinin Toplanması 
Yönergelerindeki adımları takip ederiz. Uygunsuz şekilde sunulan veya elde 
edilen bilgileri derhal hukuk departmanına bildiririz.

Daha Fazla Bilgi İçinDaha Fazla Bilgi İçin
-  Rekabet Hukuku PolitikasıRekabet Hukuku Politikası
-  Bilgi Paylaşma YönergeleriBilgi Paylaşma Yönergeleri
-  Ticaret Odası YönergeleriTicaret Odası Yönergeleri
-  Rekabet Bilgilerinin Toplanması YönergesiRekabet Bilgilerinin Toplanması Yönergesi

Bizim adımıza kamu görevlileriyle iş yapan iş 
ortaklarının hiçbir şekilde yasa dışı ödeme veya 
teşvik teklif etmemesini, böyle bir söz veya yetki 
vermemesini sağlamak için gerekli adımlar atılır. 

Kavramları bilin: Rüşvet nedir?
Rüşvet, uygunsuz bir avantaj elde etmek veya bir 
kararı uygunsuz bir şekilde etkilemek amacıyla 
doğrudan veya dolaylı olarak ödeme teklif veya 
vaadi ya da para veya değerli herhangi bir şeyin 
ödenmesine izin verilmesidir. Rüşvet birçok biçimde 
olabilir, bunlar arasında nakit, iltimas, hediyeler, 
ağırlama, seyahat masrafları, yemekler, hayır 
amaçlı veya siyasi katkılar, kişisel iyilikler, bir devlet 
görevlisinin akrabasını işe alma teklifleri ve hatta 
başkalarına sunulmayan indirimler sayılabilir.
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Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Gelecek ay bir endüstri ticaret grubu toplantısına 

katılacağım. Gündemdeki konulardan biri, artan yakıt 
maliyetleri ve tarifeler gibi tedarik zinciri aksamalarının 
tartışılması. Buna katılmam uygun mudur?

C  Rakiplerin katıldığı ticari fuarlar ve diğer sektör 
toplantıları için ekstra dikkat etmek gerekir. 
Fiyatlandırma veya rekabet açısından hassas diğer 
bilgiler doğrudan tartışılmamalıdır. Aynı kural, yakıt 
maliyetleri, işçilik maliyetleri, taşıma maliyetleri veya 
fiyatlandırmayı etkileyebilecek diğer girdilerin maliyetleri 
konusundaki tartışmalar için de geçerlidir. Hukuk 
departmanı, bu ticaret grubuyla faaliyetlerinizi Kurallara 
uygun bir şekilde yürütmenizi sağlamak üzere sizinle 
birlikte çalışabilir.

S  Ekibimde bir rakipten Wesco'ya gelen yeni bir satış 
temsilcisi var. Bana, önceki işvereninden bazı eski 
ürün fiyat dosyalarına sahip olduğundan söz etti ve 
bu dosyaları görmek isteyip istemediğimi sordu. Bu 
fiyatlar muhtemelen artık güncel olmadığı için bunları 
değerlendirir miyim?

C  Hayır, onları değerlendirmemelisiniz. Rakiplerin 
fiyat listelerini, hatta eski listeleri bile o rakibin gizli 
bilgileri olarak düşünmelisiniz. Bu nedenle, söz konusu 
rakibin eski çalışanından bu tür bilgileri istemeyin 
veya kabul etmeyin. Yeni çalışanınıza Wesco'nun 
politikasını anlatmalı ve ona bilgileri yok etmesi veya 
yardım için hukuk departmanıyla iletişime geçmesi 
talimatını vermelisiniz. 

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Wesco Küresel İnsan Hakları 

Politikası Bildirgesi
-  Tedarikçi Davranış Kuralları

Hediyeler, Ağırlama ve Ticari İkramlar
Hediyeler, ağırlama veya diğer ticari ikramlar vermek ve kabul etmek, 
uygun şekilde yapıldığı takdirde müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş 
ortaklarımızla olan iş ilişkilerimizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bununla 
birlikte alıcıya, iyiliğe karşılık vermesi veya verene karşı borçlu hissetmesi için 
uygunsuz bir şekilde baskı yapma veya baskı yapıyormuş gibi görünme olasılığı 
varsa, hediye, ağırlama veya ticari ikramlar vermeyiz veya kabul etmeyiz. 

Meşru bir iş amacını desteklediği ve koşullar altında makul ve uygun 
olduğu durumlarda hediyeler veya ağırlama sağlayabiliriz. Tedarikçilerden, 
müşterilerden veya iş ortaklarından uygunsuz bir şekilde hediye, ayrıcalık ya da 
ağırlama istemeyiz ve kabul etmeyiz. Hediyeleri veya ağırlamaları kabul etmemiz 
çıkar çatışması izlenimi yaratacaksa bunları reddederiz. Hiçbir zaman nakit 
hediye kabul etmiyoruz veya vermiyoruz. 

Hediyeler, ağırlamalar veya ticari ikramlar sunarken sadece Wesco politikalarının 
nelere izin verdiğini değil, aynı zamanda verilenlerin duruma uygun olmasını da 
dikkate alırız. Uygunsuz gibi görünebilecek pahalı veya aşırı hediyeler verilmez ve 
kabul edilmez. Düzenlemek veya katılmak istediğimiz bir hediye veya etkinliğin 
aşırı veya fazla pahalı olup olmadığından emin değilsek, etkinliği düzenlemek 
veya katılmak için meşru bir ticari neden olduğundan emin olmak için konuyu 
yöneticimizle görüşmeliyiz.

Bir kamu görevlisine, devlet çalışanına veya müteahhide herhangi bir şey 
- mütevazı bir yemek veya promosyon ürünü bile olsa - teklif etmek yasa 
dışı olabilir. Buna göre, bu tür alıcılar söz konusu olduğunda daha da 
katı kurallarımız mevcuttur. Değeri ne olursa olsun devlet yetkililerine, 
çalışanlarına veya devlet projelerindeki müteahhitlere sunulan tüm 
hediyeler, iyilikler, ağırlamalar, seyahatler veya konaklamalar önceden 
etik ve uyum ofisi veya bir bölgesel uyum görevlisinin yanı sıra ilgili 
Wesco başkan yardımcısı tarafından onaylanmalıdır.

Adil Rekabet (Devam) Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti
Temel insan haklarını destekleme ve koruma konusunda kararlıyız ve herkese 
karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde belirtilen çalışma ve insan hakları ilkelerine ve 
iş yaptığımız ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uygun olarak itibar ve saygıyla 
davranmaya inanıyoruz.

Küresel İnsan Hakları Politikası Bildirgemizde belirtildiği gibi, zorla veya 
başka bir şekilde yasa dışı çalıştırmayı ve insan ticaretini yasaklarız. 
Kendi operasyonlarımızda çocuk işgücü veya zorla çalıştırma yoktur 
ve tedarik zincirimizde çocukların veya başkalarının sömürülmesine, 
fiziksel cezalandırılmasına, suistimal edilmesine, kaçırılmasına veya zorla 
çalıştırılmasına göz yummayız. Ayrıca çalışanların yasal örgütlenme ve 
toplu pazarlık haklarını da tanırız. İş yaptığımız yerlerde geçerli istihdam 
yasalarına uyarız.

