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Rüşvetle Mücadele Politikası
Giriş
Goodyear, dünya çapında dürüstlük, doğruluk ve saygıya olan bağlılığı çerçevesinde sosyal ve
kültürel açıdan bir sakıncası olmayan ülkelerde bile usulsüz ödeme veya değerli herhangi bir şey
teklif ederek ya da alarak iş avantajları elde etmek istemez. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi,
BK Rüşvet Yasası ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin yanı sıra dünya
genelindeki diğer çeşitli yolsuzlukla mücadele yasaları dünyanın dört bir yanındaki rüşvete ilişkin
endişelerin üzerinde durur.
Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası (“Politika”) gereği Goodyear çalışanları iş almak
veya işi elinde tutmak ya da herhangi bir uygunsuz avantaj elde etmek amacıyla dünyanın
hiçbir yerinde, hiç kimseye, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir surette usulsüz ödeme ya da
değerli hiçbir şey teklif edemez, veremez, verme vaadinde bulunamaz, verilmesini
yetkilendiremez, alamaz veya kabul edemez. Sadece usulsüz veya kanunsuz ödeme, rüşvet,
hediye, geri ödeme, gayrîresmi komisyon veya benzeri bir teşvik verilerek kazanılabilecek iş
fırsatlarından vazgeçeceğiz.

Tanımlar
Bu Politika’nın amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
“ABD Dışındaki Devlet Memuru” şu anlama gelir: (a) ABD Dışındaki bir devlet kurumu (silahlı
kuvvetler ve polis kuvvetleri de dâhil), kamu hastanesi veya uluslararası kamu kurumunun (Birleşmiş
Milletler, Dünya Bankası, AB Komisyonu vs.) tüm yetkilileri, çalışanları ya da temsilcileri; (b) ABD
Dışındaki tüm siyasi parti yetkilileri veya siyasi makam adayları ya da (c) ABD Dışındaki bir Kamu
İktisadi Teşebbüsü’nün tüm çalışanları veya temsilcileri.
“Kamu İktisadi Teşebbüsü” şu anlama gelir: (a) doğrudan veya dolaylı olarak %30 veya daha fazla
hissesi ABD Dışındaki bir ulusal, il çapında, bölgesel veya yerel yönetim ya da kamu kuruluşuna
(veya yönetim ya da devlet kuruluşu grubuna) ait olan veya (b) kuruluşun Yönetim Kurulu ya da
benzeri bir organının çoğunluğunu atama veya kuruluşun başkanını, yönetici genel ortağını ya da
benzeri başka bir görevlisini atama yetkisiyle ABD Dışındaki bir ulusal, il çapında, bölgesel veya
yerel yönetim ya da kamu kuruluşu tarafından başka şekilde kontrol edilen şirket, ortaklık veya başka
tüzel kişilik. Goodyear Politikası uyarınca bir kuruluşun “Kamu İktisadi Teşebbüsü” olup olmadığına
ilişkin sorularınız varsa lütfen ülkeniz/grubunuz/bölgeniz/fonksiyonunuz veya İş Biriminiz’in (“İş”)
Goodyear Avukatı’na ya da Uyum ve Etik Departmanı’na başvurun.
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“Usulsüz ödeme” veya “değerli şeyler” arasında Goodyear için iş almak veya işi elde tutmak ya da
uygunsuz avantaj elde etmek amacıyla ABD Dışındaki Devlet Memuru veya başka bir kişiye verilen
ödeme veya değerli bir şey kapsamında olduğu bilinen (ya da şüphelenilen) aşağıdaki teşvikler
sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir:













Nakit veya nakit muadili (hediye kartları veya çekleri gibi)
Hediyeler veya diğer maddi öğeler
Komisyonlar
Geri ödemeler ve özel indirimler
Gayrîresmi komisyonlar
Danışmanlık veya başka hizmet ücretleri
Özel indirimler
Bazı ağırlamalar
Seyahat masrafları
Kolaylaştırıcı ödemeler
İstihdam veya staj
Yardım bağışları

