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CEO'dan bir mektup 

 
Sayın Lexmark Yöneticisi, 
 
Lexmark'ın kârlı bir büyüme gerçekleştirmesi üzerine odaklandığımız sürece, başarımızın yalnızca müşterilerimize olan 
bağlılığımıza değil, ayrıca tüm iş faaliyetlerimizi etik, yasal ve adil bir şekilde yürütmemize bağlı olduğunu anlamalıyız. 
 
Müşteriler, çalışanlar, iş ortakları, rakipler ve dünyanın her yerindeki tedarikçilerimizle iş yaparken yasal ve etik 
sorumluluklarımıza uygun davranmak, her Lexmark çalışanının sorumluluğudur. Lexmark İş Davranış Yönetmeliği, tüm iş 
faaliyetlerimizin güven ve bütünlük çerçevesinde yürütüldüğünden emin olmamızı sağlayacak, Vizyonumuz, Misyonumuz ve 
Değerlerimizle uyumlu bir rehber niteliğindedir.  
 
Bir Lexmark çalışanı olarak sizden bu Davranış Yönetmeliğini okumanız, anlamanız ve buna uygun davranmanız 
beklenmektedir. İş Davranış Yönetmeliği iş ortamımızda doğabilecek her durumu veya konuyu özel olarak ele alamayacağı 
için, herhangi bir sorunuz olduğunda yönetmelik konusunda yöneticiniz ile görüşmeli veya 1-866-477-2029 numaralı telefondan 
"Etik Hattı"nı aramalısınız. 
 
İş Davranış Yönetmeliğini okumak için zaman ayırdığınız, daha da önemlisi, iş faaliyetlerinizi bu rehberdeki kurallara uygun 
şekilde yürüttüğünüz için teşekkür ederim. 
 
Allen Waugerman 
Başkan ve CEO 
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Tanıtım 

 
  

 Meslek hayatımızda hepimiz, Lexmark işlerini yürütürkenki tutumumuzla ilgili etik ve yasal sorular yaratan 
durumlarla birçok kez karşılaşmışızdır. Lexmark’ın etik davranışla ilgili politikası açık ve nettir: 

  
 Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz, çalışanlarımız, resmî kuruluşlar, iş ortaklarımız, rakiplerimiz 

ve tedarikçilerimizle tüm ilişkilerimizi etik, yasal ve adil bir şekilde yürüteceğiz. 
  
 Politikamız net olmakla birlikte, belirli bir durumdaki uygulaması net olmayabilir. Lexmark’ın İş Davranış 

Yönetmeliği, bu tür durumlarda çalışanlara yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Yönetmelik, diğer Lexmark 
politika ve prosedürlerine ek olarak uygulanan diğer standart ve politikaları belirler. Tüm Lexmark 
çalışanları, bu Yönetmeliği okumak, anlamak ve bu Yönetmeliğe uymaktan kişisel olarak sorumludur. Bu 
Yönetmelik'ten herhangi bir şekilde muaf tutulma, aksi belirtilmedikçe Lexmark’ın Etik Komitesi tarafından 
onaylanmalıdır. Bu Yönetmeliğe uymayan herhangi bir personel görev kapsamı dışında hareket ediyor 
sayılacak ve Lexmark’la ilişiğinin kesilmesi de dahil olmak üzere disiplin işlemine tabi tutulabilecektir. 
Kendisine bağlı personelin herhangi bir şüpheli veya yanlış bir davranışına göz yuman, böylesi bir faaliyete 
katılan veya konu dikkatine sunulduğu halde düzeltici işlem yapmayan yöneticiler de Lexmark’la ilişiğinin 
kesilmesi de dahil olmak üzere disiplin işlemine tabi tutulabilecektir. Lexmark İş Davranış Yönetmeliğinin 
ihlaline ilişkin herhangi bir bildirim derhal araştırılacak ve gereken düzeltici işlem başlatılacaktır.   

  
 Lexmark birçok farklı ülkede ve farklı kültürel ortamlarda faaliyet göstermektedir. Bu Yönetmelik, tüm 

dünyadaki Lexmark, yan şirketleri ve personeli için geçerlilik taşımaktadır. Yerel yasal veya kültürel 
uygulamalar bu Yönetmelikte belirtilen talimatlarla uyuşmadığında, personel bu Yönetmeliğin amaç ve ruhu 
temelinde uygun hareket tarzını yöneticileriyle görüşmelidir. Yerel yasal veya kültürel hususlar nedeniyle 
bu Yönetmelikten herhangi bir önemli sapma, Etik Komitesi tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.  

  
Belirlenen politika veya prosedürler karşılaşılabilecek tüm etik ikilemlere yanıt veremez, ancak Yönetmelik 
hepimizin doğru sonuçlara ulaşmasını ve Lexmark içinde uygun kişilerden yardım almamız gereken 
durumları belirlememizi sağlar. Bu Yönetmeliği yorumlama veya uygulamada herhangi bir sorunuz olursa, 
yöneticinize, Lexmark’ın İnsan Kaynakları Departmanına, Lexmark’ın Hukuk Departmanına veya İç 
Denetim Direktörüne danışma sorumluluğu size aittir.  Ayrıca Etik Hattını kullanarak da soru sorabilirsiniz. 

  
 İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Birinci Başkan Yardımcısı, Genel Danışman ve 

Sekreterin birlikte başkanlık ettiği Etik Komitesi, Lexmark’ın etik programını denetlemek üzere kurulmuş 
olup, söz konusu denetim bu Yönetmeliğin revizyonu ve yorumlanmasını da içermektedir.  

  
 Bu Davranış Yönetmeliği kapsamında, “Üst Yönetim”, İcra Kurulu Başkanını ve doğrudan İcra Kurulu 

Başkanına bağlı kişileri ifade etmektedir.  
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Lexmark’ın Çalışma Ortamı 
 

  
Eşit İstihdam Fırsatları 
 
Lexmark, eşit istihdam fırsatı yaratmayı taahhüt eder. Lexmark’ın istihdamla ilgili tüm faaliyetleri, ırk, renk, 
yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, din, ulusal köken, engellilik, gazilik durumu veya ilgili yasanın 
koruması altında olan diğer herhangi bir özellik veya faktör dikkate alınmadan yürütülecektir.   
 
Ayrımcılık ve Taciz 
 
Lexmark tüm personele sağlıklı, güvenli ve üretken bir çalışma ortamı sağlamaya gayret eder. Irk, renk, 
din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, ulusal köken, engellilik veya gazilik durumu veya ilgili yasanın 
koruması altında olan diğer herhangi bir özellik veya faktöre dayanarak herhangi bir düşmanca tutuma veya 
ayrımcılığa Lexmark bünyesinde veya Lexmark’ın herhangi bir faaliyetinde izin verilmez. Bu faaliyetler satış 
ziyaretleri, ticari fuarlar, işyeri dışındaki toplantılar, eğitim etkinlikleri, ekip oluşturma faaliyetleri, Lexmark’ın 
sosyal faaliyetleri, müşteri veya tedarikçilere yönelik ikram/eğlence faaliyet ve etkinlikleri içerir fakat bunlarla 
sınırlı değildir. 
 
Lexmark’ta böyle bir davranışın mağduru olduğunuza veya böyle bir davranışa tanık olduğunuza 
inanıyorsanız, bu durumu en kısa zamanda yöneticinize veya İnsan Kaynakları Departmanına bildirmekle 
yükümlüsünüz. Bu tür davranışlarla ilgili tüm şikayetler hemen araştırılacak ve gereken işlem yapılacaktır. 
Uygunsuz herhangi bir faaliyete karışmadığınız sürece, böyle bir davranışı bildirdiğiniz için size karşı 
herhangi bir misillemede bulunulmayacak ve herhangi bir disiplin işlemine tabi tutulmayacaksınız. 
 
Çalışanların Gizliliği 
 
Lexmark, sorumlu kişisel veri yönetişimi ve koruma uygulamalarına uygun hareket etmeyi ve ilgili yasalara 
uymayı taahhüt eder. Lexmark’ın topladığı veya tuttuğu kişisel veriler, tıbbi bilgiler ve sosyal yardım bilgileri 
de dahil olmak üzere, yalnızca istihdamla ilgili iş amaçlı veriler olacaktır. Kişisel bilgileri toplama, kullanma, 
ifşa etme veya saklamaktan sorumlu personel, bu bilgilerin Lexmark’ın Gizlilik ilkesine uygun olarak 
işlenmesini sağlayacaktır. 
 
Bilgisayarlar, iletişim ekipmanları, telefonlar, ofisler, çalışma alanları, masalar ve diğer ekipmanlar, tesisler, 
sistemler veya Lexmark tarafından sağlanan hizmetler bunlarda veya bunlar tarafından oluşturulan veya 
saklanan işletme bilgileri ve belgeleri (yazılı veya elektronik ortamda) Lexmark mülküdür. Bunun 
sonucunda, Lexmark’ın bu varlıklara ulaşma hakkı bulunmaktadır. Gizli veya kişisel veri olarak kabul 
ettiğiniz kişisel önem arz eden küçük eşyalar (resim veya anı eşyası gibi), kişisel eşyalar, dosyalar, 
elektronik veriler, sesli mesajlar, e-postalar ve benzerinin size Lexmark tarafından sağlanan ekipman, 
ortam, hizmet veya tesislerde tutulmaması gerekir.  
 