Yüksek seviyede etik iş ahlakı standartlarına sahip olan ve yerel yasalara 
uyan tedarikçilerle ve diğer iş ortaklarıyla iş yapmaya çalışırız. Birlikte iş 
yaptığımız üçüncü tarafların, bizim kendi kendimize uyguladığımız ve aynı 
zamanda onlardan da beklediğimiz standartlar konusunda bilgi sahibi olmaları 
için gereken adımları atarız. Tedarikçilerimizden ve diğer üçüncü taraf iş 
ortaklarımızdan beklentilerimiz, Tedarikçi Davranış Kurallarımız içinde açıkça 
tanımlanmıştır. Çalışanlarımızı politikalar, prosedürler ve nasıl iş yaptığımızı 
belirleyen davranış standartları konusunda eğitiriz. İş operasyonlarımızda ve 
içinde iş yaptığımız topluluklarda insan hakları konularını periyodik olarak 
değerlendirir ve dile getiririz. Bu standartlar, yerel geleneklerden bağımsız 
olarak geçerlidir. 
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Hediyeler, Ağırlama ve Ticari İkramlar (Devam)
Kavramları bilin: Ticari İkramlar 
Hediyeler, ağırlama, bahşişler, eğlence, seyahatle ilgili harcamalar, krediler, nakit 
para, ödüller ve diğer iltimasların tümü "ticari ikram" olarak kabul edilir

Durun ve düşünün
Ya eğer…

•  Satın alma bölümündeki çalışana, Wesco ile iş yapmak isteyen bir tedarikçi 
tarafından yerel bir tatil yerinde tüm masrafları ödenmiş bir hafta sonu 
teklif edilirse?

•  Evinizde yenilikler yapıyorsanız ve bir Wesco tedarikçisi inşaat malzemelerini 
ücretsiz veya maliyetin altında sağlamayı teklif ederse?

Durun ve kendinize sorun:
“Bu hediyeyi kabul etmem, bu tedarikçiyle ilgili karar vermemi etkiler mi veya 
etkiliyor görüntüsü verir mi? Durum açığa çıkarsa şirket zor durumda kalır 
mı?” Eğer öyleyse, hediyeyi kabul etmeyin. Hediyeyi kabul etmenin doğru olup 
olmadığı konusunda şüpheniz varsa, önce müdürünüzle konuşun. 

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S   Wesco politikasını ihlal eden bir hediye alırsam ne yapmalıyım?

C  Hediyeyi iade edin ve hediyeyi verene şirket politikamızın bu hediyeyi 
kabul etmenizi yasakladığını kibarca açıklayın. Hediye, çiçek veya yiyecek 
sepeti gibi çabuk bozulan bir şeyse ve iade edilmesi gerçek bir seçenek 
değilse hediyeyi herkesin paylaşabileceği bir dinlenme odasına koyun. 
Hediyeyi iade ederseniz verenin güceneceğinden endişe ediyorsanız, 
durumu nasıl ele alacağımızı değerlendirebilmemiz için konuyu etik 
ve uyum ofisine veya bir bölgesel uyum görevlisine bildirin.

S  Yöneticimin onayını aldıktan sonra bir müşteriyi beyzbol maçına 
götürmeyi teklif ettim. Ama bir engel çıktı ve maça gidemiyorum. Biletleri 
müşteriye versem olur mu?

C  Biletlerin değeri makul olsa bile, etkinliğe katılmamanız durumunda 
Wesco'nun tedarikçiyle veya şirketiyle olan ilişkisini geliştirme fırsatı 
oluşmaz. Katılamayacaksanız, iş arkadaşlarınızdan birinin sizin yerinize 
katılmasını isteyin.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
-  Devlet Kurumlarıyla İş Yapma Politikası
-  Hediyeler ve İş Ağırlama Politikası

İş Ortakları ile Etkileşim
Dünya genelinde tedarikçiler, danışmanlar, gümrük komisyoncuları, nakliye 
komisyoncuları, müteahhitler ve diğer acenteler ve temsilciler dahil olmak üzere 
binlerce iş ortağıyla çalışıyoruz. Doğru iş ortaklarını seçeriz ve kararlarımızı 
objektif bir biçimde ve kalite, hizmet, fiyat, bulunabilirlik, güvenilirlik ve 
bütünlük gibi faktörlere dayanarak alırız. İş ortaklarımızı yüksek standartlarda 
tutarız ve onların etik, yürürlükteki yasalara saygılı ve değerlerimizle tutarlı bir 
şekilde faaliyet göstermelerini bekleriz.

İş ortaklarımızdan eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünü sürdürmelerini 
ve taciz, yasa dışı ayrımcılık ve misillemenin olmadığı bir iş yeri sağlamalarını 
bekleriz. Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, hapishane işçiliği veya insan ticaretiyle 
ilişkili bir tarafla iş yapmayız. Ayrıca, devlet tarafından oluşturulan yasaklı taraflar 
listesinde yer alan veya rüşvet, yolsuzluk veya diğer etik dışı ticari uygulamalara 
karışmış bir tarafla iş yapmayız.

Wesco İş Ortağı Seçim Yönergelerine göre iş ortaklarını incelemeden onlarla 
ilişkiye girmeyiz. İş ortaklarımız ayrıca Tedarikçi Davranış Kurallarımıza, İş Ortağı 
Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza, ilgili politikalara ve geçerli yasalara uymayı 
kabul eder. 

Bir iş ortağının veya bizim adımıza hareket eden herhangi birinin uygunsuz 
ödemeler yaptığına veya herhangi bir şekilde etik olmayan iş uygulamalarına 
giriştiğine inanırsak, bunu derhal bir bölgesel uyum görevlisine veya etik ve 
uyum ofisine bildiririz. Etik dışı iş uygulamalarına karşı sıfır toleransımız vardır 
ve yasa dışı veya uygunsuz faaliyetlerde bulunan veya politikalarımızı veya 
etik beklentilerimizi karşılamada defalarca başarısız olan bir tarafla çalışmaya 
devam etmeyiz. 

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Biri bana gizlice, sahip olduğumuz markalı ürünlerden birinin denizaşırı 

tedarikçisinin 14 yaşından küçük çocukları çalıştırma suçundan 
soruşturma geçirmekte olduğunu söyledi. Tedarikçi bana bu konudan hiç 
söz etmedi. Bu söylentileri görmezden gelebilir miyim?

C  Hayır. Tedarikçiden bilgi isteyerek başlamalısınız. Herhangi bir şüpheniz 
varsa, tedarik zinciri organizasyonu, etik ve uyum ofisi veya bir bölgesel 
uyum görevlisi ile iletişime geçin; onlar bağımsız harici sosyal denetim 
şirketimizin tedarikçideki istihdam uygulamaları, çalışma şartları ve diğer 
sorunlara ilişkin gerçekleri doğrulamasını sağlayabilir ve sonuca göre 
uygun önlemi alabilirler. 

Daha Fazla Bilgi İçin
-  İş Ortağı Yolsuzlukla Mücadele Politikası
-  İş Ortağı Seçme Yönergeleri
-  Tedarikçi Davranış Kuralları

Yakından Bakış: Hediyeler ve Ağırlama
 Aldığımız ve verdiğimiz hediye ve ağırlamalar şu şartlara 
uygun olmalıdır: 

• Amacı ve değeri makul

• Seyrek

• Nakit veya eşdeğeri şeklinde olmamalı

•  Zevkli, duruma uygun ve Wesco'yu utandırmayacak şekilde

• Açık ve şeffaf bir şekilde verilmelidir

• Usulüne uygun ve doğru bir şekilde kaydedilmelidir 

• Diğer Wesco politikalarına ve yürürlükteki yasalara uygun

•  İş ilişkilerini güçlendirmek veya ürün ya da hizmetleri 
sergilemek gibi uygun bir amaç için verilmelidir

Yakından Bakış: İş Ortağı “Tehlike İşaretleri”
Çoğu iş ortağı itibarlıdır, ancak aşağıdakiler gibi "tehlike işaretleri" mevcut olduğunda, 
iş ortağının ek olarak incelenmesi gerekebilir: 

•  İş ortağı, yolsuzlukla ünlü ülkelerde çalışıyorsa

•  Bizim için yaptığı işler, Gümrük memurları veya devlet satın alma görevlileri gibi devlet 
görevlileriyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi içeriyorsa 

•  İş ortağı, işi bizim için yapabilecek kapasitede olduğunu kanıtlayamıyorsa veya durum tespiti 
sorularımızı yanıtlamayı reddediyorsa

•  İş ortağı, ödemelerin işlemle ilgisi olmayan, yabancı bir ülkede bulunan bir bankaya 
yapılmasını talep ediyorsa
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Yakından Bakış: Boykotları Tanıma
Bir boykota katılmamızı isteyen ifadeler, hemen anlaşılmayabilir. 
Aşağıdakileri içeren sözleşme, teklif, satın alma siparişi, soru formu 
veya akreditiflere dikkat edin:

