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A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Sevgili Çalışma Arkadaşımız,
Davranış Kurallarımızı incelemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Tech Data çalışanları olarak hepimiz şirketimizi yüksek derecede saygın,
itibarlı ve güvenilir bir sektör lideri yapan ilkeleri ve standartları bilme ve
uygulamaya koyma sorumluluğuna sahibiz.
Tech Data güçlü bir ortak değerler temeli üzerine inşa edilmiştir—bizi
misyonumuza sıkı sıkıya bağlı tutan ve sürekli değişen BT ortamında
keşfedilmemiş topraklarda yolumuzu bulmamıza yardımcı olan ilkeler.
Bu değerler—dürüstlük, mükemmellik, hesap verirlik, işbirliği ve dahil etme—
kanal ortaklarımıza ve birbirimize mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak
için çabalarken bize ortak bir amaç duygusu vererek kültürümüzün köşe
taşları olarak hizmet eder.
Tech Data bünyesinde ve topluluklarımızda hareket şekillerimiz bizim kim
olduğumuzu yansıtır ve şirketimizin itibarı üzerinde muazzam etkileri vardır.
Kurallarımız yasal ve etik davranışı güvence altına almak üzere tasarlanmış
şirket politikalarının ana unsurlarını özetlemekte ve iş ile ilgili faaliyetlerde
beklentileri açık bir şekilde ortaya koymaktadır; böylece doğru davranışlarda
bulunuruz.
Kurallar hepimiz için geçerlidir: Tech Data çalışanları, görevlileri ve kurul
üyeleri. Bunlar yerinde davranış için bir rehber ve size doğru kararlar
vermenizde bir kaynak olmak üzere tasarlanmışlardır. Onları lütfen okuyun,
bilin ve bir şeyler doğru görünmediği zaman bunu dile getirin. Süreçlerimizi
sürekli geliştirebilmek ve ortaya çıkabilecek sorunları çözebilmek için
Tech Data soruların ve endişelerin iletilmesinde size güvenmektedir.
Tech Data’ya sürekli bağlılığınız ve dürüstlük ve mükemmellik bakımından
itibarımızı korumaya ve güçlendirmeye yardımınız için teşekkür ederiz.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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ORTAK DEĞERLERIMIZ
Değerlerimiz, çalışmak için dayanak aldığımız ve kuruluşumuzu her gün ortak bir amaç
duygusu ile ileri taşıdığımız temeldir.
• Dürüstlük: Doğru olanı yaparız.
Dürüstlük işimizin temelidir. Dürüstüz, şeffafız ve en yüksek etik ve hakkaniyet standartları
ile hareket ederek her zaman doğru şeyi yaparız.
• Mükemmellik: Mükemmel deneyimler yaşatırız.
Yaptığımız her şeyde en yüksek performans seviyelerini elde etmek için çabalarız. Kanal
ortaklarımıza ve birbirimize mümkün olan en iyi deneyimi yaşatırız.
• Hesap verirlik: Sözlerimizi tutarız.
Sözlerimizi tutar, taahhütlerimizi yerine getiririz. Net beklentiler saptar, sonra toplu
hedeflerimizi elde etmek üzere kararlar almak için birbirimizi güçlendirir ve birbirimize
güveniriz.
• İş birliği: Birbirimizi destekleriz.
Birbirimizi dinler ve destekleriz. Her zaman atik olmak, karmaşıklığı azaltmak ve işimizi
geliştirmek için daha iyi, daha yenilikçi yollar arayarak birlikte çalışırız.
• Dahil etme: Birlikte kazanırız.
İçinde çeşitlilik barındıran global iş gücümüzün başarımızı ileri taşıdığına inanırız. Çalışma
arkadaşlarımız ve onların fikirleri için dahil eden, hoş karşılayan ve zenginleştiren bir
ortam sağlarız.
Kurallara Giriş
Kurallar dürüstlüğe dayanan doğru iş kararları almak için bizim rehberimizdir. Karmaşık ve zorlayıcı durumlar
ile karşılaşıldığında cevaplar ve yönlendirme sağlayan bir kaynaktır.
Neden Kurallarımız Var
Kurallar Tech Data’nın işini ortak değerlere, politikalara ve yürürlükteki yasalara uygun şekilde yürütmeye
sağlam bağlılığını yansıtır. Kurallar birbirimiz, iş ortaklarımız ve topluluklarımız ile ilişkilerde bizden beklenen
davranışı tanımlar.
Kurallar Bana Nasıl Uygulanır
Hepimiz Kuralları bilmekten ve yanlış davranışı gördüğümüzde dile getirmekten sorumluyuz. Kendinize her
zaman davranışlarınızın ortak değerlerimiz ile uyumlu olup olmadığını sorun. Bu Kurallar tüm cevapları
veremez, bu yüzden bir şeyden emin olmadığınız zaman yardım isteyin.

Adil şekilde rekabet ederek ve yürürlükteki tüm yasalara uyarak şirketimizin
ve iş ortaklarımızın riskini azaltırız ve şirketimizin dürüstlük konusundaki
itibarını artırırız.
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Kimler Kurallara Uymalıdır?
Davranış Kuralları Tech Data’daki herkes için geçerlidir. Buna Yönetim Kurulumuz, yöneticilerimiz,
çalışanlarımız ve Tech Data adına dünyanın her yerinde hareket eden temsilcilerimiz dahildir. Ayrıca, iş
ortaklarımızın da bu aynı ilkelere uymasını bekleriz. Kurallar, kültüre ve yere bakılmaksızın işimizi yapma
şeklimizde tutarlık sağlayarak hepimizi birbirimize bağlar.
Tech Data’nın bir çalışanı olarak sizin sorumluluklarınız:
• Dürüst, saygılı ve profesyonel şekilde hareket etmek.
• Sağlam temeli olan ve yasa çerçevesinde kararlar almak.
• Tech Data’nın itibarından veya kendi itibarınızdan asla ödün vermemek.
• Doğru olmak.
• Şüpheye düştüğünüz veya yanlış davranışa tanık olduğunuz zaman sormak ve dile getirmek.
• Uyumun takım kültürünüzün bir parçası olmasına dikkat etmek.

Liderler için İlave Beklentiler
Liderlerden uyum ve açık iletişim kültürünü destekleyen, çalışanların misilleme korkusu olmadan endişelerini
dile getirmekten rahatsızlık duymadıkları bir ortam yaratmaları beklenir.
Tüm liderlerden şunlar beklenmektedir:
• Kurallara, Tech Data politikalarına ve yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uymak.
• Endişesini dile getiren bir kişi için ulaşılabilir olmak ve çalışanların endişelerini ciddiye almak.
• Endişesini dile getiren bir kişiye karşı asla misilleme yapmamak ve başka kişileri olası
misillemeden korumak.
• Şüpheli yanlış davranışı derhal rapor etmek. Yanlış davranışın veya misillemenin üstünü
örtmemek veya görmezden gelmemek.
• Örnek olarak liderlik etmek, kendini ve başka kişileri sorumlu tutmak, Kuralları veya yasaları
ihlal etme görünümünden bile kaçınmak.
• Uyumu takım kültürü ile bütünleştirmek.
−− K
 urallar veya yürürlükteki yasalar ile ilgili sorunlar veya endişeler konusunda doğrudan
iletişimi teşvik eden bir ortam yaratmak.
−− Dürüstlüğe ve uyuma bağlılık sergileyen çalışanları takdir etmek.
−− P
 roaktif olmak, potansiyel zayıflıkları belirlemek ve uygun olduğu zaman düzeltici
önlem almak.