Lexmark, Lexmark’a ait varlıkların doğru bir şekilde kullanılmasını ve personelinin Lexmark’ın politika ve 
prosedürlerine ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak amacıyla kendine ait tesislerin, 
verilerin, sistemlerin, servislerin ve donanımın kullanımını denetleme ve izleme hakkına sahip olup böyle 
bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.  
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Kişisel Davranış Kuralları 

 
  

 Lexmark’ın en yüksek iş davranış standartlarına sahip olduğuna ilişkin olumlu şöhreti, günlük 
faaliyetlerimize dayanır. Her birimiz, herhangi bir Lexmark faaliyetini yürütürken, Lexmark’ın çıkarlarını en 
iyi şekilde korumaktan, bu Yönetmeliğe uygun şekilde hareket etmekten sorumluyuz. Bu faaliyetler satış 
ziyaretleri, ticari fuarlar, işyeri dışındaki toplantılar, eğitim etkinlikleri, ekip oluşturma faaliyetleri, Lexmark’ın 
sosyal faaliyetleri, müşteri veya tedarikçilere yönelik ikram/eğlence faaliyet ve etkinlikleri içerir fakat bunlarla 
sınırlı değildir.  
 
Uyuşturucu Madde ve Alkol  
 
Uyuşturucu veya diğer denetime tabi maddelerin (ilgili sağlık personelinin, gerçek bir sağlık sorununu tedavi 
etmek amacıyla üzerinde bulunduran kişinin kullanmasına izin verdiği durumlar haricinde) veya alkolün (Üst 
Yönetim tarafından onaylandığı durumlar haricinde) Lexmark tesisleri dahilinde kullanımı, bulundurulması, 
imalatı, dağıtımı veya satışı yasaktır.  
 
Belirtilen uyuşturucu, denetime tabi madde veya alkolün etkisinde olduğunuz durumda hiçbir şekilde 
Lexmark mülkünde, Lexmark’ın herhangi bir iş ortamında bulunmamalı veya Lexmark için yapılan herhangi 
bir faaliyette yer almamalısınız. 
 
Şiddet İçeren Davranışlar ve Ateşli Silahlar 
 
Şiddet içeren davranışlar veya bu yöndeki tehditler, şaka amaçlı bile olsa kabul edilebilir değildir. Lexmark, 
yasaların izin verdiği ölçüde, Lexmark tesisleri dahilinde veya Lexmark adına faaliyette bulunurken silah 
bulundurmanıza izin vermez. 
 
Rahatsız Edici Davranışlar 
 
Saldırgan dil; ırk, etnik köken veya dinle ilgili karalamalar; saldırgan bir iş ortamını cesaretlendirecek veya 
buna izin verecek ya da başka bir kişinin değerini küçültecek diğer yorum, şaka veya davranışlara izin 
verilemez. Karşı tarafın buna itiraz etmiyor gibi görünmesi de bu kuralı değiştirmez. 
 
Kurumsal Politikalara Uyumluluk 
 
Lexmark’ın kurumsal politikaları ve prosedürlerine uygunluk, şirketimizin başarısının devamı için hayati 
önem taşır. Dünyanın her yerindeki Lexmark çalışanların, Lexmark'ın kurumsal politikalarının tümüne 
uygun davranmaları ve bu doğrultuda yönlendirilmeleri beklenir. Her çalışan politika gerekliliklerini 
bilmekten ve işlerinde uygulamaktan sorumludur 
 
Yönetmeliği elektronik olarak onaylayarak ayrıca Bilişim Teknolojileri Güvenliği Politikası, Küresel Lexmark 
Seyahat Politikası ve tüm geçerli yerel/bölgesel politika eklerini ve Çalışan El Kitabı’nın bulunduğunuz 
bölge/konum/ülke içinde geçerli olduğunu anladığınızı ve bunlara uyacağınızı da onaylarsınız.   
 
Ayrıca, kurumsal veya farklı bir politikanın ihlal edildiğini düşünüyorsanız yönetimi bilgilendirmekten 
sorumlusunuz. Herhangi bir Lexmark politikasının ihlali sonucunda iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak 
üzere disiplin cezası uygulanabilir. 
 
 
 
Lexmark Varlıklarının Korunması 
 
Her birimiz, bize emanet edilen Lexmark varlıklarını ve genel olarak Lexmark varlıklarını korumaktan kişisel 



- 8 - 

olarak sorumluyuz. Lexmark varlıkların kaybına, uygunsuz kullanımına veya çalınmasına neden olabilecek 
tüm durum ve olaylara karşı tetikte olmalısınız, bunlara Lexmark verileri ve Lexmark'a sağlanan üçüncü 
taraf verileri de dahildir.  
 
Lexmark Zaman ve Varlıklarının Kullanımı 
 
Lexmark tesislerindeyken veya Lexmark’taki çalışma saatlerinizde, Lexmark dışında herhangi bir iş 
yapamaz, Lexmark işleri dışında başka işleri takip edemezsiniz. Lexmark’ın tesisleri, sistemleri ve 
donanımları yalnızca Lexmark’ın işlerinin yürütülmesi amacıyla sunulmuştur. Lexmark donanımlarını, 
sistemlerini, telefonlarını, malzemelerini, kaynaklarını veya tescilli bilgisini telefonların, bilgisayar 
sistemlerinin (e-posta ve internet dahil olmak üzere) ve yazıcıların kişisel amaçlar için çok sınırlı ve makul 
kullanımı haricinde, Lexmark’ın işleri dışında kullanmanıza izin verilmez; bununla birlikte böyle bir 
kullanımda geçerli kanunların gerektirdiği dışında herhangi bir kişisel gizlilik hakkınız bulunmayacaktır. 
Hiçbir durumda, taciz edici, saldırgan, ayrımcı, yasa dışı veya cinsel niteliğe sahip bilgi veya internet siteleri, 
kumar veya telif hakkı ihlali ile ilgili olan veya herhangi bir şekilde Lexmark politikalarına veya geçerli 
yasalarına aykırı olan siteler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla profesyonel bir çalışma 
ortamı için uygunsuz herhangi bir şeye erişemez, bunları saklayamaz veya aktaramazsınız.  
 
Şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanmalısınız. Hırsızlık, dikkatsizlik ve israf, Lexmark’ın kârlılığında 
doğrudan bir etki yaratacaktır ve önlenmelidir.  
 
Seyahat ve Eğlence 
 
Tüm iş seyahatlerinin Lexmark çıkarlarını daha da ileriye taşıdığından ve tüm seyahat ve ikram/eğlence 
masraflarının makul ve Lexmark’ın ilgili politikalarına uygun olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, Lexmark 
işleri için seyahat eder ve herhangi resmî veya gayriresmi Lexmark eğlence faaliyeti veya etkinliğini 
organize eder veya etkinliğe katılırken, sağduyulu davranmalısınız. Müşteri veya tedarikçilerin eğlence 
faaliyetleri de dahil olmak üzere, hiçbir koşul altında, bu Yönetmeliği veya herhangi bir Lexmark politikasını 
ihlal eden resmî veya gayriresmî herhangi bir Lexmark eğlencesi organize etmemeli veya böyle bir 
eğlenceye katılmamalısınız. 
 
Lexmark’ın bir temsilcisi olarak, belirli faaliyetlerin ve faaliyet yerlerinin iş, eğlence ve toplantı yürütmek için 
uygun olmadığını anlamalısınız. Cinsel eğilimli işlerin yapıldığı yerler veya Lexmark için olumsuz bir imaj 
yaratacak herhangi bir yer veya faaliyet de bunlara dahildir. 
 
Gizli Lexmark Bilgileri ile Çalışma 
 
Gizli Lexmark bilgilerini, işleri gereği bilmesi gereken Lexmark çalışanları hariç, Lexmark içinde veya ışında 
kimseyle görüşmemeli ve konuşmamalısınız. Hassas bilgileri aktarırken, konuşmanıza kulak misafiri 
olabilecek veya iletinizi görebilecek kişilerin bulunup bulunmadığına dikkat edin. Havalimanı, uçak ve 
restoran gibi kamuya açık alanlardayken konuşmaların yanlışlıkla duyarak veya elektronik olarak dinlenme 
riskini ve olasılığını göz önünde bulundurup hassas bilgileri buna göre görüşün.  Hassas bilgiler yalnızca 
Lexmark politikalarına uygun olarak açıklanabilir.  
 
Bilgileri Kaydetme ve Bildirme 
 
Lexmark’ın verimli, etkili ve kârlı bir şekilde çalışması için doğru ve zamanında bilgi büyük önem taşır. 
Zaman ve katılım raporları, faturalar ve diğer muhasebe rapor ve belgeleri dahil olmak ve bunlarla sınırlı 
olmamak üzere tüm bilgileri doğru ve dürüst bir şekilde kaydetmeli ve raporlamalısınız. Bilgi, onu alan kişiyi 
yanlış yönlendirecek veya yanlış bilgilendirecek bir şekilde düzenlenmemelidir.  
 