• Boykot veya kara liste kelimelerini içerir,

•  Bazı ülkeler için malların ithalat ve ihracatını yasaklar,

•  Malları belirli ülkelerin limanları üzerinden göndermemizi yasaklar

Uluslararası Ticaret 
Bir küresel şirket olarak Wesco, dünya genelinde ürün alıp satmaktadır. Bazı 
ürünlerin ticaretinin çeşitli kanunlarla sınırlandığını ve ayrıca yaptırım uygulanan 
veya yasaklanan bazı ülkeler, kişiler ve kurumlar olduğunu biliyoruz. Yürürlükteki 
tüm ihracat ve ithalat kanunlarına riayet ediyoruz. Bu yasaları ihlal eden 
herhangi bir ticari faaliyete katılmayız ve üçüncü bir taraftan bunu bizim adımıza 
yapmasını istemeyiz. Tedarik zincirimizin bütünlüğünü sağlamak için, ticaret 
uyum politikalarımızı bizim adımıza iş yapan diğer kişilere iletiriz. Wesco'nun 
politikaları ile yerel ticaret yasaları arasında bir çelişki olması durumunda, 
rehberlik için ticaret uyum departmanına veya hukuk departmanına danışırız.

Bazı ürünlerin ticaretinin özel kontrole tabi olabileceğini ve ihraç etmeden önce 
özel izin gerekebileceğini de biliyoruz. Ticaret kısıtlamaları ve yaptırımların iş 
yapmamızı veya bazı ülkeler, kurumlar ve kişilerle bilgi alış-verişi yapmamızı 
sınırlayabileceğini biliyoruz ve tarafları geçerli kısıtlı taraf listelerine göre uygun 
şekilde taramak için adımlar atıyoruz. Ayrıca, e-posta veya web erişimi yoluyla 
yapılan alışverişler dahil olmak üzere belirli teknik bilgilerin alışverişini sınırlayan 
ihracat kontrol yasalarına da uyarız. Geçerli yasalara uyarız ve mal, hizmet veya 
teknoloji ithalatı, ihracatı veya yeniden ihracatı için gereken lisanslara veya diğer 
devlet izinlerine sahip olduğumuzdan emin oluruz.

ABD'nin yabancı bir boykota veya ABD tarafından onaylanmamış veya 
desteklenmemiş herhangi bir sınırlayıcı ticaret uygulamalarına katılmamızı veya 
işbirliği yapmamızı yasaklayan boykot karşıtı kanunlarına riayet ediyoruz. 

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Bir müşterinin Wesco'dan satın aldığı ürünleri geçerli ihracat 

yasaları kapsamında yaptırım veya ambargo uygulanan bir ülkeye 
gönderdiğinden şüpheleniyorsam ne yapmalıyım?

C  Yaptırım veya ambargo uygulanan ülkelere üçüncü şahıslar tarafından 
bile ürün gönderilmesi yasa dışı olabilir. Bu gönderileri yöneten kurallar 
çok karmaşıktır ve gönderinin yasal olup olmadığını belirlemek için 
ticaret uyum departmanının veya hukuk departmanının olayları dikkatli 
bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

S  Wesco'nun ABD merkezli olmayan tesislerinden birinde çalışıyorum 
ve ABD hükümetinin Özel Tanımlanmış Vatandaşlar listesinde yer 
alan bir tedarikçiden kablo satın almam istendi. Çalıştığım tesis ABD 
dışında olduğundan ve ben de ABD vatandaşı olmadığımdan bu ürünü 
tedarikçiden satın almamda bir sakınca var mı? Değilse, bu öğeyi bizim 
adımıza bağımsız bir üçüncü taraf üzerinden temin edebilir miyim?

C  Hayır. Uluslararası Ticaret Politikamız, nerede olursa olsun Wesco 
çalışanlarının, tüzel kişiler ve kişiler üzerinde olabilecek kısıtlamalar 
dahil, yürürlükteki ticari yaptırım yasalarına ve düzenlemelerine 
uyması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna, bizim adımıza 
bu satın alma işlemini yapmak üzere üçüncü bir tarafa yetki verilmesi 
de dahildir. Tavsiye almak için ticaret uyum departmanına veya hukuk 
departmanına danışmalısınız.

Siyasi Faaliyetler ve Katkılar
Wesco, herhangi bir siyasi makam veya siyasi parti adayına kurumsal olarak 
para veya başka değerli şeyler katkısında bulunmaz. Wesco, çalışanlarının 
siyasi sürece katılma haklarına saygı duyar ve onları masrafları kendilerine ait 
olmak üzere seçtikleri siyasi faaliyetlere katılmaya teşvik eder. Ancak çalışanlar, 
siyasi sürece katıldıklarında bu faaliyetlerin Wesco'yu temsil etmediğini açıkça 
belirtmeye dikkat etmelidir. 

Çalışanlar, Wesco kaynaklarını, mülkünü, zamanını veya fonlarını kendi siyasi 
faaliyetleri için kullanamazlar ve siyasi partileri veya adayları desteklemek 
için geri ödeme talep edemezler. Bir çalışanın kişisel bir siyasi katkı yapması 
durumunda, çalışan, bu siyasi katkının çıkar çatışması yaratabileceği, çıkar 
çatışması veya "oynamak için ödeme" kurallarını ihlal ettiği görüntüsü 
oluşturabilecek bir devlet işi üzerinde çalışmayacaktır. Bir çalışan kamu görevine 
aday olmayı veya girmeyi planlıyorsa, işinin olası aksi etkilerini en aza indirmek 
ve çıkar çatışmasını önlemek açısından, resmi görevlerin kendi işini etkileyip 
etkilemeyeceğini görüşmek üzere öncelikle yöneticisine bilgi vermelidir.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Uluslararası Ticaret Politikası
-  Ticaret Uyum Departmanı 
-  İhracat Uyumluluğu ve Prosedürleri Kılavuzu
-  İhracat Uygunluk Özeti Hızlı Kılavuzları

Yakından Bakış: Kurallar ve Kısıtlamalar
ABD'deki "oynamak için öde" kuralları, kamu 
sektöründeki müşterilerle çalışan direktörlerin, 
görevlilerin ve çalışanların eyalet düzeyindeki 
veya yerel adaylara, memurlara veya siyasi 
eylem komitelerine kişisel siyasi katkılarda 
bulunmasını kısıtlayabilir. Ek rehberlik için 
Wesco hukuk departmanının devlet sözleşmeleri 
grubuyla iletişime geçin.

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Yöneticim benden belirli bir adaya para bağışlamamı istedi. Katkıda 

bulunmak zorunda olmadığımı garanti ediyorlar, ancak buna uymak 
zorunda olduğumu hissediyorum. Bunu nasıl halletmeliyim?

C  Çalışanlar, diğer çalışanlara bir siyasi partiyi veya adayı destekleme 
konusunda baskı yapamaz. Bu konuda yöneticinizle veya başka bir 
yöneticiyle konuşmak konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, 
insan kaynakları veya etik ve uyum ofisi ile iletişime geçin.

S  Yaşadığım şehirde siyasi bir görev için aday adayı oldum. Kampanya 
dokümanlarımda Wesco için çalıştığımı belirtmek istiyorum. Bunu 
yapmama izin verilir mi?

C  Hayır. Bu, Wesco'nun dolaylı olarak adaylığınızı desteklediği şeklinde 
görülebileceği için uygun olmaz.
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Hükümetle Çalışma
Bir devlet kurumuna doğrudan veya bir devlet müteahhidi veya alt yüklenicisi aracılığıyla dolaylı olarak ürün 
veya hizmet sağlarken, devlet sözleşmeleri, satın alma ve devlet yetkilileri ve çalışanları ile etkileşimler için 
geçerli olan tüm yasa ve düzenlemelere uyarız.

Devlet görevlileri, acenteler, müteahhitler ve alt yükleniciler ile ilişkilerimizde dürüst, doğru ve açık 
sözlüyüz ve geçerli yasalara, yönetmeliklere ve Wesco politikalarına uyarız. Devlet sözleşmelerindeki 
gerekliliklere uyarız. 

