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CEO'muzdan Not 

1 Eylül 2021 tarihinde SYNNEX ve Tech Data birleşerek dünyanın en büyük teknoloji 

distribütörlerinden biri olan TD SYNNEX’i oluşturdu. Dinamik bir küresel pazara ilgi çekici 

teknoloji çözümleri sunuyoruz. Ortaklarımızın, hissedarlarımızın ve birbirimizin başarısına 

odaklanarak, en yüksek standartlara bağlı kalıyor ve her gün mükemmelliği sağlıyoruz.  

CEO olarak, çalışanlarımızla ve küresel bir ekip olarak muazzam potansiyelimizle gurur 

duyuyorum. İki köklü şirket, birbirini iyi tamamlıyor ve yetenek, kaynaklar, müşteriler, 

konumlar, tedarikçiler ve çözümlerden oluşan geniş bir havuzdan yararlanmamızı sağlıyor. 

Belki de en önemlisi, her ikisi de işi doğru şekilde yapmaya eşit derecede bağlı iki büyük 

kültürün birleşiminden faydalanıyoruz. 

Sorunsuz bir müşteri ve meslektaş deneyimi sağlamak üzere önümüzdeki aylarda politikalarımızı ve prosedürlerimizi 

dikkatli bir şekilde uyumlu hale getireceğiz. Birleşmeden önceki her iki şirketin de en iyi uygulamalarını aldığımızdan emin 

olmak istiyoruz ve bunun işbirliği ve zaman gerektireceğini biliyoruz. Bu arada, temel ilkelerimiz bizi tek, birleşik bir ekip 

olarak yönlendiriyor. 

Bu belge, şu anda geliştirilmekte olan tamamen birleştirilmiş Davranış Kurallarının temelini oluşturacak önceki her iki 

Davranış Kurallarında yer alan temel ilkeleri ayrıntılandırmaktadır. Bu ilkeler tüm çalışma arkadaşlarımız, yüklenicilerimiz, 

yönetim kurulu üyelerimiz ve kanal ortaklarımız için geçerlidir.  

Bu ilkeleri herhangi bir noktada yerine getiremezsek, sorunu ele almak ve düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete 

geçeceğiz. Bu nedenle toplumumuzun her bir üyesinden, aşağıda belirtilen raporlama seçeneklerinden herhangi birini 

kullanarak doğru olmayan bir şey gördüklerinde bunu dile getirmelerini istiyoruz. Unutmayın, 

misillemeye hiçbir şekilde tolerans göstermeyiz. Endişeleriniz olduğunda sesinizi yükseltmenizi 

istiyoruz ve bunu yaptığınızda sizi koruyacağız. 

TD SYNNEX olarak, global iş ortaklarımızı teknolojiyle harika sonuçlar elde etmeleri için 

güçlendiriyoruz. Güven, gelişimimizin nedenidir ve her etkileşim ile bu güveni güçlendirmeye 

devam etmek hepimizin görevidir.  

Etik liderliğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracaklarımızı sabırsızlıkla bekliyorum.  

Endişeleri  

Raporlama 
TD SYNNEX’de bizler, yanlış davranış veya yasa dışı hareket gördüğümüzde bunu dile getiririz. Erken dile 
getirmenin, daha da kötüye gitmeden önce kötü bir durumu durdurabileceğini biliyoruz. Bu nedenle 
şirketimize, çalışma arkadaşlarımıza, ortaklarımıza ve kendimize yönelik riskleri azaltmak için açık iletişimi 
kullanırız. Bir soruşturmaya katılmamız istenirse, her zaman açık ve dürüst oluruz. 
 