Doğru olmayan veya yanlış yönlendiren bilgilerin Lexmark içindeki ya da dışındaki kişi veya kurumlara 
raporlanması kesinlikle yasaktır. Şirketin Menkul Kıymetler Komisyonu’na ibraz ettikleri de dahil raporlarda, 
belgelerde ve Şirketin yaptığı resmi bildirimlerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bilgilere yer 
verilmelidir. Bu kuralın ihlali durumunda disiplin işlemine tabi tutulmanın yanı sıra, hem kendiniz hem de 
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Lexmark aleyhine hukuki hatta cezai sorumluluk yaratabilirsiniz.    
 
 
Kanun ve Politikaların Olası İhlallerini Bildirme 
 
Herhangi bir şüpheli veya uygunsuz muhasebe, finansal raporlama veya denetim konusunun veya bir yasa, 
kural veya yönetmeliğin, Lexmark politikasının ya da bu Yönetmeliğin herhangi bir hüküm veya 
prosedürünün ihlalini veya olası ihlalini fark ederseniz, konuyu derhal doğrudan yönetim zincirinizin bir 
üyesine, Lexmark İnsan Kaynakları Departmanına, Lexmark Hukuk Departmanına, İç Denetim Direktörüne 
veya İcra Kurulu Başkanına bildirmekle yükümlüsünüz. Olası bir ihlali yöneticinize (örneğin onun da kişisel 
olarak karışmış olması nedeniyle) bildirmekten çekiniyorsanız, bu durumu yukarıdaki listede bulunan 
seçeneklerden biri üzerinden veya yukarıdaki seçenekler de uygun değilse Etik Hattı üzerinden 
raporlamalısınız. Etik Hattını veya İrtibat Hattını kullanırken isminizin açıklanmamasını tercih ederseniz, 
rapor gizli tutulacaktır. 
 
İrtibat kurulacak kişilerin isimleri ve telefon numaralarının bulunduğu bir liste bu belgenin sonunda 
verilmiştir. 
 
Raporla böyle bir durumu bildirmeniz durumunda size misilleme yapılmayacak ve ihlale dahil olmadığınız 
sürece rapor oluşturduğunuz için disiplin cezası almayacaksınız. Talep ettiğiniz takdirde kimliğinizi gizli 
tutmak için makul bir çaba sarf edilecektir.  
 
Bir Lexmark personeli olarak, uygunsuz davranış veya görevi suiistimalin dahili olarak soruşturulmasına 
açık ve dürüst bir şekilde katılma ve işbirliği yapma sorumluluğu da taşıyorsunuz. 
 
2016 Ticari Sırların Korunması Yasasıyla İlgili Duyuru:  Bu Tüzük veya Çalışan El Kitabı’nda aksini 
işaret eden herhangi bir hüküm bulunsa dahi hiçbir şahıs, aşağıda belirtilen hallerde, ticari sırların ifşası 
sebebiyle ticari sırlarla ilgili Federal yasalar veya Devlet yasaları kapsamında cezai veya hususi olarak 
hukuken sorumlu tutulmayacaktır: (1) Ticari sırların Federal hükümet, Devlet yönetimi veya yerel 
hükümetlere bağlı olarak çalışan bir resmi görevliye veya yalnızca kanun ihlali şüphesi sebebiyle bir 
avukata tam bir gizlilik içinde ifşa edilmesi halinde ya da; (2)bu sırlar, bir davada veya diğer adli 
kovuşturmalarda mahkemeye sunulan ve mühürlü olması gereken dava dilekçesi veya diğer belgelerde 
ifşa ediliyorsa. Şüpheli bir kanun ihlali durumunu ihbar etmek amacıyla bir işverene mukabeleyi bilmisil 
davası açan bir şahıs, mahkemeye ticari sır içeren herhangi bir belgeyi mühürlü olarak sunduğu ve 
mahkeme emrinden önce bu ticari sırları ifşa etmediği sürece, bu ticari sırları avukatıyla paylaşabilir ve ticari 
sır olan bilgileri adli kovuşturmada kullanabilir. 
  
Gizli ve Tescilli Bilgilerin Açıklanması 
 
Lexmark’ta çalıştığınız süre zarfında, Lexmark faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu bilgiler 
arasında ticaret, finans, satış, pazarlama, personel veya iş servis planları olacaktır. Ayrıca araştırma 
geliştirme, tasarım, mühendislik ve imalat bilgisi ve proses bilgileri gibi tescilli bilgilere de ulaşma hakkına 
da sahip olabilirsiniz. Bu bilgiler Lexmark varlıklarının değerli bir parçasını oluşturur ve yalnızca Lexmark 
işleri için kullanılmalıdır. 
 
Lexmark’la ilgili bilgiler yalnızca dahili kullanıma yönelik olarak kabul edilmelidir.  Belirli bir bilginin Lexmark 
dışında, tedarikçiler, iş ortakları, müşteriler, vb. ile paylaşılıp paylaşılmaması hakkında herhangi bir 
kuşkunuz varsa, bu paylaşımdan önce yönetiminize danışmalısınız. 
 
İçerik oluşturduğunuz zaman, bu içeriği Lexmark'ın Veri Sınıflandırma Politikasına uygun şekilde 
etiketlemeniz gerekir. Belirli bilgiler gizli veya kısıtlı gizli olarak sınıflandırılabilir. Bu durumlarda, bu 
bilgilerden nasıl yararlanılacağı ve kimlerle paylaşılabileceğine karar verme hakkı yalnızca Lexmark’a aittir. 
Gizli bilgileri ifşa etmeme yükümlülüğünüz Lexmark’taki çalışmanız sona erdikten sonra da devam 
edecektir. 
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Harici İletişim 
 
Tek tek personel, şirketin performansı veya iş faaliyetleriyle ilgili ve Global İletişim Departmanı tarafından 
kamuoyuna ifşa edilmemiş herhangi bir bilgiyi iletme yetkisine sahip değildir.  
 
Medyadan gelen tüm sorgular, Lexmark’ın mevcut ürün teklifleri veya ABD dışındaki konumlardaki rutin 
işlemleriyle ilgili olanlar dışında, Küresel İletişim bölümüne yönlendirilmelidir. ABD dışındaki yerlerde 
medyayla tüm iletişim, yerel üst yönetim veya bu amaçla atanmış halkla ilişkiler temsilcileri ile sınırlıdır. 
Konuma bağlı olmaksızın olumsuz nitelikteki tüm sorgular Küresel İletişim bölümüne yönlendirilmelidir.  
Şirket dışındaki avukat, denetleyici veya resmi kurumlardan gelen tüm sorguların Lexmark’ın Yasal 
Bölümüne veya vergiyle ilgili durumlarda Küresel Kurumsal Vergi Başkan Yardımcısına yönlendirilmesi 
gerekir.  
 
Tüm harici iletişim, Sosyal Medya Politikası ve bu İş Davranış Yönetmeliğinde anahatları verilenler dahil 
olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Lexmark politikalarına uygun olmalıdır. Ayrıca, kişisel e-
posta veya her türlü çevrim içi posta, yayın veya tartışma grubu gibi kişisel iletişim kanalları ile 
gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere hiçbir harici iletişim Lexmark’ı, ürünlerini, personelini ve ticari 
çıkarlarını kötülemeyecektir.  

 
Yazılım ve Yazılım Hizmetleri 
 
Lexmark tarafından satın alınan birçok yazılım ürünü ve hizmeti, yazılımın ve yazılım hizmetlerine yönelik 
hükümleri, koşulları ve izi verilen kullanım alanlarını açıklayan lisans ve aboneliklerle denetlenir. Lexmark, 
telif haklarına ve tüm lisans ve abonelik sözleşmelerinin hüküm ve koşullarına uyar.  Lexmark 
bilgisayarlarında ve ekipmanlarında yüklü olan tüm yazılımlar ve Lexmark işlerinde kullanılan tüm yazılım 
hizmetleri Lexmark’a lisanslı olmalıdır ve Bilişim Teknolojileri Güvenlik Politikası’na uymalıdır. Ayrıca, 
Lexmark lisanslı yazılımları, Lexmark’ın lisans anlaşmasının bu tür kullanıma izin verdiğini doğrulamadan, 
Lexmark’a ait olmayan bilgisayar sistemlerine yükleyemezsiniz. Bir yazılım programının herhangi bir 
parçasını Lexmark bunu yapmak için gerekli haklara sahip olmadıkça herhangi bir nedenle internetten 
indiremez veya başka bir şekilde kopyalayamazsınız (geliştirme çalışması da dahil). 
 
  



- 11 - 

 
Çıkar Çatışmaları 

 
  

 Lexmark’ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir faaliyete karışır veya kişisel çıkarlarınızı öne alırsanız, 
bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. Lexmark çıkarlarını en iyi şekilde korumaktan sizi alıkoyabilecek 
faktörlerden etkilenebileceğiniz ya da etkilenmiş görünebileceğiniz durumlardan kaçınmanız beklenir. 
Lexmark mallarını, bilgilerini veya sizin Lexmark’taki konumunuzu kullanarak keşfettiğiniz olanaklardan 
kişisel olarak yararlanamazsınız. Bu doğrultuda, herhangi bir kaygının niteliğini, kapsamını ve çözüm 
yollarını değerlendirmek üzere özel durumunuzu yöneticinizle veya Etik Komitesi ile gözden geçirmeniz 
gerekir. 
 