Devlet çalışanlarına hediye, konaklama, yemek, ağırlama veya değerli başka herhangi bir şey sağlama 
konusunda Wesco politikalarını ve yönergelerini dikkatle uygularız. Wesco hukuk departmanına, etik ve 
uyum ofisine veya bölgesel uyum görevlisine danışmadan mevcut devlet çalışanlarıyla gelecekteki istihdam 
fırsatlarını tartışmayız.

Örneğin Wesco'nun bir devlet sözleşmesi kapsamındaki çalışması, bize başka bir sözleşmede haksız 
rekabet avantajı kazandıracak, halka açık olmayan bilgiler sağlıyorsa veya bir devlet sözleşmesi üzerindeki 
çalışmalarımızın, başka bir devlet sözleşmesi hakkında tarafsız tavsiye verme yeteneğimizi zedelemesi 
durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel kurumsal çıkar çatışmalarından kaçınırız. 

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Bir proje üzerinde birlikte çalıştığım devlet 

çalışanları için bir öğle yemeği vermek 
istersem uymam gereken özel kurallar  
var mı?

C  Uygun olduğu onaylanana kadar hiçbir 
şey teklif etmeyin. Neyin uygun olduğunu 
belirlemek üzere yardım almak için Wesco 
hukuk departmanının devlet sözleşmeleri 
grubu, etik ve uyum ofisi veya bir bölgesel 
uyum görevlisi ile iletişime geçin.

S  Arkadaşlarımdan biri devletteki görevinden 
emekli oluyor ve kendisinin yeni proje 
ekibime katılması mükemmel olur. Ona bu 
fırsatı söyleyebilir miyim?

C  Mevcut veya eski bir devlet çalışanıyla 
istihdamla ilgili herhangi bir görüşmeye 
başlamadan önce insan kaynakları veya 
Wesco hukuk departmanı ile iletişime geçin.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
-  Devlet Kurumlarıyla İş Yapma Politikası
-  Hediyeler ve İş Ağırlama Politikası 
-  Doğrudan Federal Siparişler için Yönergeler

Yakından Bakış: Azınlıkların ve Kadınların Sahip 
Olduğu İşletmeler 
ABD'deki birçok federal, eyalete ait veya yerel hükümet kurumu, uygun 
niteliklere sahip küçük ve dezavantajlı ticari işletmelerin (MWDBE - Azınlık, 
Kadınlar, Dezavantajlı Ticari İşletmeler) büyümesini ve gelişmesini teşvik 
etmeyi amaçlayan çeşitlilik girişimlerine sahiptir. Wesco bu girişimleri 
destekler ve devlet tarafından finanse edilen projelere ve sözleşmelere 
("Kamu Sözleşmeleri") MWDBE katılımına ilişkin federal, eyalete ait ve 
yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bunu yapmaya özen gösterir. 
Wesco, özellikle, katıldıkları her bir Kamu Sözleşmesinde ticari açıdan 
yararlı bir işlev sunan olan ve gelecekte de sunabilecek, uygun şekilde 
sertifikalandırılmış MWDBE'lerin meşru katılımını taahhüt eder. 

Ürün Kalitesi ve Bütünlük
"Müşteriler ve Tedarikçilerle Birlikte Kazanma" temel değerimizle tutarlı 
olarak Wesco, müşterilerimize değer sağlayan bir ürün, teknoloji ve hizmet 
portföyü sunar. Dahili kalite kontrol süreçlerine uyar, ürün ve müşteri 
özelliklerine uygun olarak hareket ederiz. Ürünlerin üretimi, tasarımı, 
kaynak kullanımı, test edilmesi, paketlenmesi, depolanması, elleçlenmesi, 
etiketlenmesi ve nakliyesi ile ilgili geçerli yasa ve yönetmeliklere uyarız. 
Sadece yetkili tedarikçiler aracılığıyla elde edilen orijinal ürünlerin 
satılmasını ve müşterilerimize teslim edilmesini sağlamak için tasarlanmış 
yönergeleri uygularız. Sahte ürünleri bilerek satın almayız veya müşterilere 
satmayız. Ürünlerin orijinalliği veya izin durumu ile ilgili soruları Wesco 
kategori yönetimi departmanına yönlendiririz.

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Bir tedarikçiden, yakın zamanda yapılan bir elektrikli ekipman 

sevkiyatında üretim kusurlarının meydana gelmiş olabileceğini belirten 
bir rapor aldık. Ürünler müşterimize gönderilmiş durumda, ancak 
ürünlerde performans veya emniyet sorunlarına neden olan kusurlarla 
ilgili bize ulaşan herhangi bir rapor yok. Tüm üretim serisini geri çağırmak 
zorunda mıyız?

C  Olası ürün emniyeti ile ilgili her türlü endişeye derhal yanıt veririz. 
Konuyu derhal tedarikçi ilişkileri ile görüşmelisiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Yetkili Ürün ve Sahteciliği Önleme Politikası
-  Tedarikçi Davranış Kuralları
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Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  İşim elektronik olarak yapılıyor ve gerçek bir evrak işi olmuyor. Kayıt 

Yönetimi Politikası benim için geçerli mi?

C  Evet. Bu politika, elektronik kayıtlar dahil tüm kayıtlar için geçerlidir.

S  Yöneticim benden Wesco'dan ayrılan ekip üyelerinin dosyalarını 
temizlememi istedi. Dokümanları imha mı etmeliyim, yoksa arasında 
kaydetmem gerekenler var mı, hiç bir fikrim yok. Ne yapmam gerekir?

C  Yapmanız gereken ilk şey Wesco Kayıt Yönetimi Politikasını ve 
Kayıt Tutma Planını kontrol ederek elinizdekilerin bu dokümanlara 
göre yönetilen kategoriler veya kayıtlar dahilinde olup olmadığını 
öğrenmektir. Belgelerle ilgili olarak devam eden bir dava, Yasal Tutma, 
soruşturma, denetim veya inceleme yoksa, belgelerin ve e-postaların 
olağan iş akışı içinde imhası, Kayıt Yönetimi Politikamıza ve Kayıt Tutma 
Programımıza uygun olarak yapılabilir.

Kayıt yönetimi
İş kayıtlarını geçerli saklama gerekliliklerine uygun olarak yönetiriz. Çeşitli 
yasalar ve iyi iş uygulamaları gereğince, Wesco'nun elektronik kayıtlar da 
dahil olmak üzere belirli iş kayıtlarını çeşitli sürelerle saklaması gerekir. 
Ayrıca, bekleme durumundaki davalar, mahkeme celpleri, denetimler veya 
soruşturmalar varsa veya başka bir nedenle bu kayıtların saklanması gerekiyorsa 
ilgili kayıtlar silinmez. Öte yandan, iş kayıtlarının gerekenden daha uzun süre 
saklanması Wesco için gereksiz maliyetlere ve potansiyel risklere neden olur ve 
aynı zamanda ilgili kayıtları verimli bir şekilde almamızı ve bunlara erişmemizi 
engeller. Wesco'nun Kayıt Yönetimi Politikasına ve iş kayıtlarını ne kadar süre 
tutmamız gerektiğini ve bunları ne zaman ortadan kaldırmamız gerektiğini 
açıklayan Kayıt Tutma Programımız da dahil olmak üzere ilgili kılavuza uyarız. 

Daha Fazla Bilgi İçin 
-  Kayıt Yönetimi Politikası 
-  Kayıt Tutma Programı

Finansal Raporlama 
Hissedarlarımız, iş ve finansal sonuçlarımız hakkında zamanında ve doğru bilgi 
vermemiz konusunda bize güvenir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 
nezdinde kayda geçirilen veya kamuya sunulan raporlarda verdiğimiz bilgilerin 
eksiksiz, dürüst, doğru ve zamanında olmasını sağlamak için mali ve muhasebe 
kayıtlarının tutulmasında en bağlayıcı standartlara bağlı kalırız ve dahili kontrol 
sistemimizi ve prosedürlerimizi muhafaza eder ve uygularız.