Eğer Liderler şirketimizde bilinen ihlalleri rapor etmezlerse fesih dahil disiplin işlemlerine maruz kalabilirler.
Liderlerden ayrıca sorumluluk alanlarında uygun denetimi yapmaları da beklenir, böylece şirketimiz için risk
yaratabilecek şeylerin farkında olur, bu riskleri hafifletecek tedbirleri alırlar.

Tech Data iş yaptığımız coğrafyalardaki tüm kanun ve düzenlemelere bağlıdır.
Bazı durumlarda bölgesel politika ve yerel kanunlar bu Kurallarda bahsedilen
politikalardan daha sıkı olabilir. Bu olduğunda yerel kanunları ve politikayı takip
etmelisiniz.
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Feragatler
Kurallardan herhangi bir feragat veya istisna, bu isteğin gerekçesi ile birlikte ilgili bölge Başkanına ifşa
edilmelidir. İstek, Etik ve Uyum Departmanı tarafından da gözden geçirilecektir. Feragat yönetim görevlisini,
finansal yöneticiyi veya Tech Data’nın Yönetim Kurulu üyesini ilgilendiriyorsa NASDAQ OMX borsasının
kurallarının şart kıldığı şekilde ifşa edilmesi gereken bu feragate yalnız Yönetim Kurulunun Denetim Komitesi
izin verebilir.

Uyumsuzluğun Maliyeti
Kurallarımızın ilkelerine uyulmaması şirketimizin itibarını riske sokabilir. Hissedarlarımız, tedarikçilerimiz
ve müşterilerimiz için Tech Data’nın güvenilir bir iş ortağı olduğunu bilmek önemlidir. Güçlü bir dürüstlük
kültürü olan şirketler piyasalarda saygı görme eğilimindedirler, bu da rekabet üstünlüğü ve olumlu iş
sonuçlarına yol açar.

Kuralların İhlalleri ile ilgili şunları biliyor muydunuz:
• Her zaman kaçınılabilirdirler.
• Günlük işleri aksatıcı olabilirler ve müşterilerimize hizmete odaklanmaktan
uzaklaştırabilirler.
• Tech Data’nın itibarına zarar verebilirler ve şirketimizi riske sokabilirler.
• Ağır cezalar ve olası cezai kovuşturma ile sonuçlanabilirler.
Kuralları, Tech Data politikalarını veya kanunları ihlal eden çalışanlar, ihlalden kişisel olarak faydalanmamış
olsalar bile iş sözleşmesinin feshi dahil disiplin işlemleri ile karşılaşırlar. Kanunun ihlali söz konusu olduğunda
düzenleyici makam veya mahkeme tarafından cezalar verilebilir.
Erken Dile Getirmek:
• Durumun şiddetini hafifletebilir.
• İşimizin riskini ve aksamasını en aza indirebilir.
• Açıklık kazandırabilir ve potansiyel sorunları zamanında çözümleyebilir.
• Taciz, ayrımcılık veya başka tür yanlış davranışların mağdurlarını koruyabilir.
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Misilleme Yapmama
Tech Data şüpheli yanlış davranış hakkındaki endişelerini iyi niyetle bildiren kişilerin haklarını korumaya kararlıdır.
Tech Data misilleme hareketlerini hoş görmez - iyi niyetle bir rapor verdiği veya bir soruşturmaya katıldığı için
birisini işten çıkarma, derecesini indirme veya taciz etme gibi.
Birisinin size misilleme yaptığına inanıyorsanız bunu derhal rapor etmelisiniz.
Her türlü misilleme hareketi Kuralların ihlalidir ve fesih dahil disiplin işlemleri için gerekçedir. Daha fazla bilgi
için Ayrımcılığı Önleme, Tacizi Önleme ve Misilleme Yapmama Politikasına bakınız.

“İyi niyetli” bildirimde bulunmak sizin bilginin doğru olduğuna inandığınız
anlamına gelir. Sonuca veya rapor edilen davranışın etik olmadığının veya
yasadışı olduğunun tespit edilmesine dayanmaz.

İş Ortaklarına Uygulama
İş ortaklarımızdan etik bir şekilde, sorumlulukla ve Kurallarımız ve yürürlükteki kanunun tesis ettiği ilkelere
göre davranmalarını bekleriz. Üçüncü bir tarafı tutmaktan veya yönetmekten sorumlu iseniz onların iyi bir
itibarlarının olduğundan ve Kurallarımızın gereklerini anladıklarından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Tech Data’nın Tedarikçi Dürüstlük İlkeleri Tech Data’ya mal veya hizmet tedarikçisi olmanın temel
gereklerini belirlemekte ve ortaya koymaktadır.

Endişenin Dile Getirilmesi
Endişeleri dile getirme ve sorular sorma sorumluluğunuz var. Endişelerin hemen dile getirilmesi şirketimizin
problemleri erkenden, daha ciddi sonuçlar gerçekleşmeden önce ele almasını sağlar. Bir sorunuz veya
endişeniz varsa amiriniz başlamak için normal olarak en iyi yerdir. Amiriniz ile konuşmakta rahat değilseniz
veya endişeniz ele alınmamışsa yönetimin bir başka üyesi, İnsan Kaynakları, bir Etik Danışmanı, Hukuk Bölümü
veya Tech Data’nın Etik ve Uyum Bölümü {EthicsandCompliance@techdata.com} ile iletişime geçmelisiniz.

Bir davranış ile ilgili olarak aşağıdakileri gözlemlediğinizde rapor edin:
• Yasal değil
• Tech Data’nın politikalarına uymuyor
• Tech Data’nın temel değerleri ile aynı doğrultuda değil
• Tech Data’yı olumsuz olarak etkileyecek
• Onu bir haber başlığında okumak size endişe verecek
Şüphe halinde—yardım isteyin.
Endişenizi nasıl paylaşırsanız paylaşın Tech Data bunu derhal ele alacak ve soruşturma sırasında ve
sonrasında mahremiyetinizin korunması için her türlü çabayı sarf edecektir. Sizin yükümlülüğünüz doğruyu
söylemek ve gerektiği şekilde soruşturmaya katılmaktır.
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İç Süreç
Tech Data tüm iyi niyetli raporları soruşturacak ve şu adımları takip ederek gerektiğinde uygun işlemi
yapacaktır:
1. Nitelikli ve bağımsız soruşturmacılardan bir ekip oluşturmak.
2. Gerçekleri toplamak ve görüşmeler yapmak.
3. S
 üreç boyunca uygun yönetim seviyesini bilgilendirmek ve gerçeklere istinaden sonraki adımları
belirlemelerine yardımcı olmak.
4. Endişeyi rapor eden kişi ile düzenli olarak iletişim kurmak.