“Üçüncü Taraf” Goodyear veya Goodyear çalışanı olmayan herhangi bir kuruluş veya kişi anlamına
gelir.
“Politika Kapsamındaki Üçüncü Taraf” Goodyear Rüşvetle Mücadele Değerlendirme Çalışması
Süreci’nden geçmesi gereken Üçüncü Taraf demektir. Politika Kapsamındaki Üçüncü Taraflar’ın
güncel listesi GO’da bulunmaktadır.
“Temsilci” Goodyear’ı diğer taraflarla ilişkilerinde temsil etmek için açık (sözlü veya yazılı) ya da
zımni yetkiyle Goodyear adına hareket eden Üçüncü Taraf anlamına gelir. Bağımsız satış aracıları,
komisyon temsilcileri, satış danışmanları, satış temsilcileri, satış komisyoncuları, aracılar,
Gümrükçüler, Gümrük Komisyoncuları, Nakliye Komisyoncuları, Takas Aracıları veya benzeri en
sık iş yapılan Temsilciler’dir.
“Distribütör” Goodyear ile resmî distribütörlük anlaşması olsun veya olmasın ve Goodyear
tarafından resmî bir şekilde distribütör olarak atansın ya da atanmasın Goodyear’dan ürün veya
hizmet satın alan (kendi hesabına) veya bunları perakendecilere, Bayiler’e, diğer distribütörlere ya da
bireysel olmayan diğer müşterilere (ör. ticari filolar, belediye transit servisleri vs.), satan Üçüncü
Taraf anlamına gelir. Belirli bir Üçüncü Taraf için Rüşvetle Mücadele Değerlendirme Çalışması
gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla toptan ve perakende lokasyonları olan bir işletme,
perakende satışlar işletmenin %90 veya daha fazlasını oluşturmadığı sürece “Distribütör” olarak
kabul edilecektir.
Bu Politika ve Operasyon Kılavuzu’nda kullanılan Büyük Harfle Yazılmış Terimler Ek A’da
bulunan Rüşvetle Mücadele Kurallarına Uyum Terimler Sözlüğü’nde tanımlanmaktadır.
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Goodyear Politikası
Tüm Goodyear çalışanlarının burada belirtilen Goodyear Politikası ve FCPA ve BK Rüşvet
Yasası’nın yanı sıra çalışanların yerel yargı alanlarında yürürlükte olan rüşvetle mücadele yasaları
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm rüşvetle mücadele yasalarını bilmesi ve
bunlara uyması beklenir. Yerel ve ülkeye özgü rüşvetle mücadele yasalarıyla ilgili sorularınızı
ülkeniz/grubunuz/bölgeniz/fonksiyonunuz veya İş Biriminiz’in (“İB”) Goodyear Avukatı’na ya da
Uyum ve Etik Departmanı’na sorabilirsiniz.
ABD yasaları çerçevesinde FCPA uyarınca iş almak veya işi ede tutmak ya da uygunsuz bir avantaj
elde etmek amacıyla para ya da değerli bir şeyin tamamının veya bir kısmının doğrudan veya dolaylı
olarak ABD Dışındaki Devlet Memuru’na teklif edileceğini, verileceğini veya vadedileceğini bilerek
herhangi bir kişiye bu tür bir para ya da değerli bir şey teklif edilmesi, verilmesi, verilme vaadinde
bulunulması ve verilmenin yetkilendirilmesi suçtur. FCPA, ayrıca ABD menkul kıymetler borsasında
işlem gören Goodyear gibi şirketlerin mali bildirime ilişkin kurum içi yeterli denetimler yapılmasını
gerektirir. Aynı şekilde FCPA, kişi ve şirketlerin, Goodyear gibi borsada işlem gören şirketlerin
defter ve kayıtlarında kasten sahtecilik yapmalarını yasaklar.
FCPA’nın yasakları ABD firmaları ve yöneticileri, yetkilileri, çalışanları ve temsilcileri, ABD
uyruklu ve ABD’de ikamet eden herkes ve çoğu zaman ABD firmalarının yurt dışındaki iştirakleri
için geçerlidir. Goodyear Politikası dünya çapındaki tüm Goodyear operasyonları ve çalışanları için
geçerlidir.
BK Rüşvet Yasası’nda da ABD Dışındaki Devlet Memurları’na rüşvet verilmesine ilişkin benzer
yasaklar bulunur. Bu yasaklara ek olarak BK Rüşvet Yasası ticari rüşvet teklif edilmesini, verilmesini
ve alınmasını da yasaklar. Ticari rüşvet, herhangi bir devlet memurunu içermesi gerekmeyen bir
rüşvet şeklidir. BK Rüşvet Yasası gibi Goodyear Politikası da ticari rüşvet dâhil olmak üzere
herhangi bir rüşvet türünü yasaklar.