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Finans veya muhasebe bölümünde çalışmıyorum. “Mali bütünlük” benim 

sorumluluğum mu?

C  Evet. Kayıtların doğru şekilde tutulması bir ekibin veya bir departmanın 
işi değildir. Bu, hepimizin paylaştığı bir sorumluluktur. Harcama 
raporlarından ve yardım kayıt formlarından satış faturalarına kadar 
günlük işlemlerimiz doğru, eksiksiz ve düzgün bir şekilde kaydedilmelidir.

S  Wesco'da satış bölümünde çalışıyorum ve yeni bir müşteriyle büyük bir 
anlaşma yaptım. Geçen çeyrekte işler biraz yavaştı ve satış hedefime 
ulaşamadım. Önümüzdeki ay gelecek birkaç anlaşmam var, bu nedenle 
bu çeyrekte satış hedefime ulaşmak sorun olmayacak. Bu satış hedefine 
ulaşabilmem için yeni müşterimin satışlarını bir önceki çeyreğe kadar 
geriye almak kabul edilebilir mi?

C  Kesinlikle değil. Mali kayıtlarımızın her işlemi doğru bir şekilde yansıtması 
gerekir. Satış hedeflerinizden bağımsız olarak, yeni müşterinizden gelen 
siparişler sevk edildikleri gün kaydedilmelidir. Wesco için ne iş yaparsak 
yapalım, şirket kayıtlarının eksiksiz ve doğru olmasından sorumluyuz.

Hissedarlarımız Adına Bütünlük
Her zaman Wesco'nun ve hissedarlarının çıkarlarına en iyi hizmet edecek şekilde ve bütünlük içinde hareket ederek ortaklarımız 
için değer yaratır ve bu değeri sürdürürüz. Wesco'nun varlıklarını ve gizli bilgilerini korur, iş kayıtlarını doğru tutar, zamanında 
ve doğru finansal raporlama sağlar, çıkar çatışmalarını önler ve doğru kanallar aracılığıyla iletişime geçeriz. 

Ticari Kayıtlar
Eksiksiz ve doğru iş kayıtları
Hissedarlarımız, iş kayıtlarının eksiksiz, doğru ve güvenilir şekilde muhafaza 
edilmesi konusunda bize güvenir. Finansal ve diğer kayıtların ve hesapların 
muhafazasında bağlayıcı standartlara uyarız. Tüm defterlerimiz, her bir işleme ait 
tüm ayrıntıları dürüst, doğru ve açık bir şekilde gösterir ve gerçekleri yansıtır. 

Bilgileri asla gizlemeyiz veya üzerinde uygunsuz tahrifat yapmayız. 
E-postalarımız ve sesli mesajlarımız dahil olmak üzere iş kayıtlarımızın kamuya 
ifşa edilebileceğini biliyoruz. İletişimlerimizin açık, doğru ve saygılı olmasını 
sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaparız. 

Wesco'nun defterlerinin ve kayıtlarının, ilgili işlemleri ve olayları doğru bir 
şekilde yansıtmasını ve destekleyici belgeler içermesini sağlamak için her birimiz 
üzerimize düşeni yapmaktan sorumluyuz. Defterlerimizde, gider raporlarımızda, 
zaman çizelgelerimizde, kalite veya emniyet kayıtlarımızda veya diğer iş 
kayıtlarımızda hatalı veya yanlış beyanlarda bulunmayız. Soruşturmaya, resmi 
kovuşturmaya veya hukuk departmanından gelen bir talebe (örn. Yasal Tutma) 
tabi olan belgeleri veya kayıtları değiştirmez, gizlemez veya imha etmeyiz.
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Yakından Bakış: Ticari Kayıtlar
İş kayıtları, satın alma siparişleri, sözleşmeler, 
üretim kayıtları, harcama raporları, faturalar, 
devlet tarafından istenen mali açıklamalar, 
diğer mali tablolar ve devlet kurumlarına 
verilen düzenleyici raporlar, hatta e-postalar 
ve zaman çizelgeleri gibi rutin şeyleri içerir.

Yakından Bakış: Yasal Tutma 
Yasal Tutma (aynı zamanda Mahkeme 
Nedeniyle Tutma olarak da anılır) Wesco'nun 
devam eden veya makul bir şekilde öngörülen 
bir dava için potansiyel olarak ilgili bilgileri 
saklaması gereken süreçtir. 
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Çıkar Çatışmaları
Wesco'nun ve hissedarlarımızın çıkarlarına en uygun şekilde hareket ederiz ve 
bizi bu çıkarlara aykırı hareket etmeye sevk edebilecek durumlardan kaçınırız. 
Aslında, çıkar çatışması izlenimi yaratılmasından dahi kaçınırız. Pozisyonumuzu, 
ilişkilerimizi veya Wesco ile ilgili bilgi birikimimizi kişisel çıkarlarımız için 
kullanmayız, Wesco ile rekabet etmeyiz veya kişisel çıkarlarımız için herhangi 
bir Wesco fırsatını kullanmayız. Kişisel veya aile ile ilgili ilişkilerin ya da dış 
yatırımların iş kararlarımızı etkilemesine izin vermeyiz.

Direktörlerin, memurların ve çalışanların, Wesco'nun iş yaptığı şirketlerdeki 
yatırımlarını veya bu şirketlerle olan bağlantılarını ya da diğer olası çıkar 
çatışmalarını etik ve uyum ofisine, bölgesel uyum görevlisine veya hukuk 
departmanına bildirmeleri istenebilir. Sorumluluklarımızı yerine getirmemize 
engel olabilecek şirket dışı iş faaliyetlerinden kaçınırız. 

Yakından Bakış: Çıkar Çatışmalarının Anlaşılması
 İleride olabilecek sorunlar için önlem alın. Bir çıkar çatışması 
içinde olabileceğinizi düşünüyorsanız ancak emin değilseniz 
kendinize şu soruyu sorun: Bu durum, davranış veya ilişki…

•  Wesco'nun değerleri ve politikalarıyla tutarsız olabilir mi?

•  Ailem, arkadaşlarım veya kişisel çıkarlarım lehine hareket 
etmem için beni uygunsuz şekilde etkileyebilir mi?

•  Wesco'nun çıkarına öncelik vermediğim izlenimini yaratır mı?

•  Şirketin varlıklarını veya kaynaklarını benim, ailemin 
veya arkadaşlarımın çıkarları ya da kişisel kazancım için 
kullandığım izlenimi verir mi?

•  Tarafsız ve nesnel iş kararları alma yeteneğimi etkiler mi, 
ya da etkiliyormuş izlenimi verir mi?

•  Şirketin itibarına zarar verir mi?

• İş performansımı etkiler mi?
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İletişim ve Sosyal Medya
İşimizle ilgili iletişimin doğru olmasını ve bilgilerin medyaya, hissedarlarımıza 
veya genel kamuoyuna tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlamak için, özel izin 
olmadan Wesco adına konuşmayız. Bir hissedar, yatırımcı, piyasa analisti veya 
finans camiasının başka bir üyesinden bir soru alırsak, bu soruyu yatırımcı 
ilişkileri ekibimize veya Mali İşler Direktörümüze yönlendiririz. Herhangi bir 
medya temsilcisi veya diğer bir üçüncü taraf, Wesco ile ilgili bir konu hakkında 
röportaj talep ederse ya da bilgi veya görüş sorarsa, konu gizli olmasa bile talebi 
ilgili bilgilere erişimi olan ve uygun şekilde yanıt verme konusunda eğitimli 
kurumsal iletişim ekibimize yönlendiririz.

Sosyal medyayı kullanırken şunlara dikkat ederiz:
•  İfade ettiğimiz tüm görüşlerin bize ait olduğunu ve Wesco'nun görüşlerini 

yansıtmadığını açıkça belirtiriz

• İşle ilgili gizli bilgileri ifşa etmekten kaçınırız

•  Ayrımcı, tehdit edici veya sindirme, taciz ya da zorbalık oluşturacak hiçbir 
şey paylaşmayız

Bu gereksinimler, kendi kişisel blogumuzda veya sosyal medya sayfalarımızda 
ya da üçüncü taraf web sitelerinde Wesco ile ilgili yaptığımız yorumlar için 
de geçerlidir.