İhlaller için Disiplin
Tüm çalışanlar Kuralları ve şirket politikalarını bilmekten sorumludur. Çalışanlar ve iş ortakları iş yaptıkları
ülkelerde yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uymalıdırlar. Kuralların, şirket politikalarının veya kanunun
ihlalleri kişiler ve Tech Data için, itibarımızın zarar görmesi, para cezaları ve olası hukuki veya cezai sorumluluk gibi
ciddi sonuçları beraberinde getirebilir. Etik olmayan veya yasa dışı davranış ile iştigal eden çalışanlar fesih dahil
disiplin işlemlerine tabi olacaklardır. Tech Data uygun olduğunda olayları resmi makamlara havale edecektir.

Tech Data Etik Hattına çevrim içi olarak ve telefonla haftada yedi gün, günde
24 saat dünya genelinde ulaşılabilir. Birçok ülkedeki çalışanlar Etik Hattı
ile rapor verirken isimlerini gizli tutmayı seçebilirler. Ancak isminizi gizli
tutmanın, takip soruları için size ulaşılamazsa Tech Data’nın endişeleri
çözümleme kabiliyetini engelleyebileceğini lütfen unutmayın. Bir endişeyi
çevrimiçi olarak dile getirmek veya global numaraların listesini bulmak için
techdataethicsline.com’u ziyaret edin.

Etik Hattı, Tech Data ile ilişkili olmayan bağımsız bir şirket tarafından yönetilmektedir.
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Bölüm Üç:
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İşyerinde
Taciz ve Ayrımcılığın Önlenmesi
Tech Data her zaman saygılı ve profesyonel olan bir işyeri kültürünü savunur. Tech Data alsa ırk, din, renk,
ulusal köken, yaş, cinsiyet, engellilik, cinsel yönelim, gazi statüsü, cinsel kimlik veya ifade ya da kanunen
korunan bir başka faktöre göre karar vermeyecektir. Tech Data engelli halleri olan kalifiye çalışanları için
tüm makul kolaylıkları da sağlar.

Saygılı bir iş ortamı korkutma, taciz ve sataşmadan uzaktır. Bu, göz korkutucu
veya saldırgan bir durum yaratan her türlü nahoş davranışı içerir. Taciz fiziksel
eylemler, sözlü beyanlar veya materyal şeklinde olabilir—uygunsuz videolar,
resimler veya e-postalar gibi. Cinsel taciz nahoş cinsel girişimler, açık saçık
yorumlar veya cinsel nitelikte şakaları içerir. Tech Data tacizin herhangi bir
biçimine izin vermeyecektir.
Herhangi bir ayrımcılık veya taciz eylemini yaşar veya haberdar olursanız yöneticiniz ile veya diğer rapor etme
seçeneklerinden herhangi biri ile iletişime geçin. Daha fazla bilgi için Ayrımcılığı Önleme, Tacizi Önleme ve
Misilleme Yapmama Politikasına başvurun.

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik
Tech Data güvenli, sağlıklı ve tehditkar olmayan bir işyerine sahip olmaya kararlıdır. Bulunduğumuz çeşitli
yerlerde sağlık ve güvenlikle ilgili politika ve prosedürlerimiz var ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki
güvenlik kanunlarına uymaya kararlıyız. İş uygulamalarımızı ve tesislerimizin güvenli işleyişini sürekli olarak
gözden geçiriyor ve iyileştiriyoruz. Şirketimiz şirket mülklerinde iken veya şirketin işini yaparken uyuşturucu
satma, alma, kullanma veya bulundurmayı—veya alkol ve reçeteli ilaçların istismarını— yasaklar. Bir şirket
veya iş etkinliğinde alkol teklif edilirse profesyonelce davranmak sizin sorumluluğunuzdur.

Şiddet eylemleri veya tehditleri Tech Data tarafından yasaklanmıştır.
Bu, niyeti ne olursa olsun yazılı veya sözlü saldırgan veya korkutucu
davranış ve dili içerir.

Çalışma Ortamımız, Çalışma Koşullarımız ve İnsan Hakları
Tech Data dünya genelinde faaliyet gösterir ve iş gücümüzün çeşitliğinizi kucaklarız. Tüm insanlara adil
ve hakkaniyete göre muamele edilmesine ve herhangi bir çalışana sert veya insanlık dışı davranılmasını
yasaklamaya kararlıyız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde iş kanunlarına uyarız. Tech Data asgari ücret,
fazla mesai veya azami saat kuralları dahil yürürlükteki tüm ücret ve saat kanunlarına uyar. İstihdam serbest
bir şekilde seçilmelidir. Çocukların istismarı ve çocuk işçiliği kadar insan ticareti, zorla çalıştırma, borç köleliği
veya istemeden çalıştırma yasaktır. Şirket ayrıca çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğüne de tam olarak saygı
duymaktadır.
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Örgütlenme özgürlüğü
Tech Data çalışanlarının kendi seçtikleri gruplar ile serbestçe örgütlenme, toplu
pazarlık etme ve çalışma koşulları veya yönetim politikaları hakkında yönetim
ile fikir veya endişelerini paylaşma haklarını tanır. İşyerinde bu, genellikle
çalışanların bir sendikaya katılmayı seçme hakkı anlamına gelir. Tech Data bir
sendikaya üye olma hakkını kullanan herhangi bir kişiye karşı ayrımcılığa, tacize
veya misillemeye izin vermez.

Bilginin Korunması
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız bize en önemli bilgilerinin
bazılarını emanet eder. Bu bilgilere özenli davranmaya ve
çalışma arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın makul mahremiyet
beklentilerine saygı duymaya kararlıyız.
Gizli bilgi yalnızca yetkili ve bilmeleri için meşru iş ihtiyaçları
olan çalışanlar ile paylaşılmalıdır. Elinizdeki tüm gizli bilgileri
korumalısınız.
Yetkili olmadıkça gizli bilgileri Tech Data dışındaki herhangi bir kişiye açıklamamalısınız. Gizli bilgiyi üçüncü
bir tarafla paylaşmaya yetkili iseniz ve meşru iş ihtiyacınız var ise herhangi bir gizli görüşmeden önce uygun
şekilde yapılmış bir ifşa etmeme sözleşmesine sahip olmalısınız. Hukuk Bölümünün onayı olmadan bir başka
şirketin ifşa etmeme sözleşmesini imzalamayın veya standart ifşa etmeme sözleşmelerimizde değişiklikleri
kabul etmeyin. Daha fazla bilgi için Dünya Genelinde İfşa Politikasına bakın.

• Gizli bilgileri halka açık herhangi bir alanda veya istenmeden duyulabileceğiniz
yerlerde tartışmayın.
• Gizli bilgileri herhangi bir zamanda gözetimsiz bırakmayın.
• Tech Data’nın gizli bilgilerini sosyal medya dahil dış web sitelerinde
paylaşmayın.
Gizli bilgiler, kamusal alanda olmayan herhangi bir şey anlamına gelir ve sınırlı
olmamak kaydıyla şunları içerebilir: ticari sırlar, finansal sonuçlar, fiyatlandırma
planları, müşteri listeleri, satış rakamları ve stratejik belgeler.