Üçüncü Taraflar
Bu Politika uyarınca yasak olan ödemeler, doğrudan çalışanlar yerine Üçüncü Tarafça veya
aracılığıyla yapılmaları halinde eşit şekilde usulsüzdür. Dolayısıyla, Temsilciler, Distribütörler ve
diğer Üçüncü Taraflar’ın da dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseye Goodyear adına iş almak veya işi
elinde tutmak ya da herhangi bir uygunsuz avantaj elde etmek amacıyla usulsüz ödeme veya değerli
herhangi bir şey teklif etmesi, vermesi, verme vaadinde bulunması, verilmesini yetkilendirmesi,
alması ya da kabul etmesi de yasaktır.
Goodyear çalışanlarının Üçüncü Taraflar’ın Goodyear adına hareket ederken bu Politika, FCPA ve
yerel yasalara uyduğundan emin olması gerekir. Çalışanlar, çalışılacak Üçüncü Taraflar’ın seçilmesi
ve onlarla çalışılmaya devam edilmesi sürecinde Goodyear Uluslararası Rüşvetle Mücadele
Kurallarına Operasyon Kılavuzu’na (“Operasyon Kılavuzu”) uymalıdır. Politika Kapsamındaki Tüm
Üçüncü Taraflar’ın Goodyear ile iş yapabilmesi için Goodyear rüşvetle mücadele değerlendirme
sürecinden geçmesi gerekir. Bu süreç Operasyon Kılavuzu’nda daha ayrıntılı bir şekilde
açıklanmaktadır.
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Kolaylaştırıcı Ödemeler
“Kolaylaştırıcı Ödemeler”, yerel yasalar uyarınca bir şirketin hâlihazırda hakkı olan bazı rutin,
zorunlu kamu faaliyetlerinin (vize gibi resmi evrakın doğru şekilde işlenmesi, yük
yüklenmesi/indirilmesi, polis koruması sağlanması ve posta alınması/teslim edilmesi) icrasını
güvence altına almak için düşük kademeli ABD Dışındaki Devlet Memurları’na yapılan küçük çaplı
ödemelerdir.
FCPA “kolaylaştırıcı veya hızlandırıcı ödemeler” için dar bir istisna kapsamı içerse de, BK Rüşvet
Yasası ve birçok ülkenin yerel yasaları Kolaylaştırıcı Ödemeler yapılmasına izin vermez. Goodyear
Politikası Kolaylaştırıcı Ödemeler’in yapılmasını mutlak surette yasaklar.

Gasp veya Tehdit
Çalışanlara şiddet uygulama veya zarar vermeye ilişkin olası ve gerçek tehditler altında yapılan
ödemeler FCPA veya BK Rüşvet Yasası’nı ihlal etmez. Aynı şekilde Goodyear Politikası da çalışanın
veya temsilcinin sağlığını, hürriyetini veya güvenliğini korumak için gerekiyorsa şiddet uygulama
veya zarar vermeye ilişkin gerçek tehditler altında yapılan ödemeleri yasaklamaz. Böyle bir durum
meydana gelirse:
(i)
(ii)
(iii)

Ödeme 100,00 ABD dolarını geçmemelidir;
Ödeme 48 saat içinde The Goodyear Tire & Rubber Company’nin Genel Hukuk
Danışmanı’na yazılı olarak bildirilmelidir ve
Ödeme Goodyear’ın defterleri ve kayıtlarına doğru şekilde kaydedilmelidir.