Bu ilkelerin veya diğer politikaların ihlal edildiğine ilişkin endişeleriniz varsa, bunları en kısa sürede bildirin. 
Yöneticinizle, liderlik ekibinizle, İK, Hukuk veya Etik ve Uyum bölümünüz ile konuşabilirsiniz. Alternatif olarak, 
Kurulun Denetim Komitesine veya Etik Hattı web sitesi veya yardım hattı aracılığıyla endişelerinizi 
bildirebilirsiniz. İstenirse, isimsiz olarak dahi rapor edebilirsiniz. İsimsiz olarak bildirimde bulunursanız, 
gerektiğinde daha fazla ayrıntı vermek için Etik Hattı web sitesini veya yardım hattını düzenli olarak kontrol 
ettiğinizden emin olun.  
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İyi niyetli olarak bir sorunu dile getirdiğinizde misillemeye karşı her zaman koruma altında olursunuz.  TD SYNNEX’de 

misillemeye sıfır tolerans gösterilmektedir. Birinin size misilleme yaptığına inanıyorsanız, bunu derhal rapor etmelisiniz. 

Her türlü misilleme hareketi fesih dâhil olmak üzere disiplin işlemleri için gerekçe oluşturur.  

İlkelerimiz 

Dürüstlükle Yönetiriz 

Liderlerin TD SYNNEX'de özel bir sorumluluğu vardır. Liderler, iş arkadaşlarımızın 

endişelerini bildirmeleri için önemli bir kaynaktır ve misilleme korkusu olmadan herkesin 

rahatça konuşabileceği bir ortamı teşvik etmelidirler. Liderlerimiz kendilerine bildirilen tüm 

endişeleri dikkatle dinlemeli ve yanlış davranış iddialarını veya Kurallarımızın ihlallerini 

çözülmeleri için derhal Hukuk veya Etik ve Uyum bölümlerimize bildirmelidirler.  

İlgili Politikalara ve Yasalara Uyarız 
Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ithalat ve ihracat düzenlemeleri, veri gizliliği ve 

koruma gereklilikleri, antitröst ve rekabet yasaları ve diğer yasal gerekliliklerle ilgili geçerli 

standartlar ve düzenlemeler dâhil olmak üzere, iş yaptığımız her yerde yasalara uyarız.  

Bu yasal gerekliliklere ek olarak, uyumluluğu sağlamak için şirketimiz tarafından uygulanan yerel ve 

küresel politikaları da izleriz. Yerel yasalar bu politikalardan daha kısıtlayıcı ise, yerel yasalara uyarız. 

Yerel bir iş uygulaması politikalarımızla çelişirse, politikalarımızı izleriz. Bir faaliyetin uygun olup 

olmadığı konusunda şüpheye düştüğümüzde, rehberlik isteriz. Bu taahhütler herkes için geçerlidir 

ve istisnalar Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalıdır.  

Güvenli, Saygılı ve Kapsayıcı Bir Çalışma Ortamı Sunarız 
Çalışma arkadaşlarımızın başarılı olabileceği, tercih edilen bir işveren olmaya çalışıyoruz. İş yerinde 

çalışma arkadaşlarının güvenliğini sağlamak için yerel politikalarımız ve araçlarımız vardır ve çalışma 

arkadaşlarımızın herhangi bir endişesi olduğunda bunu dile getirmelerini teşvik ediyoruz. Taciz, 

zorbalık veya ayrımcılığa hiçbir şekilde tolerans göstermeyiz.  

Çeşitliliğe değer veririz ve işimizde kapsayıcılığa öncelik veririz. Herkesin iyi karşılandığı güvenilir, 

kapsayıcı bir ortam oluştururuz. Çalışma arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın kendilerini rahat, 

değerli ve güçlendirilmiş hissetmelerini sağlamak için proaktif adımlar atarız.  

Temel İnsan Haklarına Değer Veririz 
Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki asgari ücret, fazla mesai ve maksimum mesai kuralları dâhil, 

tüm istihdam yasalarına uyarız. İstihdamın özgür irade ile seçilmesi gerektiğine inanıyoruz ve insan 



 

kaçakçılığını, zorla çalıştırmayı, borç karşılığı çalıştırmayı veya istek dışı çalıştırmayı yasaklıyoruz. 