Kişisel Bilgiler
İşimizi yürütmek için ve şirketimizin verimli bir şekilde faaliyet göstermesi için gerekli olan bazı gizli kişisel
bilgileri toplar ve tutarız.
Telefon numaraları, isimler, e-posta adresleri ve diğer bilgiler gibi kişisel bilgiler özel kurallara tabi olabilir.
Bu bilgilerin gizliliğine saygı göstermeli ve korumalı, bu kayıtlara meşru bir iş ihtiyacı olmadan ve yerel
kanunlara uygun olmadıkça erişmemeli, bunları paylaşmamalı veya başka türlü kullanmamalısınız.
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Gizli kişisel bilgiler sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerebilir:
• Engellilik, kişisel sağlık sorunları veya tıbbi prosedürler
• Ücret ve performans değerlendirmeleri
• Ev adresi ve telefon bilgileri gibi iletişim bilgileri

Kayıtların Yönetimi
Bir iş kaydı, Tech Data’nın iş faaliyetleri ile ilgili, elektronik olarak saklanan bilgiler dahil herhangi bir belgedir.
Kayıtların Tech Data Kayıt Yönetimi Politikası ve yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak için kayıtların
saklanması gereken süreyi belirten Saklama Planına göre tutulduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Kayıtlar kağıt olarak veya elektronik formatta saklanabilir ve her zaman korunmalı, okunaklı olmalı ve geri alınabilir
olmalıdır. Bir kayıt, saklama gereklilikleri yerine getirildikten sonra kalıcı olarak silinmeli veya imha edilmelidir.
Bazı kayıtlar bir soruşturma, denetim veya dava süreci ile ilgili olarak belirlenmiş olabilir. Bu durumda, Hukuk
Bölümünden belirli belgeleri (kağıt veya elektronik) saklamak için talimatlarla birlikte bir ‘yasal bekletme
bildirimi’ alabilirsiniz. Bunun anlamı hiçbir koşul altında yasal bekletme ile ilgili herhangi bir belgenin
silinmeyeceği, değiştirilmeyeceği veya imha edilmeyeceğidir. Yasal bekletme bildirimine uymamak kanunen izin
verildiği şekilde disiplin işlemleri ile sonuçlanabilir. Buna ek olarak, iş kayıtlarını asla tahrif etmeyin veya doğru
olmayan şekilde değiştirmeyin. Böyle davranmak etik olmamanın yanında suç da olabilir.

Fikri Mülkiyet
Tech Data’nın varlıklarını korumak ve şirketimizin fikri mülkiyet haklarına (FM) riayeti temin etmek bizim
yükümlülüğümüzdür. Kanunen izin verildiği ölçüde, şirketimiz, şirketin işi ile ilgili ise Tech Data çalışanları
tarafından yaratılan tüm FM’nin sahibidir.
Diğer şirketlere ait FM’ye de saygı göstermeliyiz. Bir başka şirketin ismini veya logosunu kullanırken özellikle
dikkatli olun çünkü bu, o şirketin fikri mülkiyet haklarına tecavüz ediyor olabilir. Yazılım programlarını bir
şirket bilgisayarında veya diğer BT kaynaklarında çalıştırırken üçüncü taraflara ait tüm lisans sözleşmelerini
uygularız. Yalnızca Tech Data tarafından doğru şekilde lisanslanmış yazılımın iş sebepleri için kullanılmasına
izin verilir.

Tech Data BT Sistemlerinin Kullanılması
Tech Data tarafından sağlanan ekipmanları sorumlu bir şekilde kullanmalısınız. Tech Data belirli durumlarda
şirketin tedarik ettiği teknolojilerin kişisel kullanımına izin verse de Tech Data’nın BT kaynaklarını kişisel
amaçlar için kullanırken profesyonellik ve sağ duyu göstermelisiniz. Lisanssız yazılım veya telifli materyaller
yükleyemezsiniz. E-posta, hızlı mesajlar ve telefon mesajları dahil elektronik mesajlar gönderirken ihtiyatlı
olun. Bu iletişimler kalıcıdır ve sizin izniniz veya bilginiz olmadan başka alıcılara iletilebilir.
Uygunsuz materyal veya müstehcen, pornografik, ahlaksız veya saldırgan sayılabilecek herhangi bir
şey indirmek gibi yasa dışı veya etik olmayan faaliyetler gerçekleştirmek için şirket BT kaynaklarını asla
kullanamayız. Tech Data kanunen izin verilen derecede BT kaynaklarının kullanımını izleyebilir veya
kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Tech Data’nın BT Güvenliği Politikalarına bakın.

Ofise kendi ekipmanınızı getirir veya iş amaçları için şahsi ekipman kullanırsanız
yürürlükteki tüm politikalara uyduğunuzdan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
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Siber güvenlik
Tech Data, şirketin mali sağlığını ve itibarını etkileyebilecek sahtecilik, fidye veya bilgi hırsızlığı gibi siber
risklerden zarar görebilir. Siber suçlular saldırılarını gerçekleştirmek için hedefe yönelik kimlik avı, fidye yazılımı
ve hizmet aksatma amaçlı yazılım gibi gittikçe daha da gelişmiş hale gelen araç ve yöntemler kullanmaktadır.
Tech Data teknik karşı tedbirlerimizi sürekli geliştirse de her çalışanın bağlantılı dünyamızda çalışırken önemli
kurallara uyması gerekir:
• Siber Güvenlik ve Kabul Edilebilir Kullanma Politikasında tanımlanan kuralları anlayın ve
bunlara uyun.
• Güçlü, gizli ve her uygulama için farklı şifreler kullanın.
• Dijital kimliklerinizi işiniz ve kişisel hayatınız arasında ayrı tutun.
• Kimlik hırsızlığı saldırılarına uğramaktan, hassas bilgileri vermekten veya eklentileri
açmaktan kaçınmak için talep edilmemiş mesajlara yanıt verirken makul özeni gösterin.
Dijital imza şeridini kontrol ederek iç iletişimin gerçek olduğunu her zaman doğrulayın.
• Elektronik havale yapmanız istendiği zaman destekleyici tüm belgeleri inceleyerek titizlik
göstermeli, herhangi bir şey şüpheli veya olağandışı göründüğü zaman kişisel olarak tanınan
karşı taraflardan ilave açıklama istemelisiniz.
• BT Güvenliği ekibinden uygun onaylar olmadan gizli şirket bilgilerini Tech Data tarafından
yönetilmeyen ve kontrol edilmeyen sistemlerde ya da bulutta saklamayın.
• Güvenlik Farkındalık Programına aktif bir şekilde katılın.