Siyasi Yardımlar
FCPA, iş almak veya alınan işi elde tutmak ya da uygunsuz avantaj elde etmek amacıyla ABD
Dışındaki bir siyasi partiye veya parti yetkilisine ya da ABD Dışındaki başka herhangi bir siyasi
makam adayına para veya değerli bir şey verilmesini yasaklar. Ayrıca diğer yasalar, ABD Federal
yetkililerine, siyasi partilere veya siyasi komiteye yapılacak yardımlar konusunda çeşitli sınırlamalar
getirir. “Yardım” tanımı arasında çalışanların mesai saatlerinde siyasi kampanya yürütmesine veya
herhangi bir şirket tesisi ya da kaynağının kullanımına izin verilmesi yer alabilir, ancak bunlarla
sınırlı değildir.
Goodyear politikası gereğince Şirket fonlarından ABD veya ABD Dışındaki herhangi bir siyasi parti,
parti yetkilisi ya da parti komitesine veya ABD ya da ABD Dışındaki eyalet, il, bölge, yerel veya
diğer düzeyde bir devlet kurumunda çalışmaya aday kişiye yardım yapılmadan önce Genel Hukuk
Danışmanı’ndan onay alınması gereklidir. ABD’de oylamaya sunulan herhangi bir konunun
desteklenmesi amacıyla yapılan yardımlar için de önceden Genel Hukuk Danışmanı’ndan onay
alınmalıdır.
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Yardım Bağışları
Çalışanların ve Üçüncü Taraflar’ın Şirket adına yaptıkları yardım bağışlarının sadece yasal yardım
derneklerine verildiğinden ve sadece bağış amacıyla kullanıldığından, amacının dışında herhangi bir
şekilde kullanılmadığından emin olmaları gerekir. Yardım bağışları yapılacaksa bu bağışlar aşağıdaki
kriterlerin hepsini karşılamalıdır:
 Yardım bağışı yürürlükteki devlet politikalarına veya yerel yasa ya da yönetmeliklere
aykırı olmamalıdır;
 Yardım bağışı doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet ya da yasa dışı ödeme olmamalı ve iş
almak veya işi elde tutmak ya da uygunsuz avantaj sağlamak için verilmemelidir ve
 Yardım bağışı, uygun “Yardım Bağışları” Genel Defter Kodu kullanılarak vakit
kaybetmeden Şirket’in mali defterleri ve kayıtlarına tam ve doğru şekilde kaydedilmelidir.
GO’daki Global Hesap Planı ve Uluslararası Muhasebe Politikası “Yardım Katkılarının
Muhasebeleştirilmesi”ne bakın.
ABD Dışındaki Devlet Memuru tarafından önerilen veya şart koşulan herhangi bir yardım bağışı,
Genel Hukuk Danışmanı Yardımcısı tarafından önceden yazılı olarak onaylanmalıdır. Onay belgeleri
bu bağışın kayıtlarının bir parçası olarak saklanmalıdır.
Yardım katkılarının onaylanması, muhasebeleştirilmesi ve kaydedilmesine yönelik Şirket ve İş Birimi
politikalarının yanı sıra bu koşullara da uyulmalıdır.