Çocukların sömürülmesine veya çocuk işçi kullanılmasına tolerans göstermeyeceğiz.   

Aynı zamanda bireyin örgütlenme özgürlüğüne saygı duyarız. Çalışma arkadaşlarımız kiminle 

isterlerse onunla özgür şekilde örgütlenebilirler. İstersek, toplu pazarlık yapmak ve yönetimle 

fikirlerimizi veya endişelerimizi paylaşmak için sendikalar kurabiliriz. Sendikaya üye olma hakkını 

kullanan herhangi bir kişiye yönelik ayrımcılığa, tacize veya misillemeye tolerans göstermeyiz.  

Hissedarlarımıza ve Kaynaklarımıza Saygı Gösteririz 
Halka açık bir şirket olarak, hissedarlarımıza karşı işimizi verimli ve etik bir şekilde yürütme 

taahhüdümüz vardır. Çalışma arkadaşlarımızın içeriden bilgi ticaretini yasaklayan yasalara uymasını 

bekleriz. Şirket kaynaklarının çalınmasına veya israf edilmesine izin vermeyiz. TD SYNNEX'deki 

çalışmalarımız aracılığıyla keşfedilen fırsatları şirketimizin elinden almayız. Konumumuzu kişisel 

kazanç elde etmek için kötüye kullanmayız ve şirketimizle hiçbir şekilde rekabet etmeyiz.  

Rekabetçi Bilgileri Gizli Tutuyoruz 
TD SYNNEX'deki çalışmalarımızda bazen gizli bilgilere erişimimiz olur. Bu bilgiler içeriden bilgi 

ticareti için veya dikkatli olmadığımız takdirde piyasada serbest ve adil rekabeti azaltmak için 

kullanılabilir. Gizli bilgiler ile karşılaştığımızda, bunları gizli tutmak için tedbir alırız. Bunlardan 

başkaları tarafından duyulabilecekleri yerlerde bahsetmeyiz, gözetimsiz bırakmayız ve gizli bilgileri 

asla sosyal medyada veya harici sitelerde yayınlamayız. İlgili taraflarca izin verilmedikçe veya yasalar 

ile zorunlu kılınmadıkça, gizli bilgileri TD SYNNEX dışında hiç kimseyle paylaşmayız.  

Potansiyel Çıkar Çatışmalarını Bildirir ve Yönetiriz 
TD SYNNEX çıkarlarına en uygun şekilde karar almamızı engelleyebilecek her şey konusunda açık ve 

şeffaf olmalıyız. Potansiyel bir çatışma konusunda harekete geçmesek bile, sadece bir çıkar 

çatışması algısı açıklanmaması ve uygun şekilde yönetilmemesi halinde tehlikeli olabilir.  

İşte bu nedenle, iş yerinde karar verme sürecimizi etkileyebilecek her türlü mali çıkarları, şirket 

dışındaki ilişkileri ve harici fırsatları proaktif olarak açıklarız. Bir kişi diğerinin kariyeriyle ilgili olarak 

ayrıcalıklı muamele görme veya ayrıcalıklı muamele etme potansiyeline sahipse, çalışma 

arkadaşlarıyla kişisel ilişkiler de açıklanmalıdır. İhtiyaç olduğunda açıklama formunu oluşturmak ve 

göndermek için etkileşimli Çıkar Çatışması modülümüzü kullanın. 

TD SYNNEX için çalışırken, hiçbir rakip, müşteri veya tedarikçi için çalışmayız. 