Lexmark ile Rekabet 
 
Lexmark’ın ürün veya hizmetleriyle rekabet eden ürün veya hizmetleri pazarlayan başka bir kurum veya 
kuruluşun herhangi bir faaliyetinde yer alamaz veya ona yardımcı olamazsınız.  Lexmark’la çıkar çatışması 
yaratabilecek herhangi bir faaliyete girmeden önce yöneticinize danışmalısınız. 
 
Tedarikçi Bağlantıları 
 
Genel olarak, Lexmark’ın bir personeli olduğunuz sürece Etik Komitesinin önceden yazılı onayı 
alınmaksızın, Lexmark’ın tedarikçisi olamaz, bir tedarikçiyi Lexmark nezdinde temsil edemez, Lexmark’ın 
bir tedarikçisi için çalışamaz veya önemli bir tedarikçinin yönetim kurulu üyesi olamazsınız. Ayrıca, 
Lexmark’la çalışması ile bağlantılı olarak bir tedarikçiye sağladığınız herhangi bir tavsiye veya hizmet 
nedeniyle herhangi bir para veya yardım kabul edemezsiniz.   

 
İş Hediyeleri ve Hediye Paketleri 
 
Aşağıda belirtilenler dışında, ne siz ne de ailenizin üyeleri herhangi bir tedarikçiden, olası tedarikçiden, iş 
ortağından, kanal ortağından veya diğer müşterilerden herhangi bir hediye veya bağış kabul edemez veya 
veremezsiniz. Hediyelere eşyalar, iş toplantılarının veya etkinliklerinin yol masrafları, eğlence veya değerli 
eşyalar dahildir. Ancak, reklam malzemeleri gibi sembolik değerdeki promosyon hediyeleri (en fazla 75 
ABD Doları veya diğer para birimlerinde karşılığı) ticari nezaket ruhuyla verebilir veya kabul edebilirsiniz. 
Hediyelerin sıklığının veya zamanlamasının çıkar çatışması görünümü yaratıp yaratmayacağını dikkate 
almalısınız. Hediye kartları, satın alınamaz veya çalışanlara, yüklenicilere, müşterilere veya tedarikçilere 
dağıtılamaz. İstisnalar Üst Yönetimin bir üyesi tarafından onaylanmalıdır. Herhangi bir nakdi ödemenin 
verilmesine veya alınmasına izin verilmez. 
 
Çok sınırlı durumlarda, tedarikçilerin veya müşterilerin kültürel değerlerinin incitilmesini önlemek için daha 
değerli hediyelerin alınması ve verilmesi gerekli olabilir. Bu gibi durumlar Üst Yönetimin bir üyesi tarafından 
gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır.  
 
İlgili masrafların makul bir düzeyde tutulması ve kabul edilmelerinin kamuya ilan edilmesi halinde Lexmark’ı 
sıkıntıya sokmayacak olması kaydıyla yemek gibi işle ilgili alışılagelmiş armağanlar alabilir veya 
verebilirsiniz. Lexmark aksini belirtmedikçe, ulaşım şirketleri, oteller, araba kiralama acenteleri ve 
restoranlar tarafından sunulan tanıtım amaçlı hediyeleri ve tenzilatları genel olarak yolculuk edenlere aynı 
esasta teklif edildiklerinde kabul edebilirsiniz. 
 
Size para veya hediye teklif edilirse teklifi geri çevirmeli ve teklif eden kişiye Lexmark'ın hediye politikası 
hakkında bilgi vermelisiniz. Para veya hediye alırsanız derhal yöneticinize haber vermelisiniz. Yöneticiniz 
size hediyeyi iade etmeniz veya bağışlamanız için uygun düzenlemelerin yapılmasında ve uygun olan 
yerlerde hediye veya parayı verenlere Lexmark’ın hediye politikasını hatırlatmanızda yardımcı olacaktır.  
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Kişisel Mali Çıkar 
 
Etik Komitesinin önceden yazılı iznini almadan, Lexmark’la çalışan veya rekabet eden herhangi bir 
kuruluştan Lexmark’la bir çıkar çatışması yaşamanıza veya bir çıkar çatışması görünümünün doğmasına 
neden olabilecek finansal bir çıkar sağlamamalısınız. Bu kuruluşlar arasında tedarikçiler, rakipler, 
müşteriler ve dağıtımcılar veya Lexmark ürün veya hizmetlerini yeniden pazarlayan kuruluşlar da bulunur. 
 
Halka Açılan Menkul Değerler 
 
İşiniz, yatırımınızın miktarı ve yatırım yaptığınız şirket bir arada üçüncü bir tarafça objektif olarak 
değerlendirildiğinde bir Lexmark personeli olarak faaliyetlerinizi etkileyebileceği yolunda bir izlenim 
yaratıyorsa borsada işlem gören bir şirketten finansal bir çıkar elde etmemelisiniz.  
 
İşiniz Lexmark’ın bir tedarikçiyle iş yapıp yapmamasına karar vermeyi içeriyorsa, o tedarikçi şirketten 
herhangi bir finansal çıkar sağlamamalısınız. 
 
Bu kurallar, başka bir kişi veya kurum üzerinden dolaylı olarak hareket edildiği durumlar için de geçerlidir.  

 
Yakın Tutulan Şirketler 
 
Az hissedarlı kuruluşlardaki (tipik olarak az hissedarlı kurumlar, ortaklıklar veya şahıs kuruluşları) yatırım 
muhtemelen kaygıya yol açacaktır. Bunun nedeni az hissedarlı kuruluşlarla yatırımcıları arasındaki 
bağların, başka kuruluşlarla o kuruluşların yatırımcıları arasındaki bağlardan daha önemli ve kapsamlı olma 
eğilimi göstermesidir. Örneğin, genellikle bu tür şirketlerin nispeten az sayıda yatırımcısı veya sahibi vardır. 
Bu da şirketten daha fazla pay almalarına ve büyük ihtimalle şirketin günlük faaliyetlerine daha fazla 
katılmalarına yol açar. 
 
Bu nedenlerle rakip, tedarikçi, dağıtımcı veya Lexmark ürün veya hizmetlerini yeniden pazarlayan, az 
hissedarlı bir kuruluşta herhangi bir yatırım yapamazsınız. İstisnalar Etik Komitesi tarafından önceden özel 
olarak onaylanmalıdır.  
 
Akrabaların ve Tanıdıkların İşe Alınması 
 
Lexmark personelini vasıflarına ve şirketin ihtiyaçlarına dayanarak seçer. 
 
Lexmark, personelin akrabalarının veya personelle kişisel ilişkisi bulunan kişilerin vasıflı potansiyel adaylar 
olabileceğini kabul eder. Ancak bu kişileri işe alırken ve yönetirken Lexmark çıkar çatışması veya kayırma 
gibi durumlardan kaçınmanızı ister. Personel, yakın akrabası, ailesinin bir bireyi, sevgilisi ve ev arkadaşı 
gibi yakın bir kişisel ilişkiye sahip olduğu bir kişiyi, arada yönetici veya yöneticiler bulunsa bile yönetemez, 
denetleyemez veya başka bir şekilde astı olarak çalışamaz. 
 
Bu tür ilişkilerinizi ifşa etmeniz ve herhangi bir kaygının niteliğini, kapsamını ve çözüm yollarını 
değerlendirmek üzere spesifik durumunuzu yöneticiniz ve Lexmark İnsan Kaynakları Departmanı ile 
görüşmeniz gerekir. 

 
Aynı Sektörde Çalışan Yakınlar 
 
Eşiniz, birinci dereceden başka bir akrabanız veya yakını olduğunuz başka biri Lexmark’ın bir rakibi veya 
tedarikçisi ise veya onlardan biri için çalışıyorsa, ilişkinin yakınlığı, Lexmark’ın çıkarlarından istemeyerek 
de olsa taviz vermenize neden olabilir veya bir çıkar çatışması görünümü yaratabilir. Bu nedenle herhangi 
bir kaygının niteliğini, kapsamını ve çözüm yollarını değerlendirmek üzere spesifik durumunuzu 
yöneticinizle ve Lexmark İnsan Kaynakları Departmanı ile birlikte incelemeniz gerekir. 
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Siyasi veya Toplumsal Hizmet 
 
Lexmark toplumunuzun sosyal hayatında aktif olmanızı ister. Fakat bu tür hizmetler sizi zaman zaman 
Lexmark’la çıkar çatışması yaratan bir konumda bırakabilir. Lexmark’taki konumunuza ve kişisel bir 
çıkarınız bulunup bulunmadığına bağlı olarak, söz konusu durum belirli kararları vermekten kaçınmanızı 
gerektirebilir. Bu tür kararlardan kaçınsanız da kaçınmasanız da, şunu netleştirmelisiniz: Siz bir Lexmark 
personelisiniz ve Lexmark’la ilişkinizi asla gizlemeye çalışmamalısınız.  
 