Talepler ve yönlendirmeler: kim ne yapar?
•  Tüm finansal bilgi taleplerini Yatırımcı ilişkileri ekibine yönlendirin

•  Tüm medya sorgularını ve kamuya açık bilgi taleplerini kurumsal iletişim 
departmanına yönlendirin

•  Devletten ve düzenleyici kurumlardan gelen tüm soruları hukuk 
departmanına yönlendirin

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Bir iş arkadaşımın Wesco'yu berbat bir çalışma yeri olarak 

değerlendirdiğini görürsem ne yapmalıyım? Gönderilerine yanıt verebilir 
ve yorumlarına itiraz edebilir miyim?

C  Hayır, özel olarak yetkilendirilmedikçe Wesco adına yorum yapmamanız 
gerekir. Konuyu insan kaynaklarına, etik ve uyum ofisine veya bölgesel 
uyum görevlisine yönlendirmelisiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Harici İletişim Politikası
-  Wesco Sosyal Medya Politikası
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Aşağıdakilere benzer durumlarda çıkar çatışmaları ortaya çıkabilir:
•  İkinci iş olarak bir Wesco tedarikçisi, müşterisi, rakibi veya müteahhidi 

ile çalışma

•  Bir aile üyesinin Wesco tedarikçisi, müşterisi, rakibi veya müteahhidi 
için çalışması

•  Bir Wesco tedarikçisi, müşterisi, rakibi veya müteahhidi nezdinde önemli 
yatırımlar yapma veya mülkiyet hakkı sahibi olma

•  İkinci işler, hobiler veya dış ilgi alanları için Wesco kaynaklarının kullanımı

•  Bir yönetici ile eşi, ev içi partneri, sivil birliktelik ortağı, aile üyesi veya 
yöneticinin yakın kişisel ilişkisi olan biri arasındaki doğrudan yönetim ilişkileri

Çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir faaliyete veya karara girişmeden önce, 
gerçekleri bir yöneticiye, etik ve uyum ofisine veya bölgesel uyum görevlisine tam 
olarak açıklarız. Potansiyel ihtilaflar, Wesco'nun İş Bütünlüğü Hattı aracılığıyla ve 
Çıkar Çatışmaları İfşa Formu bağlantısı tıklanarak ifşa edilmelidir. 

İlişkili taraf işlemleri
Bir icra yöneticisinin veya Yönetim Kurulu üyesinin ya da onların çekirdek aile 
üyelerinin dahil olduğu bazı işlem türleri için Wesco'nun İlişkili Taraf İşlemleri 
Politikası uyarınca önceden onay alınması gerekebilir.

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Wesco işime ek olarak part-time bir işte çalışmam gerekiyor. Bu bir 

sorun mu?

C  Çalışacağınız yer Wesco'nun rakibi değilse veya herhangi bir şekilde çıkar 
çatışması ortaya çıkarmıyorsa ve diğer işiniz Wesco ile çalışmanıza etki 
etmeyecekse bu durum genelde bir sorun oluşturmaz.

S  Eşim, Wesco ile iş yapan bir şirkette çalışıyor. Terfi aldım ve yeni 
işimde zaman zaman eşimin şirketi ile irtibat halinde olacağım. 
Ne yapmam gerekir?

C  Bu durum bir çıkar çatışması veya çıkar çatışması izlenimi yaratabilir. 
Tavsiyeler için yöneticiniz, Etik ve Uyum Ofisi veya Bölgesel Uyum 
Görevlisi ile iletişime geçmelisiniz. Olası bir çatışmanın açıklanması 
önemlidir, böylece önceden önlem alabilir ve sorunları önleyebiliriz. 
Ek olarak, siz ve eşiniz, her iki şirketin de gizli veya özel bilgilerini 
korumak üzere adımlar atmalısınız.

Daha Fazla Bilgi İçin 
-  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

Uyum Politikası

-  Çıkar Çatışmaları Politikası

-  İlişkili Taraf İşlemleri Politikası

-  Geçerli Wesco Çalışan El Kitabı

Çıkar Çatışmaları(Devam)

Veriler ve Gizli Bilgiler
İşimizi yaparken oluşturduğumuz veya başkalarından aldığımız veriler ve gizli bilgiler değerli 
Wesco varlıklarıdır. Wesco, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, meslektaşlarımız ve diğerleri hakkında 
gizli bilgiler oluşturur, edinir ve kullanırız. Sistemlerimizin ve diğer teknoloji kaynaklarımızın 
kullanımı öncelikli olarak iş amaçlarına yöneliktir. 

Gizli veya kişisel bilgileri korumak için uygun önlemler alırız. Wesco'nun gizli bilgilerini izinsiz 
kullanıma veya ifşaya karşı koruma sorumluluğumuz, Wesco'daki istihdam dönemimiz bittikten 
sonra da devam eder.
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Gizli Bilgiler
Gizli bilgiler Wesco'ya, müşterilerimize, iş ortaklarımıza veya diğer üçüncü taraflara ait olan ve kamuya 
açık olmayan bilgilerdir. Bu tür bilgileri uygun şekilde korumaya özen gösteririz ve sadece amaçlanan 
yönde kullanılmasını sağlarız. Bu tür bilgileri sadece iş amaçları gereği meşru bir ihtiyacı olan ve bu bilgileri 
almaya yetkisi bulunan kişilere veya kanunen gerekli olduğunda ifşa ederiz. Gizli bilgileri kişisel amaç için 
kullanmayız.

Bir rakip hakkında, o rakibin eski bir çalışanından gelen gizli bilgileri kabul etmeyiz. Yanlışlıkla eski 
çalışanlarından biri kanalıyla bir rakibe ait bilgilerini ele geçirirsek, daha fazla tavsiye almak için etik 
ve uyum ofisi veya bölgesel uyum görevlisi ile iletişime geçeriz.

Gizli bilgileri korumak için gerekli adımları atarız; buna, uygun durumlarda bilgileri üçüncü şahıslara ifşa 
etmeden önce onlarla sözleşmeler imzalamak da dahildir. Wesco'ya ait gizli bilgileri kamuya açık olarak 
tartışmaktan veya göstermekten kaçınırız. Başkalarıyla konuşurken veya cep telefonlarını, laptopları ve 
kablosuz cihazları kullanırken dikkat ederiz ve böylece gizli bilgileri başkalarının duymasını veya görmesini 
önleriz. Gizli bilgileri yanlışlıkla aileye, arkadaşlara söylememeye veya sosyal medya üzerinden ifşa 
etmemeye dikkat ederiz. 

Yakından Bakış: Gizli Bilgiler
Gizli bilgiler aşağıda sayılanlar gibi bilgileri içerir:

• İş veya stratejik hedefler, planlar ve görüşler

• Fiyatlandırma ve maliyet verileri

• Birleşmeler, devralmalar ve elden çıkarma bilgileri

• Özel iş süreçleri ve prosedürleri

• Fikri mülkiyet ve ticari sırlar

• Kamuya açıklanmayan finansal veriler

• Hukuki konulara ilişkin iletişimler

• Diğer kamuya açık olmayan müşteri veya üçüncü taraf bilgileri

• Müşteri, tedarikçi, iş ortağı ve çalışan listeleri

• Dahili organizasyon şemaları

• Sözleşmeler ve anlaşmalar

Kişisel Bilgiler
Müşterilerimizin, meslektaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gizliliğine saygı duyarız 
ve onların kişisel bilgilerini gerekli özeni göstererek işleriz. Kişisel bilgileri sadece 
meşru ticari nedenlerle toplar ve kullanırız. Sadece işimizi yapmak için gereken 
kişisel bilgilere erişiriz ve bu bilgileri bilme yetkisi olmayan kişilerle paylaşmaz 
ve onlara sunmayız. Kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve korunması ile ilgili 
dahili politikalarımıza, sözleşme yükümlülüklerimize ve geçerli yasalara uyarız. 
Kişisel bilgileri bizim adımıza işleyen üçüncü tarafların bu bilgileri korumasını 
şart koşarız.