Devralımlar ve Ortak Girişimler
Devralımlar veya ortak girişimler ile ilgili işlemler, belirli değerlendirme çalışması ve geçmiş kontrol
prosedürleri gerektirir. Devralımlar veya Ortak Girişimlere Yönelik Goodyear Rüşvetle Mücadele
Değerlendirme Çalışması Prosedürü’nde açıklanan bu prosedürler Genel Hukuk Danışmanı veya
Yardımcısı’ndan öğrenilmelidir. Devralımlar ve ortak girişimlere yönelik değerlendirme çalışması ve
geçmiş kontrollerinin tamamlanması uzun süreli büyük bir çaba gerektirecektir. Bu nedenle Hukuk
Departmanı’nın duruma erken müdahil olması çok önemlidir.

ABD Dışındaki Devlet Memurlarına Hediye, Seyahat, Yemek ve Ağırlama
Teklifleri
Hediyeler
Goodyear Politikası hediye vermeyi yasaklamaz ve ABD Dışındaki Devlet Memurları’na aşağıdaki
tüm kriterlerin karşılanması koşuluyla değeri düşük (ve tercihen şirket logosunu içeren) hediyeler
vermenin uygun olabileceği durumlar olabilir:
- Hediyenin değeri, Goodyear Genel Hukuk Danışmanı Yardımcısı’nın önceden onayını
almadan 100 ABD dolarından fazla olamaz;
- Hediye nakit veya hediye kartı veya çeki gibi nakit muadili olmamalıdır;
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Hediye yürürlükteki devlet politikalarına veya yerel yasa ya da yönetmeliklere aykırı
olmamalıdır;
Hediye geçerli koşullara göre geleneklere uygun olmalı ve Goodyear veya hediyeyi alan
kişiyi utandırmamalıdır;
Hediye, hediye verilen bir tatil veya başka bir etkinlik ya da promosyon ile bağlantılı
olmalıdır;
Hediye rüşvet veya yasa dışı ödeme amaçlı olmamalı ve uygunsuz avantaj elde etmek
amacıyla verilmemelidir;
Hediye, uygun “Hediyeler” Genel Defter Kodu kullanılarak vakit kaybetmeden Şirket’in
mali defter ve kayıtlarına tam ve doğru şekilde kaydedilmelidir.
Hediye uygun bir gider raporunda kaydedilmeli ve Goodyear tarafından geri ödenebilir
olmalıdır.

Lastik Hediye Edilmesi veya Bağışlanması
ABD Dışındaki bir devlet kurumuna lastik hediye edilmesinin promosyon değeri taşıdığı veya başka
sebeplerle uygun düşebileceği durumlar olabilir. Ayrıca, ABD Dışındaki bir devlet kurumuna teşhir
veya test amacıyla resmî araçlara monte edilmek üzere lastik bağışında bulunulması (veya özel
indirimle lastik satılması) uygun olabilir. Buna benzer tüm lastik hediye ve bağışları bir Goodyear
yetkilisi ve Genel Hukuk Danışmanı Yardımcısı tarafından onaylanmalıdır.
Lastikler (ve özel lastik indirimleri) ABD Dışındaki Devlet Memurları’na şahsi veya aile fertlerinin
araçlarında kullanılmak üzere verilemez.