Her Etkileşimde Adil ve Dürüst Oluruz 
Adil bir şekilde rekabet ederiz ve her zaman dürüst ve doğru olma konusunda kararlıyız. Finansal 

açıklamalarımızın tam, dürüst, doğru, güncel ve anlaşılabilir olduğundan emin oluruz. Bir mali kaydı 

asla değiştirmeyiz veya yanlış bir şekilde beyan etmeyiz, işlemleri “defter dışı” tutmayız veya yanlış 

davranışı gizlemek için sahte işlemler kullanmayız. Harika hizmet ve adil şartlar sunarak başarılı 

oluruz ve iş ortaklarımızı manipüle etmek için bilgileri asla gizlemeyiz veya yanıltıcı bir şekilde 

sunmayız. 

https://techdata-legal.bryter.io/s/bNBjB3EmSp2mWlzp1tHmqA/conflict-of-interest


 

Rüşvete veya Yolsuzluğa Tolerans Göstermeyiz  

ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası gibi rüşvetle mücadele 

yasaları iş yaptığımız her yerde geçerlidir. Yerel kanunlardan veya geleneklerden bağımsız olarak 

asla rüşvet vermeyerek veya rüşvet almayarak bu yasalara uyarız. Ayrıca, etik açıdan veya yasal 

olarak yapamayacağımız bir şeyi yapması için üçüncü bir tarafı da işe alamayız.  

Bu taahhüt, bir kuruluş olarak nasıl hediye verdiğimizi ve aldığımızı da etkiler. Rüşvet olarak 

algılanabilecek veya görünür bir çıkar çatışması yaratabilecek değerli hediyeler veremez veya 

alamaz, ağırlama sunamaz veya kabul edemeyiz. Uygun inceleme ve onay olmaksızın bir resmi 

görevliye verilmesi durumunda daha düşük değerli hediyeler bile sorunlu olabilir. Küçük bir hediye, 

rekabete dayalı bir teklif sürecinde olduğu gibi yanlış zamanda verilirse de bir sorun yaratabilir. 

Karşılığında bir ticari iyilik beklenebilecek veya bekliyormuş gibi görünecek herhangi bir hediye, 

seyahat, yemek veya etkinlik sağlayamaz veya alamayız.  

İş hediyeleri ve ağırlama sunulması karmaşık olabileceğinden, önceki şirketlerimizde ve yerel 

ofislerimizde yardımcı olacak özel politikalarımız ve prosedürlerimiz bulunmaktadır. TD SYNNEX’in 

tamamı için birleştirilmiş bir Hediye ve Ağırlama politikası üzerinde çalışıyoruz. Bu arada, eski 

politikalarımızı izlemeye ve gereken durumlarda gerekli onayları almaya devam ediyoruz.  

Kişisel Gizliliğe Saygı Duyarız 
Kişisel verileri toplarken, saklarken, kullanırken veya paylaşırken uygun önlemleri alarak çalışma 

arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gizliliğine değer veririz. İş amacımızı gerçekleştirmek için 

gerekenden fazla veri toplamayız ve kişisel verileri artık ihtiyaç duyulmadıklarında sorumlu bir 

şekilde imha ederiz. Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için BT politikalarımızı 

ve gerekliliklerimizi izleriz ve kişisel verilerin yalnızca güvenli yöntemler kullanılarak yetkili taraflarla 

paylaşılmasını sağlamaya özen gösteririz. İş yaptığımız her yerde geçerli veri gizliliği yasalarına uyarız 

ve kişisel verileri gerekli onay ile kullanırız. 

Siber Güvenliği Öncelik Haline Getiriyoruz 

İş ortaklarımızın BT sistemlerini ve varlıklarını güvence altına almamıza yardımcı olmak için bize 

başvurduğunu biliyoruz. Bu nedenle en iyi siber güvenlik uygulamalarını ve uluslararası standartları 

takip ediyoruz. Şirketimizi ve iş ortaklarımızı korumak için en gelişmiş teknoloji ve süreçleri 

kullanıyoruz. Çalışma arkadaşları Gizlilik, Siber Güvenlik ve BT için Kabul Edilebilir Kullanım ile ilgili 

politikalarımızı ve en iyi uygulamalarımızı izlemek için düzenli olarak eğitim görürler. Bilgilerin 

gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için katı BT standartlarına sahibiz. BT 

sistemlerimizi bu bilgilerin güvenli ve emniyetli kullanımını sağlayacak şekilde tasarlıyoruz ve bu en 

iyi uygulamaları destek sağlayan ortaklarımıza da sunuyoruz. Onaylı TD SYNNEX sistemlerini yalnızca 

şirket işlerini yürütürken kullanırız ve şirket cihazlarını veya ağlarını asla yasa dışı veya etik olmayan 

herhangi bir şey için kullanmayız.  