Lexmark, kurumsal bir bağış politikasına sahiptir. Bu politika, Lexmark'ın tescilli yardım kuruluşları olarak 
değerlendirdiği okullar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için finans, ürün ve gönüllü yardım sağlayarak 
faaliyette bulunduğu topluluklara olan bağlılığını tanımlar.  Bu politika uyarınca, Lexmark bağışlar için 
uygunluğu belirlemede zorlu kriterler koyar.  Örneğin, Lexmark ırk, renk, mezhep, cinsiyet, yaş, cinsel 
yönelim veya ulusal kökene dayanarak ayrımcılık yapan işçi örgütlerine, hayır amaçlı veya dini kuruluşlara, 
bireylere veya örgütlere kaynak veya benzeri hediye katkısında bulunmayacaktır.  Siyasi katkılar yalnızca 
yasal, uygun olduğunda, CEO veya Hukuk ve Uyumluluk Kurulu Başkanının önceden onayı alınarak 
yapılabilir. Hayır kurumlarına yapılacak tüm bağışların öncesinde İnsan Kaynakları tarafından onaylanması 
ve bağışların geçerli olması için gereken kriterleri açıklayan Lexmark Küresel Bağış Politikası’na uyması 
gerekir. 
 

 
Yasanın zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, kamu hizmetlerini yürütmek, seçilmiş bir parti yetkilisi olarak 
hizmet vermek veya siyasi bir aday için kampanya yürütmek üzere harcadığınız zaman için Lexmark size 
herhangi bir ücret ödemeyecektir. Fakat Lexmark’taki görevleriniz buna imkan verir ve yöneticiniz onaylarsa 
bu tür faaliyetler için ücretsiz, makul süreli izinler alabilirsiniz. Ayrıca siyasi faaliyetleriniz için yıllık izin 
sürenizi de kullanabilirsiniz.  
 
Toplumsal faaliyetlere katılır veya toplumsal ya da siyasi konularda kamuya açık konuşma yaparken, bunu 
bir birey olarak yaptığınızı unutmayın. Üst Yönetimin bir üyesi sizi bu konuda özel olarak yetkilendirmediği 
sürece, Lexmark adına konuşmayın veya hareket etmeyin. 
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Muhasebe Kayıtları, Şirket İçi Kontroller ve Hesap 

Denetimleri 
 

 
Lexmark finansal faaliyetlerini doğru ve adil bir şekilde yansıtan muhasebe kayıtları tutmak ve işlemlerin 
gereken şekilde yetkilendirildiğini ve kaydedildiğini makul düzeyde garanti etmeye yeterli bir iç kontrol 
sistemini kurup sürdürmekle kanunen yükümlüdür. Bu gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak, her birimizin 
paylaştığı bir sorumluluktur. 
 
Lexmark, harici denetçiler, üçüncü taraflar ve çeşitli devlet kurumları, Şirket faaliyetlerinin çeşitli yönleri 
üzerinde rutin denetimler yürütür. Bu denetimleri yürüten herhangi bir kişiye hatalı, yanlış yönlendirici veya 
eksik bilgi vermemelisiniz. Aksi takdirde, disiplin işlemine tabi tutulmanın yanı sıra, sizin ve/veya Lexmark’ın 
hukuki veya cezai sorumluluğa maruz kalmasına yol açabilirsiniz. 
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Kanun ve Yönetmeliklere Uyma 

 
  

Genel 
  
 Lexmark politikasına göre geçerli tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uymanız beklenir. Lexmark, ABD 

yasaları uyarınca kurulmuştur. Bunun sonucunda, faaliyetleri esas olarak ABD yasa, kural ve 
yönetmeliklerine tabidir.  

  
 Lexmark, ABD dışındaki birçok ülkede yan şirketleri, şubeleri ve diğer tüzel kişiler üzerinden faaliyet gösterir 

ve o ülke ve yargı bölgelerindeki yasa, yönetmelik ve kurallara da tabidir. ABD yasalarıyla söz konusu 
ülkenin yasaları arasında bir ihtilaf bulunduğu durumda, konu Lexmark’ın Hukuk Departmanı veya vergiyle 
ilgili bir konu olduğu takdirde Küresel bir Kurumsal Vergi Yöneticisi ile mutabakat sağlanarak yönetim 
tarafından çözüme kavuşturulacaktır. 

  
 Resmî mercilerin yürüttüğü, vergi konuları dışındaki tüm soruşturmalar Lexmark’ın Hukuk Departmanı 

tarafından yönetilecektir. Vergi konuları, Küresel bir Kurumsal Vergi Yöneticisi tarafından yönetilecektir. 
Lexmark’la ilgili dava açan veya başvuru yapan ya da bu yönde niyeti olan herhangi bir resmi merci veya 
diğer taraflardan gelen herhangi bir soruyu hemen Lexmark’ın Hukuk Departmanına veya Küresel bir 
Kurumsal Vergi Yöneticisine iletmeniz gerekir.  

 
Antitröst ve Rekabet Yasaları 

  
Rekabet yasalarının amacı (tekelciliği önleme, antitröst, adil ticaret ve kartel yasaları olarak da bilinir), 
rekabete dayanan bir piyasa sisteminde adil ve dürüst rekabeti korumak ve güçlendirmektir.  

 
 Bu yasalar kapsamında Lexmark, rekabet sisteminin işlemesini makul olmayacak ölçüde kısıtlayan 

şirketlerle (resmî veya gayriresmî) herhangi bir anlaşma yapmayacaktır. Bu kural aşağıdaki anlaşma ve 
iletişimi içerir: 

  
● Lexmark ve bir rakip arasında, bir ürün için aynı fiyatı vermek veya pazarı ve 

müşterileri aralarında dağıtıp paylaşmak üzere; 
● Lexmark ve bir tedarikçi arasında, o tedarikçinin üretimini sınırlandırmak 

veya kontrol etmek ya da Lexmark'ın bir rakibine satış yapmasını 
yasaklamak üzere; veya  

● Lexmark ve bir dağıtımcı arasında, rakip ürünleri dağıtmasını yasaklamak 
üzere yapacağı herhangi bir anlaşma veya iletişim.  
 

 Rekabeti sınırlandıran bu ve diğer türden anlaşmalar, yasa dışı değilse bile büyük ölçüde kuşku yaratan 
anlaşmalardır ve Lexmark’ın Hukuk Departmanı tarafından incelenmelidir.  
 
Bu yasaları ihlal etmiş olmak için rakiple resmî bir anlaşma yapılması zorunlu değildir. Genel bir görüşme 
ve bunun ardından ortak hareket de zımnen bir anlaşma olduğunu göstermeye yeterli olacaktır. Bir 
soruşturmada, herhangi bir yazılı veya sözlü iletişim büyük titizlikle incelenecektir. Herhangi bir rakiple, fiyat 
sabitleme, ihaleye fesat karıştırma (birbirini tamamlayıcı tarzda teklif verme de dahil), müşterilerin veya 
pazarın paylaşımı, boykotlar ve ticareti sınırlandıran üretim limitlerine yol açacak herhangi bir iletişim içinde 
bulunmamalısınız.  
 

 Lexmark’ın bu yasalara uymasını emniyete almak için, standart alım satım anlaşma ve uygulamaları gibi, 
Lexmark’ın Hukuk Departmanı tarafından halihazırda onaylanmış standart sözleşme ve uygulamalar 
dışındaki tüm sözleşme, düzenleme ve tartışmalı durumlar Lexmark’ın Hukuk Departmanı tarafından 
incelenmelidir.  
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Rüşvet, Bahşiş ve diğer Yasa Dışı İşlemler 
 
Tüm Lexmark çalışanları, görevlileri ve yöneticileri veya temsilci, acente ya da danışman olarak 
Lexmark adına çalışan tüm bağlı kuruluşları, kanal ortakları, servis sağlayıcıları, tedarikçileri, aracı 
acenteleri, ortaklıkları veya üçüncü taraf kuruluşları ya da bağlı kuruluşları, Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları 
Yasası dahil olmak üzere yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına tamamen uymakla yükümlüdür. 
 
Hiçbir koşulda yolsuzlukla mücadele politikası veya bu belge kapsamında belirtilenler dışındaki devlet 
kurumları, bireysel devlet görevlileri, özel şirketler ve bu özel şirketlerin çalışanları dahil olmak üzere hiçbir 
birey veya kuruma doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir rüşvet, komisyon ya da başka bir rüşvet 
ödemesi veya değerli bir şey vermeniz, istemeniz veya almanız ("yolsuzluk işlemleri") yasaktır. 

 
 Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (“FCPA”), ABD'li birey ve şirketlerle uluslararası yan şirketleri için 

de geçerlidir.  
  
 FCPA Rüşvetle mücadele hükümleri, bir yabancı yetkiliye rüşvet vermeyi yasaklar. FCPA, rüşveti yabancı 

bir yetkiliye iş almak veya işi yönlendirmek ya da haksız bir avantaj kazanmak amacıyla bir işlem veya kararı 
etkilemek üzere verilen veya teklif edilen değerli herhangi bir şey olarak tanımlar. “Değerli herhangi bir şey” 
ifadesi nakitle sınırlı değildir.  

  
 Yabancı yetkililer ise şunları içerir: (i) ABD’li olmayan bir yetkili veya ABD’li olmayan bir siyasi parti, parti 

yetkilisi, siyasi makam adayı; (ii) gaz, su, elektrik gibi bir kamu iktisadi teşebbüsünün bir personeli veya (iii) 
Birleşmiş Milletler kuruluşu gibi uluslararası resmî bir kuruluşun bir yetkilisi veya personeli.  