Seyahat ve Heyet Ziyaretleri
Goodyear Politikası seyahat masraflarının karşılanmasını yasaklamaz ve iyi niyetli olduğu ve
yolsuzluk niyetli veya bir ayrıcalık beklentisiyle olmadığı sürece ABD Dışındaki Devlet
Memuru’nun seyahat masraflarını karşılamanın yasal olarak gerekebileceği durumlar olabilir. ABD
Dışındaki Devlet Memurlarına Seyahat Teklifi Denetim Listesi formu doldurulmalı ve onaya
gönderilmelidir. Form bu Politika’nın Ek B bölümünde bulunmaktadır ve Goodyear Sözleşme
Çözümü (Goodyear Contract Solution) (“GCS”) aracılığıyla gönderilmelidir.
ABD Dışındaki Devlet Memurları’na sunulan seyahat teklifi aşağıdaki tüm kriterleri karşılamalıdır:
- Seyahat, İB Başkanı veya seçimle göreve gelen bir Şirket Yetkilisi ve Genel Hukuk
Danışmanı veya Yardımcısı tarafından ABD Dışındaki Devlet Memuruna Seyahat Teklifi
Denetim Listesi formu doldurularak önceden yazılı olarak onaylanmalıdır;
- Seyahat teklifi doğrudan iyi niyetli ve yasal bir iş amacıyla ilişkili olarak sunulmalıdır
(Goodyear’ın lastiklerin başka bir ülkeye ihracata uygun olmasını sağlama çalışmaları
kapsamında bir ülkedeki fabrikasında üretim ve kalite kontrol süreçlerinin denetimi gibi);
- Seyahatin değeri makul (maliyet, kişi sayısı ve sıklık açısından) olmalıdır;
- Turist ve ağırlama gezilerinin masrafları Şirket tarafından ödenmemelidir;
- Memurların aile fertlerinin masrafları Şirket tarafından ödenmemelidir;
- Nakit (günlük ücret gibi) verilmemelidir;
- Heyet üyeleri devlet kurumu tarafından seçilmelidir (Şirket tarafından değil);
- Yolculuk seyahatin sunulduğu kişiyi istihdam eden devlet kurumuna önceden yazılı olarak
bildirilmelidir;
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Seyahatin değeri ve amacı vakit kaybetmeden Şirket’in mali defterleri ve kayıtlarına tam
ve doğru bir şekilde kaydedilmeli ve seyahatin sunulduğu kişinin ABD Dışındaki Devlet
Memuru olduğu belirtilmelidir ve
Seyahat uygun bir gider raporunda kaydedilmeli ve Goodyear tarafından geri ödenebilir
olmalıdır.

Yemek ve Ağırlama
Goodyear Rüşvetle Mücadele Politikası yemek ve ağırlamayı yasaklamaz ve ABD Dışındaki Devlet
Memurları’na sunulan yemek ve/veya ağırlamaların iyi niyetli olması ve yolsuzluk niyetli veya bir
ayrıcalık beklentisiyle olmaması koşuluyla yemek ya da ağırlamaların uygun düştüğü durumlar
olabilir. ABD Dışındaki Devlet Memurları’na sunulan yemek ve ağırlamalar aşağıdaki tüm kriterleri
karşılamalıdır:
 Yemek ve ağırlamalar doğrudan iyi niyetli ve yasal bir iş amacıyla bağlantılı olmalı ve
ağırlamalar iş görüşmeye uygun bir mekânda gerçekleştirilmelidir;
 Yemek veya ağırlamanın değeri makul (maliyet, kişi sayısı ve sıklık açısından) olmalıdır;
 Yemek veya ağırlama yürürlükteki devlet politikalarına veya yerel yasa ya da
yönetmeliklere aykırı olmamalıdır;
 Yemek veya ağırlama geçerli koşullara göre geleneklere uygun olmalı ve Goodyear ya da
yemek veya ağırlamanın sunulduğu kişiyi utandırmamalıdır;
 Yemek veya ağırlama rüşvet ya da yasa dışı ödeme amaçlı olmamalı ve uygunsuz avantaj
elde etme amacı taşımamalıdır;
 Şirket personeli de katılmalıdır;
 Yemek veya ağırlama vakit kaybetmeden Şirket’in mali defterleri ve kayıtlarına tam ve
doğru bir şekilde kaydedilmelidir ve
 Sunulan yemek ve ağırlama teklifleri uygun bir gider raporunda kaydedilmeli ve
Goodyear tarafından geri ödenebilir olmalıdır.

ABD'deki Devlet Memurlarına Hediye, Seyahat, Yemek ve Ağırlama Teklifleri
ABD’deki Devlet Memurlarına Hediye Verilmesi
ABD’deki federal, eyalet ve yerel düzeydeki çalışanlar iş yaptıkları kurumlardan hediye ve bağış
kabul etmelerini sınırlayan özel yasa ve yönetmeliklere tabidir. Çalışanlar, hediye ve bağışlara ilişkin
tüm Federal, eyalet ve yerel düzeydeki yasalar ve yönetmelikleri bilmeli ve bunlara uymalıdır. ABD
devlet çalışanlarına herhangi bir yemek, seyahat, konaklama veya ağırlama teklifi Hukuk Departmanı
tarafından önceden yazılı olarak onaylanmalıdır.