Yakından Bakış: Kişisel Bilgiler
Kişisel bilgiler, birini doğrudan veya dolaylı 
olarak tanımlamak için kullanılabilecek her 
türlü bilgidir, örneğin:

• Ev adresleri

•  Banka veya kredi kartı bilgileri

• Biyometrik bilgiler

•  Devlet kimlik numaraları

• Bordro bilgileri

• Tıbbi bilgiler

• Çalışan kayıtları

• İş başvuruları
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Bilgilerin korunması
Gizli bilgileri, kişisel verileri ve Wesco'nun bilgi teknolojisi sistemlerini ve 
varlıklarını korumak için kurumsal, teknik ve fiziksel koruma önlemleri içeren 
kapsamlı bir bilgi güvenliği programı yürütürüz. Ağlarımızı, bilgisayarlarımızı, 
programlarımızı ve verilerimizi saldırılara ve hasara karşı ve ayrıca yetkisiz 
kullanım, erişim veya ifşaya karşı korumak için Wesco politikalarını ve 
prosedürlerini uygularız. Geçerli bir iş ihtiyacımız olmadıkça ve buna yetki 
verilmedikçe, gizli veya kişisel bilgiler içeren hiçbir sisteme veya veri tabanına 
erişmeyiz. Gizli veya kişisel bilgilerin yetkisiz bir şekilde ifşa edildiğinden, 
paylaşıldığından veya aktarıldığından şüphelenirsek, bunu derhal Wesco 
bilgi güvenliği ekibine bildiririz.

Wesco'nun, yerel yasaların izin verdiği ölçüde, şirket tarafından sağlanan 
telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar dahil olmak üzere şirketin 
bilgi sistemlerinin kullanımını ve içeriğini her zaman izleyebileceğini anlıyoruz.  

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Bazı yükseltmeler için laptop'umu IT'ye bırakmam gerekiyor ama hafta 

sonu tamamlamam gereken önemli bir iş projesi var. Müşteri verilerini 
içeren dosyaları bir flash sürücü içinde evime götürebilir miyim veya 
dosyaları evde çalışmak üzere kişisel e-posta adresime e-posta ile 
gönderebilir miyim?

C  Veriler gizli veya hassas veri olarak kabul ediliyorsa iki seçeneğe de 
izin verilmez. Wesco'ya ait tüm gizli verilerin, şifrelenmiş depolama ve 
iletim kullanılarak yanlışlıkla ifşa edilmeye karşı korunması gerekir. 
Kişisel bilgisayarınızı kullanarak dosyalar üzerinde çalışabilmeniz için 
flash sürücünün kullanılması veya kişisel e-posta hesabınıza e-posta 
gönderilmesi, politikalarımızın gerektirdiği koruma düzeyini garanti 
edemez. IT'ye hafta sonu kullanabileceğiniz ve VPN'imiz aracılığıyla 
Wesco ağına bağlanabileceğiniz, ödünç verebilecekleri bir laptop olup 
olmadığını sormalısınız.

S  "ondrive@micrasoft.com" adresinden OneDrive'ımı güncellemek için 
bilgi girmemi isteyen bir e-posta aldım. Söyleneni yaptıktan sonra, 
göndericinin e-posta adresinde hata olduğunu fark ettim. Ancak hiçbir 
şey olmadı, bu konuda yine de bir şey yapmalı mıyım?

C  IT Siber Güvenlik Departmanımıza derhal haber vermelisiniz. 
Sistemlerimiz etkilenmese bile verilerin güvenliği ihlal edilmiş olabilir.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  IT/Dijital İletişim intranet sitesi (Compass)
-  Bilgi Güvenliği Politikaları ve Prosedürleri
-  Veri Sınıflandırma Standardı
-  Gizlilik Politikası 

Yakından Bakış: Veri Küçültme
Kişisel bilgileri toplayabilmemiz veya toplamak 
istememiz, bunları toplamamız gerektiği 
anlamına gelmez. Veri küçültme uygulaması, 
kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve 
saklanmasının, belirli ve meşru bir iş amacını 
gerçekleştirmek için doğrudan ilgili ve gerekli 
olan verilerle sınırlandırılması gerektiği anlamına 
gelir. Veriler, bu amaçları yerine getirmek için 
gerekenden daha uzun süre elde tutulmamalıdır.

Wesco'nun Varlıklarını Koruma
Wesco'nun varlıkları, işlerimizi yapmamız için bize emanet edilmiştir ve onları kayıp, hasar, hırsızlık, israf ve 
uygunsuz kullanıma karşı koruruz. Wesco'nun varlıkları, tesisler, sarf malzemeleri, ekipmanlar, makineler, 
aletler, yedek parçalar, hammaddeler, bitmiş ürünler, hurda malzemeler, taşıtlar, şirket fonları, bilgisayar 
donanımı ve yazılımı, bilgisayar ağları ve bilgi sistemleri gibi fiziksel varlıkları içerir. Şirket varlıkları ayrıca 
ticari sırlar, gizli bilgiler ve veriler gibi maddi olmayan varlıkları da içerir. 

Wesco'nun varlıklarını uygun iş amaçları için ve Wesco'nun izin verdiği şekilde kullanırız. Şirket laptop'u veya 
e-posta hesabı gibi Wesco bilgi teknolojisi kaynaklarının kişisel kullanımına, bu kullanım sınırlı kalması ve 
üretkenlik veya sistem işlevleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması koşuluyla izin verilir.

Şirket varlıklarını korur ve mali sorumlulukla hareket ederiz. Wesco'nun varlıkları çalındığında, hasar 
gördüğünde, güvenlik sorunu olduğunda veya varlıkların onarımı gerektiğinde bunu rapor ederiz. Wesco 
fonlarını koruma yükümlülüğümüz, harcama yetkisine sahip olanlar, seyahat veya eğlence harcamalarını 
onaylayanlar veya bütçeleri ve hesapları yönetenler için özellikle önemlidir. Wesco'nun varlıklarını korumak 
için şunları yaparız:

•  İşlemleri onaylarken Wesco Yetki Seviyeleri (LOA) Politikasının gerekliliklerine uyma

•  Fonların belirlenmiş amaçları için uygun şekilde kullanılması

• Tüm harcamaların doğru şekilde kaydedilmesi

•  Geri ödeme için gönderilen harcamaların işle ilgili olduğunu, uygun şekilde belgelendiğini ve Wesco 
politikalarına ve yönergelerine uygun olduğunu doğrulama

•  Mobil cihazlar ve bilgisayarlar dahil şirkete ait varlıkların fiziksel olarak korunması 

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  Bir iş arkadaşım kendi kullanımı için şirket 

kredi kartıyla elektronik eşya satın alıyor. 
Çalışan, şirket kredi kartı hesabına kişisel 
olarak ödeme yapıyor; bu durumda bu işlem 
uygun mudur? 

C  Hayır. Wesco'nun kurumsal kart politikası, 
kişisel satın alımlar yoluyla kurumsal kartın 
kasıtlı olarak kötüye kullanılmasını yasaklar.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Fiziksel Güvenlik Politikası
-  Seyahat ve İş Giderleri Politikası
-  Yetki Seviyeleri (LOA) Politikası
- Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Yakından Bakış: Şirket Kaynaklarının Kötüye Kullanılması
Wesco kaynaklarının kötüye kullanılmasına ait örnekler:

• Ürünleri veya sarf malzemelerini kişisel kullanım için alma
• Kurumsal kredi kartını bireysel alışverişlerde kullanma
•  Şirket araçlarını kişisel amaçlar için yetkisiz olarak kullanma
• Hurda veya atık ürünleri kişisel kazanç için satma
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İçeriden Bilgi Ticareti
İşimizi yaparken Wesco veya diğer şirketlerle ilgili kamuya açıklanmayan önemli 
bilgileri öğrenebiliriz. Kamuya açıklanmayan bilgiler öğrendiğimizde Wesco'ya 
veya diğer şirketlere ait menkul kıymetlerin ticaretini yapmayız veya bu bilgileri 
öğrenmeleri sonucu menkul kıymetlerin ticaretini yapabilecek akrabalarımız, 
arkadaşlarımız gibi başka kişilere açıklamayız. Kamuya açıklanmayan bilgiler, 
genelde bilinmeyen veya bir menkul kıymeti satın alma, satma veya tutma 
konusunda karar verirken bu bilgiyi değerlendirecek makul yatırımcılara 
açıklanmayan her türlü bilgidir. 