Hediyeler, Seyahat ve Eğlence
İş ortaklarına sağlanan veya onlardan alınan hediye, seyahat ve eğlence - geziler, etkinlikler, hizmetler,
yemekler, menfaatler ve değerli diğer şeyleri içerir - her zaman makul olmalıdır. Herhangi bir hediye
sağlanmadan veya alınmadan önce bunun Hediye Politikamıza göre kabul edilebilir olup olmadığını
belirlemelisiniz. İş kararlarını uygunsuz olarak etkileyen veya haksız avantaj elde etmek için sağlanan hediye,
seyahat veya eğlenceyi sağlamanız veya almanız yasaktır.

Tech Data çalışanları hediye, seyahat veya eğlence talep edemezler. Daha fazla bilgi için lütfen
Hediye Politikamıza bakın.

İş ortakları ile hediye alışverişine aşağıdaki durumlarda izin verilir:
• Seyrek ise.
• Devamında herhangi bir yükümlülük veya beklenti yoksa.
• Tech Data’nın Hediye Politikasının tanımladığı sınırlar içinde ise.
• Alıcı tarafın iş hediyeleri politikalarına göre izin veriliyorsa.
• Saldırgan, ahlaka aykırı veya yasa dışı değilse.
• Bir ihale veya rekabetçi teklif verme sürecinden önce, süreç sırasında veya
hemen sonrasında verilmemişse.
•H
 ediye kartları, krediler veya teminatlar gibi nakit veya nakit benzeri değil ise.
Resmi görevliler için hediye, seyahat ve eğlence ile ilgili kurallar burada belirtilenlerden çok daha katıdır.
İlave bilgi için bu Kuralların “Devlet ile İş Yapma” bölümüne bakın.

Sayfa 14

Çıkar Çatışmaları
Tech Data, tarafsız olarak ve şirketimizin menfaatine en uygun şekilde hareket etmenizi veya karar vermenizi
etkileyen, fiili veya potansiyel çıkar çatışması yaratan davranışı yasaklar. Çıkar algısının bile bir sorun
oluşturabileceğinin farkında olun. Çıkar çatışmalarını Çıkar Çatışması Politikamızda belirtilen süreci takip
ederek rapor etmeniz gerekmektedir. Bir çıkar çatışmasının olması Kurallarımızın ve Politikamızın zorunlu
olarak ihlali değildir - ama ifşa etmemek öyledir.
Finansal Yatırımlar veya Çıkarlar
Sizin Tech Data’daki işinizle ilgili olarak başka bir şirket veya kişiler ile finansal yatırımlar veya çıkarlar, bu
üçüncü taraflar için, sizin için veya diğer çalışanlar için olağan dışı avantajlar ile sonuçlanmamalıdır.
Kişisel İlişkiler
Başkaları ile kişisel ilişkiler, ilişki nedeniyle ilişkideki kişilerden birinin işimiz ile ilgili haksız bir avantaj veya
ayrıcalıklı bir muamele elde edeceği veya vereceği durumlarda çıkar çatışmalarına yol açabilir.
Dışarıda İstihdam
Tech Data için çalışırken herhangi bir rakip, müşteri veya tedarikçi için çalışamazsınız. Dışarıda yapılan
herhangi bir iş veya başka faaliyet—serbest meslek dahil—Tech Data’daki iş performansınızı etkilememeli
veya Tech Data’nın çıkarları ile rekabet etmemelidir.
Kurul Üyelikleri
Tech Data’nın Başkan Yardımcısı veya daha yüksek seviyede bir liderinin onayı olmadan kar amacı
güden herhangi bir kuruluşta yönetim kurulu üyesi olarak veya başka bir yöneticilik pozisyonunda görev
yapamazsınız. Müdürler Tech Data’nın
Genel Müdürünün onayı olmadan kar amacı güden herhangi bir kuruluşun yönetim kurulunda
görev yapamazlar.
Kar amacı gütmeyen, toplumsal, hayır amaçlı veya sosyal organizasyonlarda yönetici pozisyonlarında görev
yapmak için Tech Data’nın onayına ihtiyacınız yoktur—hizmetinizin Tech Data’nın çıkarları ile çatışmaması
kaydıyla.

Doğru Defterler ve Kayıtlar
Borsada işlem gören bir şirket olarak Tech Data’nın hissedarlarına karşı sorumluluğu vardır. Gelir, harcamalar,
pazarlama fonları ve indirimler dahil işlemlerimizin tümü defterlerimizde ve kayıtlarımızda doğru ve tam
olmalı, söz konusu işlemlerin gerçek amaçlarını yürürlükteki kanunlara göre yansıtmalıdır.
İşlemleri yalnız yönetim tarafından yetki verildiği şekilde gerçekleştirmeli ve şirket fonlarını yalnız yetki
verilen iş amaçları için kullanmalıyız. Defter ve kayıtlarımızda yanlış veya yanıltıcı girişler kesin surette
yasaktır. Tech Data bu gerekliliklere uyulduğundan emin olmak için iç kontroller yürütmekte ve bunlara
bağlı kalmaktadır. Muhasebe veya denetleme standartlarımızın ihlal edildiğini biliyor veya bundan
şüpheleniyorsanız bunu çeşitli rapor etme mekanizmalarından biri aracılığıyla derhal rapor etmelisiniz.
Bir Endişeyi Rapor Etmek.

Finans Bölümünde çalışan baş finans sorumluları ve çalışanların finansal
açıklamaların ve muhasebenin tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir
olmasını temin etme hususunda özel sorumlulukları vardır. Finans
Bölümündeki çalışanlar Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini (GKGMİ)
ve şirketimiz için geçerli diğer tüm standart, yasaları ve düzenlemeleri anlamalı
ve bunlara uymalıdır.
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Kırmızı Bayraklar
İşlemleri veya sözleşmeleri geriye dönük tarihlendirme talepleri.
“Defter dışı” işlemler veya anlaşmalar.
Altta yatan gerçek amaçları gizlemek üzere tasarlanmış işlemler
(örneğin, rüşvet ödemesini saklamak için faturalarda oynama yapmak).

Finansal Dürüstlük ve Raporlama
Finansal raporlar dürüst, tam ve zamanında olmalıdır. Tüm defter, kayıt ve hesaplar finansal işlemleri ve
olayları doğru bir şekilde yansıtmalı, GKGMİ, standartlar, düzenlemeler ve Tech Data’nın iç kontrollerine uygun
olmalıdır. Herhangi bir belgenin veya kaydın tahrif edilmesi, gizlenmesi, yanlış beyan edilmesi, atlanması veya
değiştirilmesi yasaktır. Kamuyu bilgilendirmeler tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve Dünya Genelinde
İfşa Politikamıza uygun olarak yapılmış olmalıdır.
Tech Data’nın tüm varlıkları kötüye kullanım, kaybolma, sahtecilik, kara para aklama ve hırsızlığa karşı
korunmalıdır. Tech Data’nın varlıklarının kullanımına nezaret ederken, yeni müşterileri ve tedarikçileri
onaylarken ve mevcut müşteri ve tedarikçiler ile işlemlerde uygun gerekli özen gösterilmelidir.