Senato ve Meclis Hediye ve Seyahat Kuralları
ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Üyeleri ve personeline hediye verilmesi ve seyahat masraflarının
karşılanmasına ilişkin yasak ve sınırlamalarla ilgili ABD Senato Tüzüğü ve ABD Temsilciler Meclisi
Kuralları’nın da içinde bulunduğu ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere kesin surette uyulması
Goodyear’ın politikasıdır. Federal lobicileri istihdam eden bir kurum olarak Goodyear’ın, hediyenin
hediye yasağı istisnalarından birine tam olarak uyduğu durumlar dışında, Kongre Üyeleri’ne veya
kongre çalışanlarına herhangi bir değerde herhangi bir hediye vermesi yasaktır. Kurallar uyarınca
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“hediye” bağış, iltimas, indirim, ağırlama, konuk etme, kredi, borcun ödenmesi için ek süre verme
veya parasal değeri olan başka herhangi bir öğe anlamına gelir ve ister aynî olarak ister bilet satın
almak, peşin ödemek ya da masrafları karşılamak suretiyle olsun, hizmet, eğitim, ulaşım, konaklama
ve/veya yemek hediyeleri de hediye kapsamına girer. Şirket politikası gereği tüm Şirket çalışanları,
lobici olsun veya olmasın, kongre hediye kurallarına uymak zorundadır. Ayrıntılı bilgi için “Senato
ve Meclis Hediye ve Seyahat Kuralları” ile ilgili Goodyear Politikası’na bakın.

Uyum
Yürürlükteki yasalar uyarınca herhangi bir suç hükmü verilmemiş veya kanıtlanmamış olsa da ve
ödeme ülkedeki geleneklere göre yapılmış olsa da bu Politika, FCPA veya diğer herhangi bir rüşvetle
mücadele yasasının ihlaline müsamaha gösterilmeyecektir. Bu Politika’yı ihlal eden çalışanlar işten
çıkarma ve yan hakların düşürülmesine varan ve bunlar dâhil olmak üzere disiplin cezası alacaktır.
Bu Politika’yı ihlal eden Üçüncü Taraflar’ın Goodyear ile iş ilişkisi derhâl sonlandırılacaktır.

İhlallerin Bildirilmesi
Goodyear Politikası’nın ihlal edildiğini bilen veya bundan şüphelenen tüm çalışanlar durumu derhâl
müdürüne veya ülkeleri/grupları/bölgeleri/fonksiyonları ya da İB’lerinden sorumlu Goodyear
avukatına veya http://www.goodyear.ethicspoint.com adresinden Dürüstlük Yardım Hattı’na
bildirmelidir. Goodyear Politikası’nın ihlaline ilişkin şüphelerin bildirildiği müdürler bu durumu
derhâl The Goodyear Tire & Rubber Company’nin Genel Hukuk Danışmanı’na bildirmelidir.
Goodyear Politikası’nın herhangi bir ihlalini bilen veya bundan şüphelenen Temsilciler,
Distribütörler, Yükleniciler ve diğer Üçüncü Taraflar dâhil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere
herhangi bir Üçüncü Taraf durumu derhâl Goodyear’daki irtibat noktalarına veya Dürüstlük Yardım
Hattı’na bildirmelidir. Goodyear iyi niyetle herhangi bir ihlal şüphesini bildiren kişilere karşı
herhangi bir misillemeyi veya misilleme girişimini yasaklar. Tüm misilleme bildirimleri araştırılacak
ve misilleme yaptığı anlaşılan kişiler işten çıkarma ve yan hakların düşürülmesine varan ve bunlar
dâhil olmak üzere disiplin cezası alacaktır.
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