Yeni ortaya çıkan tehditlerin proaktif olarak önüne geçmek için kurumsal ve teknik önlemlerimizi 

sürekli olarak geliştiriyoruz, ancak tehditleri önlemek ve şirketimizi korumak için her bir iş 

arkadaşımızın güvenlik konusundaki farkındalığına da güveniyoruz. Veri ihlaline yol açabilecek 



 

yaygın tehditleri önlemek ve tespit etmek için e-posta gönderirken veya alırken özel dikkat 

gösteririz. Bir kimlik avı e-postasından, potansiyel bir veri ihlalinden veya herhangi bir siber 

tehditten şüphelenirsek, uygun şekilde yanıt verecek olan Siber Savunma Merkezimizi derhal 

uyarmalıyız. 

Özgür ve Adil Rekabeti Benimseriz 
İş yaptığımız her yerde antitröst ve rekabet yasalarına uyarız ve serbest rekabeti azaltabilecek veya 

tüketiciye zarar verebilecek herhangi bir uygulamayı asla kabul etmeyiz. Bu, rakiplerimizle asla 

pazarları, müşterileri, bölgeleri veya fiyatları tartışmayacağımız veya bir müşteri veya tedarikçiye 

yönelik ortak davranışlarda bulunmayacağımız anlamına gelir. Aynı ilkeye göre, rakipler arasında 

müşteri listeleri, fiyatlar, marjlar veya teklifler gibi rekabete konu bilgilerin dolaylı olarak 

paylaşılmasını kolaylaştırmaz veya buna izin vermeyiz. Piyasadaki ilişkilerimizi asla fiyatları yapay 

olarak korumak veya yükseltmek için kullanmayız ve kendi yeniden satış fiyatlarımızı belirlerken 

özerkliğimizi kullanırız.  

Rakipler arasında rekabetin veya işbirliğinin azalmasıyla sonuçlanabilecek herhangi bir uygulamaya 

katılmamız istenirse, destek almak için bu hususu derhal Hukuk bölümüne bildirmeliyiz. Bir rakibin 

gizli bilgilerini kazayla olsa dahi alırsak, bilgileri sileriz, gönderene gelecekte bu tür bilgileri 

alamayacağımızı açıklarız ve Hukuk bölümünü derhal daha fazla tedbir alınması için uyarırız.  

Bu İlkeler Konusunda Kendimizi Sorumlu Tutarız 
İlkelerimizin ve politikalarımızın ruhuna ve lafzına uymamak şirketimize zarar verebilir. Her birimiz 

bu ilkeleri izlemeli ve politikalarımıza uymalıyız. Bunun yapılmaması, muhtemelen iş akdinin feshi de 

dahil olmak üzere disiplin cezasına yol açabilir. Uygun olduğu durumlarda, olası kovuşturma 

işlemleri için yasal tedbirleri göz önünde bulundurabilir veya söz konusu hususları kolluk 

kuvvetlerine yönlendirebiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikalarımız, topluluk üyelerimizin etik muhakemesinin yerine geçmez. Bir şey doğru 

gelmediğinde dururuz ve liderlik ekibimizden, İK, Hukuk veya Etik ve Uyum 

bölümlerinden rehberlik isteriz. İşimizi doğru şekilde yaparak, kanal ortaklarımızın 

güvenini her etkileşim ile daha da artırırız. 