Gelir ve gelir tahakkuku, envanter kapanışı, tedarikçi ve müşteri indirimlerinin
muhasebesi şirketin Birörnek Muhasebe İlkelerine (UAP) göre doğru bir
şekilde gerçekleştirilmeli ve açıklanmalıdır. UAP, bu hassas konuların yanı sıra
muhasebe başlıklarının birörnek ve uygun şekilde ele alınmasını temin etmek
için diğer muhasebe ile ilgili sorgular için kullanılmalıdır. Daha fazla açıklamaya
ihtiyaç duyduğunuzda Kurumsal Muhasebe bünyesindeki Teknik Muhasebe
Grubu ile iletişime geçmelisiniz.

Tech Data Adına Taahhütlerde Bulunma Yetkisi
Tüm sözleşmelerimizin Tech Data’nın menfaatine en uygun şekilde olduğundan emin olmak için sözleşme
ve ödeme onayı hususunda belirli çalışanlar yetkilendirilir. Şirket adına sözleşme imzalama veya taahhütte
bulunmaya yetkili iseniz Tech Data adına herhangi bir sözleşmeyi kabul etmeden önce uygun onay ve
yetkilendirme sürecine bağlı kalma sorumluluğunuz vardır. Bu, sözlü ve yazılı sözleşmelerin yanı sıra şirketimiz
için düzenleyebileceğiniz iş taahhütleri veya diğer yükümlülükler için de geçerlidir.
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İş Ortakları İle
Ortak Politikalarını Anlamak ve Bunlara Uymak
İş ortaklarımız ile kurmuş olduğumuz güvenilir ilişkiler, şirketimizin başarısı için hayati öneme sahiptir.
Herhangi bir işlem veya operasyona başlamadan önce onların geçerli politikalarını okumak ve anlamak sizin
sorumluluğunuzdadır. Ortak ile özel irtibat kişinizin ortak adına söz konusu politikalarda değişiklikleri veya
istisnaları onaylayabilecek yetkili bir temsilci olduğunu varsaymayın. İş ortaklarımız ile çalışırken şeffaf ve net
olmalı, ortaklarımızın politikalarına uymayan operasyon, işlem veya uygulamalar içine girmemeliyiz.

İş ortaklarımızın çoğunun Tech Data ile iş yapma konusunda geçerli belirli politika
ve prosedürleri vardır. Bu politikalar genellikle özel fiyatlandırma, promosyonlar ve
iskontolar gibi konuların yanında pazarlama geliştirme fonlarının kullanımını ele
alır. Özel fiyatlandırma, promosyonlar, ıskontolar ve pazarlama geliştirme fonlarının
meşru iş amaçları için kullanıldığından ve belirtilen iş amacı için uygulandığından
emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen daha fazla bilgi için Global
Pazarlama Geliştirme ve Tedarikçi Pazarlama Fonları Politikasına bakın.
Tech Data mümkün olduğunda ürünleri doğrudan asıl üreticiden satın almaya ve ürünleri doğrudan satıcılara
satmaya kararlıdır. Ancak, oldukça sınırlı durumlarda ürünleri diğer kaynaklardan edinmek veya alt distribütörlere
satmak gerekli olabilir. Lütfen daha fazla bilgi için OEM Dışı ve Alt Distribütör Politikasına bakın.

İş Ortaklarımızla Etkileşim
İş ortakları ile ilişkilerimizin saygılı ve dürüst olması Tech Data için önemlidir. Bu ilişkiler yasal, etkin ve adil
uygulamalara dayanmaktadır. Tech Data doğrudan veya dolaylı olarak bir ortak tarafından talep edilmiş olsa
bile haksız, aldatıcı veya yanıltıcı uygulamalar ile meşgul olmayacaktır.

Devlet ile İş Yapılması
Devlet ile iş yapmak diğer ortaklar ile iş yapmaktan farklıdır. Mevcut veya yakın zamanda emekli olmuş resmi
görevlilerinin veya ailelerinin işe alınması ve objektif karar almayı uygunsuz olarak etkileyecek gibi görünen
herhangi bir davranış için özel kurallar geçerli olabilir.
Devlete veya devlet yüklenicilerine kesilen tüm faturalar doğru ve tam olmalı ve ilgili tüm yasalar ve
düzenlemelere uymalıdır. Devlet ile sözleşmelere kesin surette uyulmalıdır. Devlet dairesinden veya devlet
yüklenicisinden önceden yazılı izin olmadan ürünler, bileşenler, test etme ve diğer kalemler ile ilgili sözleşme
şartlarından sapmayın.

Devlet bir şirketin %50’sinden fazlasına sahip olmasa, şirketi kanun aracılığıyla
kontrol etse veya kıdemli yönetimi atama kabiliyeti olsa bile bu şirket devlete
ait bir şirket olarak kabul edilebilir. Bir kişinin resmi görevli olup olmadığını
belirlemek zor olabilir, o yüzden emin değilseniz soru sorun ve amirinize, Hukuk
Bölümüne veya Etik ve Uyum Bölümüne danışın.
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Piyasada
Rüşvetle Mücadele ve Yolsuzlukla Mücadele
Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve İngiltere Rüşvet Kanunu gibi yürürlükteki tüm yolsuzlukla
mücadele kanunlarına uyarız. FCPA her ne kadar bir ABD kanunu olsa da iş yaptığımız her yerde Tech Data’ya
uygulanır.
Bu kanunlar iş elde etmek veya işi elde tutmak ya da uygunsuz bir avantaj elde etmek için resmi görevlilere
veya özel kişilere değerli herhangi bir şey verilmesini, teklif edilmesini veya vaat edilmesini yasaklar. Rüşvet,
istihdam, gizli bilgi veya iyilik gibi maddi olmayan şeyleri de içerebilir.
Tech Data rüşvetin hiçbir biçimine izin vermez. Şirketimiz adına uygunsuz ödemeler yapamayız, bizim için
uygunsuz bir ödeme yapmak üzere bir temsilci veya bir başka çeşit üçüncü taraf kullanamayız, herhangi
bir çeşit rüşveti kabul edemeyiz.
Resmi görevlilere rüşvetin cezası oldukça ağırdır.

• Rüşvet, nakit ödemeler, hayır amaçlı bağışlar, krediler, seyahat harcamaları,
hediyeler ve eğlence dahil değerli herhangi bir şey olabilir. Kısaca, haksız bir
iş avantaj elde etme amacı veya niyeti ile yapılan herhangi bir ödeme veya
verilen herhangi bir şey rüşvettir.
• Resmi görevlilere örnekler arasında genel olarak ulusal veya yerel devlet
görevlileri veya çalışanları, devlete ait veya devlet tarafından kontrol
edilen şirketlerin temsilcileri, siyasi parti üyeleri, parti görevlileri, eski
veya yeni seçilmiş görevlileri, siyasi görev adayları veya resmi uluslararası
organizasyonların çalışanları bulunur.
• Devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen şirketler ayrıca, örneğin,
devlet üniversitelerini veya hastanelerini de içerir.
• Rüşvetle Mücadele ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız gereğince
kolaylaştırma ödemeleri de yasaktır.
Daha fazla bilgi için Tech Data’nın Rüşvetle Mücadele ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına bakın.