Wesco veya başka herhangi bir şirket hakkında olumlu veya olumsuz bilgilerin 
önemli olabileceğini anlıyoruz. Wesco menkul kıymetlerinde kısa vadeli 
spekülasyonlara veya Wesco'nun menkul kıymetlerinin değerinin düşmesi 
durumunda kar elde edebileceğimiz herhangi bir işleme girişmeyiz. Özel bir 
işlem hakkında bir endişemiz varsa Yasal Departmanımız'a danışıyoruz.

Eyleme Geçirilen Bütünlük
S  İşim gereği, bu çeyrekte en büyük müşterilerimizden birinin satışlarının 

çok güçlü olduğunun farkındayım. Kardeşime müşterinin hisse 
senetlerini çeyrek dönem kazançları açıklanmadan önce almasını tavsiye 
edebilir miyim?

C  Hayır. Herhangi bir maddi, halka açık olmayan bilgiye dayalı olarak 
Wesco'da veya herhangi bir şirkette hisse senedi satın almak veya 
satmak ya da bu tür bilgileri başkalarına ileterek "tüyo vermek" ve 
onları daha sonra kendi ticaretlerini yapmaya teşvik etmek, sadece 
İş Ahlakı Kurallarımızı ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda yasa dışıdır 
veyaptırımlar, para cezaları ve hukuki ve cezai yaptırımlar da içeren ciddi 
cezalara neden olabilir.

Daha Fazla Bilgi İçin 
-  İçeriden Bilgi Ticareti Politikası

Yakından Bakış: Kamuya Açık Olmayan Maddi Bilgiler
Kamuya açık olmayan maddi bilgiler şunları içerir:
• Kazançlar, finansal sonuçlar veya tahminler
•  Potansiyel satın almalar, birleşmeler, elden çıkarmalar veya önemli 

varlıkların satışı
• Yönetim değişiklikleri
• Hisse bölünmeleri veya temettü politikası değişiklikleri
• Önemli yeni ürünler ve hizmetler
• Kilit çalışanların ayrılması veya işe alınması
• Önemli müşteri veya tedarikçi kazancı ya da kaybı
•  Mevcut veya olabilecek önemli davalar veya devlet soruşturmaları

Topluluklarımızda Bütünlük
İş yaptığımız topluluklara hizmet etme ve hepimizin içinde yaşadığımız çevreyi koruma sorumluluğumuzu ciddiye alırız. Topluluklarımızı 
geliştirmek için fırsatlar ararız ve bağımlı olduğumuz doğal kaynaklara özen gösteririz.

Topluluklarımıza Katkı Sağlama
50'den fazla ülkede iş yapıyoruz ve yaklaşık 800 tesis ve ofis işletiyoruz. 
Bu tesisler, çalışanlarımız ve ailelerinin yanı sıra müşterilerimiz ve diğer 
paydaşlarımızın da yaşadıkları yerlerde bulunur. Bu yerlerin yaşamak ve 
çalışmak için kapsayıcı, sürdürülebilir ve müreffeh yerler olmasını isteriz. 

Topluluklarımızda aktif olmaya ve topluluklarımızı iyileştiren davaları 
desteklemeye teşvik ediliriz. Bireysel olarak ve Wesco Cares aracılığıyla, yerel 
hayırsever, sivil, eğitimsel ve kültürel davaları destekleriz ve katkılar, gönüllü 
zaman ayırma ve diğer yardımlar şeklinde katkı sunarız.

Sürdürülebilirlik
Wesco, doğal kaynak kullanımımızı azaltmaya ve müşterilerimizin ve 
tedarikçilerimizin de aynı şeyi yapmalarına yardımcı olmak için onlarla birlikte 
çalışmaya kararlıdır. Kurumsal sürdürülebilirlik programımız, iş süreçlerimizin 
sürekli iyileştirilmesini destekleyerek enerji kullanımı, atıklar, malzemeler 
ve doğal kaynaklar ile ulaşım alanlarında çevresel etkimizi kontrol etme ve 
azaltma konularında yardımcı olur.

Taahhüdümüzü desteklemek için, yürürlükteki tüm çevre yasalarına ve 
düzenlemelerine uyarız. Ayrıca, sunduğumuz ürün ve hizmetler aracılığıyla 
müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin kendi sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşmalarına yardımcı olmak için onlarla birlikte çalışırız. Çevreye olan 
taahhüdümüzü başarıyla yerine getirme hedefinde her çalışanın oynayacağı bir 
rol vardır. Çalışanlarımıza çeşitli Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konularında 
eğitimler sunarız.

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Wesco Verme Yönergeleri

Daha Fazla Bilgi İçin
-  Çevre, Sağlık, Emniyet ve Sürdürülebilirlik 

intranet sitesi (Compass)
-  Çevre, Sağlık, Emniyet ve 

Sürdürülebilirlik Beyanı
-  Wesco Sürdürülebilirlik Raporu
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Sorular sorun ve endişelerinizi dile getirin
Web: Wescodist.ethicspoint.com | E-posta: ethics@wesco.com 

İletişim
Tartışmak veya sadece tavsiye almak istediğiniz bir endişeniz varsa, müdürünüzle başlayın. Dinlemek ve bundan sonra ne yapılacağına karar vermek için 
en iyi konumda olan kişiler, yöneticilerdir. Bu mümkün değilse veya müdürünüzle konuşmak size rahat gelmiyorsa lütfen etik ve uyum ofisi, bölgesel uyum 
görevlisi, insan kaynakları, iç denetim veya hukuk departmanları ile iletişime geçin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri üzerinden Wesco İş Bütünlüğü 
Hattı ile iletişime geçerek de tüm endişelerinizi dile getirebilir veya soru sorabilirsiniz.

Etik ve Uyum Ofisi
E-Posta: ethics@wesco.com 
Tel: ABD Erişim Kodu +1 224.521.8604

Posta: Baş Etik ve Uygunluk Görevlisi
 Wesco International
 225 West Station Square Drive
 Suite 700
 Pittsburgh, Pennsylvania 15219

İş Bütünlüğü Hattı
Online https://wescodist.ethicspoint.com 
ABD ve Kanada 866.873.2376 (ücretsiz)
ABD dışında Ülkelere göre ücretsiz numaraların 

listesi: 
https://wescodist.ethicspoint.com

Bölgesel Uyum Görevlileri
Asya Pasifik ethics.APAC@wesco.com
Latin Amerika ethics.CALA@wesco.com
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ethics.EMEA@wesco.com

Wesco Yönetim Kurulu Denetim Komitesi
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ile İş Bütünlüğü Hattı üzerinden iletişime 
geçilebilir. ABD ve Kanada'da, raporlar için Denetim Komitesine İş Bütünlüğü 
Hattı üzerinden 1.866.873.2376 numaralı telefon ile ulaşılabilir. Web tabanlı 
raporlama seçenekleri ve İş Bütünlüğü Hattını ABD ve Kanada dışından arama 
talimatları için şu adrese gidin: https://wescodist.ethicspoint.com. 

Kurallar içinde Listelenen Diğer Bölümler 
Kurumsal İletişim Corporate_Communications@wesco.com 
Bilgi Güvenliği ITSecurity@wesco.com 
İç Denetim Internal_Audit@wesco.com
Yatırımcı İlişkileri investorrelations@wescodist.com
Hukuk legaldepartment@wescodist.com
Emniyet safety@wesco.com
Ticaret Uyum tradecompliance@wescodist.com
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