  
   
 FCPA, rutin hükümet faaliyetlerini emniyete almak amacıyla ödemeleri hızlandırmak üzere belirli hükümler 

içerir. Bu ödemelerin hiçbiri, Lexmark’ın Hukuk Departmanının önceden onayı olmadan yapılmamalıdır. Bu 
tür herhangi bir ödeme, Lexmark’ın muhasebe kayıtlarında hızlandırılmış bir ödeme olarak kaydedilecektir. 

  
 Lexmark adına hareket eden ve FCPA’yı ihlal eden herhangi bir yetkili, yönetici, personel, acente veya 

hissedar, Lexmark disiplin işlemine tabi tutulmasının yanı sıra, önemli para cezalarına ve/veya hapse 
mahkum olabilir. Mahkum edilmesi durumunda, Lexmark da önemli para cezalarına çarptırılabilir. 
 
Yasa Dışı İşlemler ve Üçüncü Taraf İlişkileri 
 
Kanal ortakları, servis sağlayıcıları, aracı acenteler, ortaklıklar veya üçüncü taraflar aracılığıyla yolsuzluk 
teklifleri, vaatleri veya ödemeleri yapılması da yasaktır.  
 
Bu nedenle, bu gibi ortak veya acentelerde durum tespit incelemeleri yürütülmeli ve yolsuzluk ödemesi 
oluşma ihtimalini içeren verilerin göz ardı edilmemesi veya görmezden gelinmemesi de önemlidir. Durum 
tespit incelemesinin amacı, Lexmark'ın mümkün olduğunca sadece saygın ve dürüst acenteler, temsilciler 
ve iş ortaklarına sahip olmasını sağlamaktır. 
 
Ayrıca, acenteler veya üçüncü taraf temsilciler ve ortaklarla yapılan sözleşmeler mümkün olduğunca olası 
yolsuzluk işlemleri riskini azaltmaya yönelik hükümler içermelidir. 

 
 Boykotlar ve İhracat Kontrolleri 

 
Lexmark ve ABD dışındaki yan kuruluşlarının belirli ülkelere ve belirli kuruluşlara ürün ve hizmet ihraç 
edebilirliği ABD kanunları ve diğer kanunlar ve düzenlemeler ile kısıtlanır. Bununla birlikte, Lexmark'ın 
Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu olarak görülen diğer ülkelere karşı boykotlarda yer alması yasaktır. 
Lexmark, ABD Hükümeti'nden yapılan her türlü boykot talebini ABD yasaları uyarınca bildirmekle 
yükümlüdür. Herhangi bir boykot talebi hakkında bilgi edinmeniz durumunda, veya önerilen bir işlemin 
ihracat denetim kanunlarını ihlal edip etmeyeceği konusunda herhangi bir çekinceniz olması durumunda 
Dünya İthalat ve İhracat Uyumluluğu’na veya ihracat uygunluğundan sorumlu yerel yönetiminize başvurun. 
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Telif Alınabilen Materyal 
 
Çoğu durumda, personelin ürettiği el kitapları ve bilgisayar programları gibi yazarlık gerektiren çalışmaların 
telif hakları yasayla otomatik olarak Lexmark’a verilmektedir. Diğer durumlarda ise, telif hakkı sözleşme 
hükümleri ile Lexmark'a verilmektedir. Lexmark’ın politikası, telif hakkı Lexmark’ın mülkiyetine geçene veya 
gereği gibi Lexmark lisans sahibi olana dek telifli materyallerin Lexmark içinde çoğaltılması ve dağıtılmasını 
sınırlandırmaktır. Lexmark’ın sahip olmadığı materyalin gereken şekilde lisanslı olmasını emniyete almak 
için, söz konusu materyal herhangi bir kurum e-postası ve dahili ağ sistemi de dahil olmak üzere Lexmark’ın 
sahip olduğu herhangi bir dağıtım kanalına dahil edilmeden önce, Lexmark o materyalin sahibinden bir 
lisans isteyebilecektir. Bir materyalin sahipliği tartışmalıysa o materyali herhangi bir dağıtım kanalı 
üzerinden dağıtmadan önce yöneticinize danışmalısınız.  
 

 
CFIUS ve ABD İletişim Kısıtlamaları 
 
 
Amerika Birleşik Devletleri Dış Yatırım Komitesi, ABD Hükümeti'ne bağlı kuruluşlararası bir komite olup 
yabancı şahısların ve yabancı şirketlerin ABD'de yürüttüğü işlerin ABD'nin ulusal güvenliğine karşı 
tehdide yol açıp açmadığını belirlemek için kurulmuştur.  
 
Lexmark, Apex Technology Co.'nun liderliğindeki Çin merkezli yatırımcılar ile (artık Ninestar Corporation 
olarak) PAG Asia Capital ve Legend Holdings adlı iki sermaye şirketinin oluşturduğu konsorsiyum 
tarafından 2016 yılının Kasım ayında satın alındı. 
 
Bu satın alma sonucunda, Lexmark çalışanlarının ve kadrolu işçilerin, konsorsiyuma bağlı çalışanlar, 
kadrolu işçiler ve iştiraklerle nasıl etkileşime geçeceğine dair ABD Hükümeti'nce koyulan bazı çok önemli 
kurallara uyulma gerekliliği ortaya çıkmıştır. ABD Hükümeti, Lexmark'ın ve konsorsiyumun bazı özel 
projelerde birlikte çalışmasının ortaya çıkaracağı sinerjinin farkındadır. Yönetici ekibinizin bahsedilen özel 
projelerin birinde çalışacağınızı söylemediği ve Lexmark'ın Güvenlik Yetkilisi'nden konuya dair bir onay 
belgesi almadığınız durumlarda, konsorsiyumda ya da konsorsiyumun iştiraklerinde çalışan hiç kimseyle 
iletişime geçmemeniz gerekmektedir. 
 
Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu, konsorsiyum üyeleriyle herhangi bir şekilde etkileşime girmemektedir. 
Bu kuralları takip ettiğiniz sürece, günlük çalışmalarınız genellikle etkinlenmeyecektir. Konsorsiyumla 
etkileşime geçen az sayıda çalışan, önümüzdeki dönemde konsorsiyum çalışanlarıyla etkileşime 
girmeden önce bu kuralları uygulamaya çok dikkat etmelidir.  
 
Herhangi bir nedenle uluslararası ticaret birliğinden biri sizinle iletişime geçerse ve bu konuda yetkiniz 
yoksa security.officer@lexmark.com üzerinden Lexmark Güvenlik Görevlisiyle iletişime geçin. Onaylı İş 
Süreçleri'nde (OİS) çalışmıyorsanız, Lexmark Onaylı İletişim Listesi'nde adınız yoksa ve konsorsiyum 
üyeleriyle iletişime geçme kural ve süreçlerine ilişkin verilen özel eğitimi almadıysanız, konsorsiyum 
şirketleriyle ilişkisi bulunan hiç kimseyi telefonla aramayın, bu kişilerden gelen telefon çağrıları kabul 
etmeyin, bu kişilerle toplantı planlamayın ya da toplantı isteklerini kabul etmeyin, e-posta, kısa mesaj ya 
da anlık mesaj (ör. WeChat) gönderip almayın. Konsorsiyumla bağlantısı bulunan herhangi biri, 
konsorsiyumla iletişime geçmeniz için bu politikalar ve kılavuzların dışına çıkarak sizinle bağlantı kurmaya 
çalışıyorsa, lütfen bu durumu yöneticinize ve Lexmark Güvenlik Yetkilisi'ne bildirin.   
 
 
  

kime:security.officer@lexmark.com
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Tedarikçi İlişkileri 

 
 
Tüm tedarikçilere adil davranmalısınız. Lexmark’ın işleri için rekabet eden tedarikçilerin, seçim sürecimizin 
dürüstlüğüne güvenmeleri çok önemlidir. Rekabet eden tedarikçiler arasında karar verirken, tüm olguları 
yansız bir şekilde ölçüp biçmelisiniz. Tedarikçilerin değerlendirilmesi veya seçimi ile ilgili kararları etkileyen 
bir konumda olun veya olmayın, belirli bir tedarikçi adına özel işlem yapılmasını sağlamak için nüfuzunuzu 
kullanmamalı kullanma kalkışmamalısınız. Tedarikçiler, Lexmark’ın kaynak kullanım stratejisine uygun 
olarak ve tedarikçinin kalite, fiyat, tedarik sürekliliği, kapasite, güvenilirlik ve teknoloji de dahil olmak üzere 
Lexmark gerekliliklerini karşılama yeteneğine dayanarak seçilecektir. 
 
Herhangi bir haksızlık algısına engel olmak için, genelde Lexmark’tan ayrılan bir personelin, ayrılmasından 
itibaren bir yıl süreyle, tedarikçi veya tedarikçi temsilcisi olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir. 
 
Tedarikçiler asla Lexmark politikasını veya yasaları aşmanın bir aracı olarak kullanılmamalıdır. 