Rekabet ve Antitröst
Tech Data adil ve yasal rekabete inanır ve biz faaliyet gösterdiğimiz her yerde rekabet ve antitröst kanunlarına
uyarız. Bu kanunlar rekabeti uygunsuz olarak kısıtlayan veya bozan sözleşme ve uygulamaları yasaklar. İhlaller,
kurumsal veya kişisel para cezaları ve hatta bazı ülkelerde cezai yaptırımlar gibi Tech Data ve sizin için ciddi
sonuçlar doğurabilir.

Rekabet karşıtı (ve yasa dışı) faaliyetlerin ortak çeşitleri
arasında şunlar bulunmaktadır:
• Rakiplerin piyasayı manipüle etmek için teklif edecekleri fiyatlar
üzerinde anlaştıkları fiyat belirlemesi yapmak.
• Bir rakip ile müşterileri veya bölgeleri bölüşmek üzere anlaşmak.
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Rakipler ile fiyatları belirlemek üzere sözleşmeler yapmak, ihaleye fesat karıştırmak, müşterileri ve bölgeleri
bölüşmek ve ticari olarak hassas bilgi alışverişi yapmak gibi belirli sözleşmeler yapmak hemen her zaman
yasa dışıdır. Bir rakip sizi rekabete aykırı davranış hakkında konuşturmaya teşebbüs ederse konuşmayı
durdurun, o yerden ayrılın ve olayı derhal Hukuk Bölümüne bildirin. Rakiplerle herhangi bir anlaşma Hukuk
Departmanı tarafından gözden geçirilmelidir.
Tedarikçi ve müşteriler ile çalışırken dikkat göstermek de önemlidir. Yeniden satış fiyatları üzerinde
kısıtlamalar koymak ve müşterilerin veya bölgelerin bölüşülmesi potansiyel olarak yasadışıdır. Her zaman
bağımsız iş kararları verin. Hukuk Departmanına danışmadan bir iş ortağı ile ürünlerimiz için asgari veya azami
fiyat kararlaştırmamalısınız veya müşterinin ürünleri yeniden satacağı fiyatı belirlememelisiniz.

Daha fazla bilgi için, Tech Data’nın Antitröst ve Rekabet Hukuku Politikasına bakın.

Rekabet Bilgisi
Rakiplerimiz ve piyasa hakkında bilgileri güncel tutmak etkin bir şekilde rekabet etmemize yardımcı olur.
Ancak, rekabet bilgilerini yalnız yasal bir şekilde toplamalıyız. Biz, adil bir şekilde kazanmak istiyoruz. Yanlış
beyanlar, yalan veya sahte iddialar kullanarak rakipler hakkında bilgi elde etmeyin. Yeni çalışanlarımızın
önceki işverenleri hakkında gizli bilgileri ifşa etmeme yükümlülüklerine saygı gösteririz. Bir rakip hakkında
bilgi toplarken kimliğimizi asla yanlış tanıtamayız veya bir başka kişiyi gizlilik sözleşmesini ihlal etmeye ikna
etmeye çalışamayız.

Rakip çalışanları ile iş görüşmeleri rekabet bilgisi elde etmenin uygun bir yolu
değildir. Tech Data’da açık pozisyonlar için görüşülen kişilerin rakiplerimiz ile
çalıştıklarının ortaya çıkması sık rastlanan bir durumdur. Böyle bir durumda
rekabet bilgisi istediğinize dair algıdan kaçınmak için özel dikkat gösterin
Daha fazla bilgi için Antitröst ve Rekabet Hukuku Politikasına bakın.

Uluslararası Ticaret Kontrolleri
Global bir şirket olarak malların ve teknolojinin ithalat, ihracat ve yeniden ihracatı hakkında düzenlemeler
gibi uluslararası ticarete uygulanan tüm düzenlemelere uymalıyız. Bunun yapılmaması uluslararası iş
yapmaya devam etme kabiliyetimizi tehlikeye sokabilir ve para cezaları, cezalar ve hatta cezai kovuşturma
ile sonuçlanabilir. İhracat, genel olarak, ürün, hizmet, teknoloji veya bilginin bir başka ülkedeki kişi veya
şirkete gönderilmesidir. “İhraç etmek”, malların fiziksel transferi anlamına gelmenin yanında şirket bilgileri ile
yurtdışına seyahat etmek, yazılım indirmek veya kaynak kodu veya teknik spesifikasyonları yayınlamak gibi
faaliyetleri içerebilir.
İthal mallar, harici bir kaynaktan satın alınan ve bir başka ülkeye getirilen mallardır. İthalat faaliyetleri kanun,
düzenleme ve olası vergi ve harçlara tabidir.
Belirli bir işlemin veya sevkiyatın kanunları veya iç prosedürleri ihlal ettiğine inanmak için bir sebebiniz
varsa veya bu gerekliliklerin işinize nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yöneticiniz,
Düzenleyici Uyum Bölümü veya yerel Düzenleyici Uyum Liderinize danışın.

Anti boykot ve Ticari Yaptırımlar
İhracat ve ithalat kanunlarına ek olarak Tech Data Birleşik Devletler ve diğer ülkelerin koyduğu, belirli ülkelerle
veya bu ülkeler içinde yaşayan veya oralardan çıkan kişiler ile ticari faaliyetleri kısıtlayan veya yasaklayan ticari
yaptırımlara bağlı kalmalıdır.
Şirketimiz ve tedarikçilerimizden çoğu ABD’de yerleşik olduklarından boykotlara katılma talepleri veya ABD’nin
desteklemediği diğer kısıtlayıcı ticari uygulamalara katılım talepleri ile işbirliği yapmamızı yasaklayan ABD
kanun ve düzenlemelerine uymalıyız. Şirketimiz yasadışı boykot ile işbirliği olarak görülebilecek herhangi bir
eylemde veya beyanda bulunmamalıdır. Bu kanunlar ABD şirketlerinin yabancı iştiraklerini de kapsar ve işimizi
yaptığımız yere bakılmaksızın uygulanır.
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Boykot talepleri müphem olabilir ve tespit edilmeleri güç olabilir. Bunlar, bir kişi,
grup veya ülke protesto, tasvip etmeme ifadesi veya bir baskı yöntemi olarak
belirli kişi veya ülkeler ile iş yapmayı reddettiğinde gerçekleşir.
Daha fazla bilgi için lütfen Tech Data’nın Anti Boykot Politikasına bakın.