 
Karşılıklı İlişkilerden Kaçının 
 
Karşılıklılık aramak, Lexmark politikasına aykırıdır ve yasa dışı olabilir. Olası bir tedarikçiye, o tedarikçinin 
ürün veya hizmetlerini alma kararınızın, onun Lexmark ürün veya hizmetlerini satın almayı kabul etmesine 
veya bir rakibin ürün veya hizmetlerini satın almamasına bağlı olduğunu söylememeli veya ima 
etmemelisiniz (ya da fiilen böyle bir karşılıklılık yükümlülüğü getirmemelisiniz). Karşılıklılık iddialarından 
kaçınmak için, olası bir müşterinize, Lexmark’ın o müşteriyle çalışmayı hak ettiğini çünkü o müşterinin ürün 
veya hizmetlerini satın aldığını söylemeyin. Fakat bu bir Lexmark müşterisinin bir Lexmark tedarikçisi 
olmasının engellenmesi anlamına gelmez. Söylenmek istenen, Lexmark’ın bir tedarikçiden ürün veya 
hizmet alma kararının, o tedarikçinin Lexmark ürün ve hizmetlerini satın alma kararından bağımsız olması 
gerektiğidir. Takas düzenlemelerine ise ancak Üst Yönetimin bir üyesi tarafından onaylanmış ise izin verilir. 
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Müşteri İlişkileri 

 
 

Lexmark her tür müşteriye uygun şartlar sunar. Örneğin dağıtımcı, bayi ve son kullanıcılar belirli Lexmark 
ürün ve hizmetlerini farklı şartlarda satın alır. Fakat her bir kategori dahilinde, Lexmark iş faaliyetlerini 
benzer miktarlarda ve benzer ticari şartlarda alım yapan tüm müşterilerine benzer davranmaya gayret eder. 
 
Lexmark resmî ve ticari işlerin ihalelerini almak üzere aktif bir şekilde rekabet edecektir. Koşullar fiyatların 
veya hizmet şartlarının değiştirilmesini gerektirirse, değişiklikler, ilgili yönetim kademesi tarafından özel 
olarak onaylanmalıdır.  
 
Zamanından Önce Açıklama 
 
Çoğu durumda Lexmark, müşterilerine genel olarak ifşa etmediği duyurulmamış teklifleri (ürün, fiyatlar ve 
fiyat şartları da dahil) bir müşterisine veya olası müşterisine açıklamaz. Bu duruma ilişkin istisnalar, Üst 
Yönetimin bir üyesi tarafından onaylanmalıdır.  
 
Reklamlarda Dürüstlük 
 
Lexmark’ın politikası, herhangi bir reklamında, yazılı tanıtım materyalinde, sergi veya diğer açıklamalarında 
gerçek dışı veya yanlış yönlendirici bir izlenim vermekten kaçınmaktır. Ürün ve hizmetlerimizi desteklemek 
üzere yapılan tüm açıklamalar, makul bir kişiyi tatmin edecek şekilde desteklenebilir nitelikte gerçek 
beyanlar olmalıdır. Ayrıca bir okuyucu, dinleyici veya izleyiciyi yanlış yönlendirebilecek bir şekilde 
gerçeklerin saklanması, vurgunun yanlış bir biçimde yapılması veya açıklayıcı bir materyalin bu yönde 
kullanımından kaçınılmalıdır. Herhangi bir mesaja, destekleyecek yeterli kanıt bulunmayan hiçbir iddia, 
karşılaştırma veya diğer tür beyan dahil edilmemelidir.  
 
Yönlendirmeler için Komisyon 
 
Satış ve pazarlama personeli, Lexmark tarafından yetki verildiğinde, müşterileri Lexmark’ın tedarikçilerine, 
üçüncü taraf yazılım kuruluşlarına veya finans kuruluşları gibi üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir. Fakat 
Lexmark dışındaki herhangi bir kişiden, bu faaliyetten dolayı herhangi bir ücret, komisyon veya başka bir 
karşılık kabul edemezsiniz. 

 
Hükümetten Müşterilerle İlişkiler 
 
Ticari iş ortamında kabul edilebilir bir uygulama, kamu kuruluşu niteliğindeki müşterilerle iş yaparken kabul 
edilmeyebilir (veya belki yasa dışı olabilir). Bu nedenle her ülkede, kamu kuruluşu niteliğindeki müşterilerle 
tedarikçiler arasındaki ilişkilerin tabi olduğu yasa ve yönetmelikleri bilmeli ve bunlara uymalısınız. 
 
Örneğin, ABD Hükümetinden müşterilerle iş yaparken aşağıdaki faaliyetlere (ister doğrudan, isterse dolaylı 
olarak yapılsın) izin verilmez ve diğer ülkelerde de bunlar yasak olabilir: 

 
● satın alma yetkililerinin kişisel olarak yarar sağlayabileceği istihdam olanakları 

veya ticari olanaklardan söz edilmesi veya bunların teklif edilmesi; 
● hediye veya para (bahşiş niteliğinde) teklif edilmesi veya verilmesi; veya 
● tescilli veya kaynak seçimi bilgilerinin aranması veya alınması. 

 
Ayrıca Lexmark, hükümet adına satın alma işlemlerine kişisel olarak ve önemli ölçüde katılmış eski hükümet 
görevlilerini de istihdam edemez. Böyle bir kişiyi işe almak için herhangi bir adım atmadan önce Lexmark’ın 
Hukuk Departmanı ve Lexmark yönetimine danışmalısınız. 
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Rakiplerle İlişkiler 

 
  

Sektörde Adil Davranma 
 
Bir satış veya servis faaliyetinde görevliyseniz, Lexmark sizden aktif ve verimli, fakat en önemlisi adil bir 
şekilde çalışmanızı bekler. Manipülasyon, gizleme, gizli bilgilerin istismarı, maddi gerçeklerin yanlış bir 
şekilde sunulması veya diğer adil olmayan iş uygulamaları yoluyla herhangi birinden haksız avantaj elde 
etmemelisiniz. 
 
Kötüleme 
 
Lexmark politikası, ürün ve hizmetleri kendi nitelikleriyle satmaktır, rakipleri ya da rakiplerin ürün veya 
hizmetlerini kötüleyerek değil. Hatalı veya yanlış yönlendirici beyan veya üstü kapalı kötülemeler kullanmak 
doğru değildir. Rakibinizi haksız bir şekilde kötü bir konuma düşürecek karşılaştırmalar yapmamalısınız. Bu 
davranış yalnızca müşterilerinizin saygısını yitirmenize ve rakiplerinizden şikayet almanıza davetiye 
çıkaracaktır. 
 
Kısaca, tüm iş faaliyetlerinizde, Lexmark ürün ve hizmetlerinin avantajlarını vurgulamalı ve tüm 
karşılaştırmalarınızın adil ve doğru olmasına özen göstermelisiniz. 
 
Rakiplerle İş için İletişime Geçme 
 
Birçok şirketin Lexmark’la birden çok ilişkisi bulunduğundan, iş yaptığınız bir şirketin, örneğin bir tedarikçi 
veya müşterinin, Lexmark’ın bir rakibi de olabileceğini unutmayın. Bu ilişkiler fazladan özen gerektirir. Siz, 
diğer Lexmark personeli ve rakiplerin, zaman zaman konuşmanız, görüşmeniz ve aynı sektör veya 
organizasyon toplantılarında bir araya gelmenizin kaçınılmaz oluşu da bir gerçektir. Genellikle bu tür 
temaslar bu İş Davranış Yönetmeliğinin şartlarına uyulduğu sürece kesinlikle kabul edilebilirdir.  
  
Kabul edilebilir temaslar, sektörümüzdeki diğer şirketlere yapılan satışları, bu şirketlerden yapılan alımları, 
onaylı ortak tekliflerle ihalelere katılmayı, ticari fuarlara, standart kuruluşlarına veya ticari derneklere 
katılmayı içerir. Fakat bu temaslarda da dikkatli olunmalıdır. 
 
Rakiplerle her tür temasta, fiyatlandırma politikasını ve şartlarını, maliyetleri, envanterleri, araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini, pazarlama ve ürün planlarını, pazar araştırma ve çalışmalarını, üretim plan ve 
yeterliliklerini, finansal performansı ve diğer herhangi bir tescilli ya da gizli bilgiyi görüşmemelisiniz. 
 
Bu konularda rakiplerle işbirliği veya konuşma, yasa dışı olabilir. Bir rakip böyle bir konuyu önemsemeden 
veya görünüşte zararsız bir şekilde de olsa ortaya atarsa, itiraz etmeli, görüşmeyi hemen kesmeli ve 
rakibinize herhangi bir şart altında bu konuları konuşamayacağınızı söylemelisiniz. Gerekirse, toplantıyı 
terk etmelisiniz. 
 
Özet olarak, gerek kendinizi gerekse Lexmark’ı rakiplerle olası herhangi bir yasa dışı faaliyetten uzak 
tutmalı, iletişiminizi açık bir biçimde yasal ve doğru olanla sınırlamalısınız. Son olarak, yasaklanmış bir 
konuyla ilgili herhangi bir olayı mümkün olduğunca çabuk Lexmark Hukuk Departmanına raporlamalısınız. 
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Başkalarıyla İlgili Bilgiler  

  
 

Verilerin Korunması 
 
Lexmark müşteriler, olası müşteriler, iş ortakları ve diğer üçüncü taraflar da dahil dış kaynaklardan toplanan 
tüm kişisel veriler için sorumlu kişisel veri yönetimi ve koruma uygulamalarına uymayı taahhüt eder. Bu 
verileri yöneten ve kendi adlarına kullanan personel ve iş ortakları ve tedarikçilerin de Lexmark’ın Gizlilik 
ilkesine ve yürürlükte olan yasalara uygun olarak bu şekilde davranması gerekir.  
 