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti
Tech Data’nın bir çalışanı olarak şirketimiz veya iş yaptığımız borsada işlem gören diğer şirketler hakkında
“iç” bilgilere erişebilirsiniz. İç bilgiler hem önemlidir — makul bir yatırımcının hisse alma, satma veya elde
tutmasını etkileyecek nitelikte olması — hem de halka açık değildir — yani genel olarak alım satım yapan
halk tarafından bilinmemektedir. Bilgi, halka açık alanda göründüğü günden itibaren iki tam işlem günü
geçene kadar genellikle halka açık değil olarak kabul edilir.
İç bilgiye sahip olmak size hisseleri kişisel olarak almak veya satmak konusunda haksız bir avantaj sağlar.
Bu nedenle, elinizde iç bilgi varken, alım satım yapma kararınız bu iç bilgi ile ilgisiz olsa bile şirketimizin
hisselerini alamaz veya satamazsınız. Benzer şekilde, iş ortaklarımız hakkındaki iç bilgileri de onların
hisselerinin alım satımını yapmak için de kullanamazsınız.
İçten öğrenenlerin ticareti ile uğraşmak şirketimizin politikasını, Birleşik Devletler menkul kıymetler kanunlarını
ve iş yaptığımız birçok başka ülkenin kanunlarını ihlal eder. Bu kanunların ihlalleri, bunlara karışanlar için
hukuki ve cezai yaptırımlar doğurabilir. Bu politikaya uymamak ayrıca karışan kişilerin fesih dahil disiplin
işlemlerine maruz bırakacaktır.

Aşağıdakiler iç bilginin yaygın örnekleridir:
• Bekleyen veya önerilen bir birleşme, satın alma veya elden çıkarmadan
haberdar olma.
• Önemli bir varlık satışı ile ilgili bilgi.
• Hisse bölünmesi veya ilave menkul kıymetler arzı beyanı.
• Kıdemli yönetimde değişiklikler.
• Önemli yeni ürünler, müşteriler veya tedarikçiler.
Şirketin bilgilerini nasıl koruyabilirsiniz:
• İç bilgileri aile üyeleri veya arkadaşlar dahil Tech Data dışında herhangi
bir kişiye ifşa etmeyin.
• İş sebepleri ile gerekli olmadıkça iç bilgileri iş arkadaşları ile
tartışmaktan kaçının.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya elinizdeki bilginin iç bilgi niteliğinde olup olmadığı hususunda
sorularınız varsa Tech Data’nın İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikasına bakın.
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Kara Para Aklama ile Mücadele
Karar para aklama terimi, kişilerin veya organizasyonların yasadışı fonları meşru göstermeye veya bunları
saklamaya çalıştıkları süreci tarif etmek için kullanılır. Bu gibi kişi veya organizasyonlar vergi kanunlarından
veya diğer kanunlardan kaçınmak üzere ödemeler yapmak için başkalarını da kullanabilirler. Tech Data kara
para aklama ile mücadele ve terörizm ile mücadele kanunlarına uymaya kararlıdır. İhlallerin cezaları arasında
adli ve cezai para cezaları vardır.
Potansiyel kara para aklama göstergelerine örnekler şunlardır:
• Geçerli olabilecek veya kararlaştırılmış fiyattan daha fazla ödeme talepleri
• Alışılmamış bir hesaptan ödemeler
• Başka para birimlerinde ödeme yapma talepleri
• Nakit ödeme yapma talepleri
• Hesap ile ilgili olmayan üçüncü bir taraftan ödemeler

Nakit Uyumu, Kara Para Aklama ile Mücadele programımız ve Terörizm ile Mücadele programlarımız ile ilgili
daha fazla bilgi için Düzenleyici Uyum ile iletişime geçin.

Harici Sorgular
İsmimizi ve markamızı korumak için yalnız yetkili kişilerin şirket adına harici taraflar ile konuşmasına izin verilir.
Medyadan veya yatırımcılardan iş faaliyetleri, sonuçları, planları veya kamu politikası pozisyonları ile ilgili
sorular Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölümüne veya ülke veya bölgenizde halkla ilişkilerden sorumlu
Bölüme havale edilmelidir. Ayrıca, Tech Data çalışanları uygun yetkilendirme olmadan diğer şirketlere veya
ürünlere onay veremezler.
Bazen devlet yetkililerinden işimiz ile ilgili talepler alabiliriz. Böyle bir bilgi talebi alırsanız lütfen derhal Hukuk
Bölümü ile iletişime geçin. Devletin sorgusu ile ilgili olabilecek herhangi bir belgeyi, veriyi veya kaydı ortadan
kaldırmayın, imha etmeyin veya değiştirmeyin.

Sosyal Medya
Sosyal medyanın kişisel şekilde kullanılmasının şirketimiz üzerinde istenmeyen bir etkisi olabilir. Tech Data’yı
veya işimizi sosyal medyada tartışırsanız iletişimleriniz resmi Tech Data beyanları olarak yorumlanabilir.
Yalnız belirli çalışanlar herhangi bir sosyal medya şekli üzerinde şirketimizi temsil etme yetkisine sahiptir.
Çalışanların Tech Data’nın Sosyal Medya Politikasına uyması ve herhangi bir sosyal medya çeşidini
kullanırken profesyonelce davranması beklenmektedir. Şirket kaynaklarını taciz edici, kötü, saldırgan,
müstehcen veya yasa dışı materyaller iletmek için kullanmanız yasaktır.
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Topluluklarımızda
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Tech Data sorumlu bir kurumsal vatandaş olmaya kararlıdır. Hayır amaçlı bağışlar ve gönüllülükten “yeşil”
inisiyatiflere kadar çalışanlarımızın yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarda olumlu bir etki yapma ve
çalışanlarımızı da bu şekilde davranmaya teşvik etme sorumluluğumuzun farkındayız.

Siyasi ve Hayır Amaçlı Faaliyetler
Tech Data çalıştığımız topluluklara katkıda bulunmaya ve onları desteklemeye inanır. Gönüllü olduğunuzda
yöneticinizden önceden onay almadıkça kendi zamanınızı kullanmalısınız. Şirketin hayır amaçlı bağışlarının
doğru şekilde onaylanmış ve belgelendirilmiş ve yerel kanun, uygulama ve şirket politikalarına göre izin
verilmiş olmaları gerekir.

Hayır kuruluşları aracılığıyla yapılan bağışlar bazen rüşveti maskelemek
için kullanılır. Tech Data’nın yaptığı bağışların uygunsuz sebepler için veya
yolsuzlukla mücadele kanunlarına aykırı olarak verilmediklerinden her zaman
emin olmalısınız.
Tech Data genellikle tesisler, ekipman veya markalar dahil şirket fonlarının veya varlıklarının siyasi
kampanyalar veya adaylar için kullanılmasına izin vermez. Ayrıca, şirketimizin ismini önceden
yetkilendirilmeden siyasi faaliyetlerde yer alırken kullanamazsınız.

Çevreye Saygı - Sürdürülebilirlik
Tech Data sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin toplumumuz, ekonomimiz, işimiz ve insanlar için kritik
öneme sahip olduğunun farkındadır. Yürürlükteki tüm çevre kanun ve düzenlemelerine uymak için çaba
gösteririz. İşimizin, sürdürülebilirliği, geri dönüşümü ve yenilenebilir kaynakların kullanımını kucaklar bir şekilde
yürütülmesi gerektiğine inanırız. Teknoloji dağıtım piyasasında bu alanlarda en iyi uygulamaları geliştirmede
bir lider olmaya kararlıyız.
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