Bilgi Edinimi 
 
Normal çalışmanız sırasında, rakipler de dahil olmak üzere diğer birçok kuruluş hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. Bu normal iş faaliyetlerinin bir parçasıdır. Lexmark bu tür bilgileri kredi limitini tayin etme ve 
tedarikçilerin genel değerlendirmesi gibi amaçlarla toplar. Ayrıca Lexmark, kendi ürün, hizmet ve pazarlama 
yöntemlerinin olumlu yönlerini değerlendirmek amacıyla çeşitli meşru kaynaklardan rakipleri hakkında da 
bilgi toplar.  
 
Fakat özellikle rakiplerle ilgili bilgilerin elde edilme ve kullanım yollarına dair belirli sınırlamalar vardır. Bir 
rakibin ticari sırlarını veya diğer gizli bilgilerini edinmek için yasa dışı veya etik olmayan yollar 
kullanmamalısınız. Lexmark bu tür bilgileri elde etmek için yapılan çalma, hırsızlık, telefon dinleme ve rüşvet 
gibi yasa dışı herhangi bir uygulamaya göz yummaz. Rakip firmaların çalışanlarından, daha önceden rakip 
firmalarda çalışmış olan Lexmark çalışanlarından veya Lexmark müşterilerinden gizli bilgi istenmesi veya 
bu bilgilerin kabul edilmesi yasaktır. Rakip bilgilerini almak amacıyla kim için çalıştığınız ve kim olduğunuz 
yönünde yanlış bilgi veremez, yapmanızın kabul edilemez olacağı faaliyetler için başkalarını 
kullanamazsınız. 
 
İşinizi yapmanız için bu bilgi gerekli olmadığı sürece, ürünler hakkındaki verileri, müşterilere, iş ortaklarına 
veya tedarikçilere yönelik hazırlanmış teklifler gibi gizli olarak tanımlı bilgiyi incelememelisiniz.   
 
Bilgilerin Kullanılması 
 
Diğer şirketler ve personelleri hakkındaki bilgiler hassasiyet ve ihtiyatla değerlendirilmeli ve izin verilmediği 
veya yasal olarak zorunlu kalınmadığı takdirde ifşa edilmemelidir. Diğer şirketler de haklı olarak kendi 
şöhretleri ve personellerinin gizliliği hakkında kaygı duyacaktır. Hassas bilgileri kullanırken, bu bilgileri 
doğru bir bağlamda kullanmalı ve yalnızca iş amacıyla meşru olarak bilmesi gereken diğer Lexmark 
personeline vermelisiniz. Bu bilgileri verirken, kurum veya kişilerin kimliğini ancak gerekirse ifşa etmelisiniz. 
İfşa etmeniz zorunlu değilse, bilgileri bir bütün olarak veya diğer bazı yollarla sunmalısınız.  

 
Başkalarına Ait Bilgiler 
 
Diğer kuruluşlar da tıpkı Lexmark gibi korumayı istedikleri fikrî mülkiyet haklarına sahiptir. Bireyler de aynı 
şekilde. Bu taraflar, gizli bilgilerini belirli bir amaçla ifşa etmek isteyebilir. Başka bir tarafın gizli bilgilerini 
alırsanız, Lexmark’ın bir başkasının gizli bilgilerini çalma veya kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya 
kalmasından kaçınmak için gereken dikkati göstermeniz önemlidir. 
 
Lexmark’ın bir başkasının gizli veya tescilli bilgilerini (sözlü veya yazılı) çalma veya kötüye kullanma 
suçlamasıyla karşı karşıya kalmasından kaçınmak için, bilginin gerçekten gizli olup olmadığını ve 
kullanımına ilişkin sınırlandırma bulunup bulunmadığını belirlemeniz gerekir. Yazılı bilgiler ticari sır, gizli, 
tescilli veya sınırlı kullanım ibareleri taşıyorsa veya Lexmark’ın bu bilgileri serbestçe kullanamayacağı veya 
kısıtlama olmadan dağıtamayacağına inanmak için başka bir nedeniniz varsa, bu konuyu yöneticinizle veya 
Lexmark’ın Hukuk Departmanıyla görüşebilir ve -durum için uygunluk arz ediyorsa- başka bir tarafa 
sorabilirsiniz.  
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Aynı önlem sözel bilgi için de geçerlidir. Bir toplantı veya görüşmeye girmeden önce, duyacağınız bilgilerin 
gizli sayılabileceğine inanıyorsanız, önce o bilgilerin gizli olmadığını ve kullanımlarının herhangi bir 
kısıtlamaya tabi olmayacağını yazılı olarak netleştirmeniz gerekir. 
 
Kullanım şartları Lexmark tarafından ve karşı tarafça yazılı olarak kabul edildikten sonra sadece gizli bilgileri 
veya kullanım kısıtlaması olan bilgileri (yazılı veya sözlü) almayı kabul etmiş olursunuz. Bu tür herhangi bir 
anlaşma Lexmark’ın Hukuk Departmanı tarafından incelenmelidir. Başka bir tarafın bilgilerinin meşru olarak 
elinize geçmesi durumunda, söz konusu anlaşma şartlarına göre izin verilmedikçe, bu bilgileri kullanamaz, 
kopyalayamaz, dağıtamaz veya ifşa edemezsiniz. 
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Kurumsal Toplumsal Sorumluluk 
 
 

 
Lexmark, tüm dünya halkları için sorumlu hareket etmeyi taahhüt eder. Bu taahhüte bağlı kalarak, bir şirket 
ve ayrı ayrı Lexmark çalışanları olarak, Lexmark'ın insan haklarına, güvenlik standartlarına ve çevreye 
duyarlı iş uygulamalarına olan saygısını yansıtacak şekilde çalışmaya gayret göstermeliyiz. 
 
İnsan Haklarını Destekleme 
 
Lexmark, çalışanların haklarını koruyarak ve güvenli ve etik çalışma şartlarını destekleyerek, 
çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin adil ve eşit şekilde muamele görmesi için çaba göstermektedir. Bir 
Lexmark personeli olarak, işinizi seçme ve örgütlenme özgürlüğü hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda 
Lexmark zorla çalıştırma, ödünç işçilik veya çocuk işçiliği uygulamaz. Lexmark, ücretlere, çalışma saatlerine 
ve çalışma yaşını düzenleyici yasalara uyumluluğu taahhüt eder. 
 
Ürün Güvenliğini Sağlama 
 
Lexmark Ürün Güvenlik Programları, dünya çapındaki güvenlik ve sağlık düzenlemeleri ile yasalara 
uyumluluğa odaklanır. Bu taahhütün bir parçası olarak, Lexmark, üçüncü taraf kuruluşları tarafından 
onaylanan laboratuvarlarda ürünlerimizi test eder.  Bu çabaların bir parçası olarak, Lexmark'ın Ürün 
Güvenlik ekipleri raporlanmış güvenlik olaylarını araştırmak ve uygun bir işlem yapmakla görevlendirilir.   
 
Güvenli ve Sağlıklı bir iş Yeri Sunma 
 
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bir önceliktir. Lexmark, ekipmanların, durumların ve uygulamaların 
güvenli kullanımını sürdüren iş yerleri sunar ve yasal ve düzenleyici uyumluluğa odaklanan yazılı 
programlar geliştirmiştir.   Güvenli olmayan bir çalışma koşulu veya başka bir güvenlik durumunun oluşması 
durumunda, bu durumu yönetiminize veya Çevresel, Sağlık ve Güvenlik ekibinize derhal rapor verme 
zorunluluğunuz vardır. 
 
Çevreyi Koruma 
 
Lexmark, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin tasarımında ve tesislerimizin işletilmesinde doğal kaynaklarımızı 
muhafaza edip korumaya ve kirliliği önleyici faaliyetler gerçekleştirmeye taahhüt eder. Müşterilerimize 
yardımcı olmanın ve çevreyi koruma altına almanın etkili ve çevre dostu yollarını keşfetmek için 
destekleniyorsunuz.  Fikir ve çabalarınız, yeniden kullanım ve geri dönüşüm ile enerji tasarrufu, akıllı su 
kullanımı ve atık azaltımı için uygun maliyetli en iyi uygulamaları gerçekleştirmek üzere yeni yöntemler 
aramalıdır.   
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Önemli Kişiler 

 
Etik Hattı: 1-866-477-2029 (dolaşım ücreti alınmamaktadır)* 
Çevrimiçi: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/27207/index.html 
 
* Etik Hattı ve İrtibat Hattı için Uluslararası Erişim Numaraları yukarıdaki web sitesinde bulunmaktadır.  
 
 
Başkan ve CEO 
Allen Waugerman        +1 (859) 825-4744  
  
Eş Başkanlar – Etik Komitesi 
Sharon Votaw, Kıdemli Başkan Vekili, İnsan Kaynakları Direktörü   +1 (859) 232-5289 
Brent Lambert, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Uyum Başkanı  +1 (859) 232-7845 
 
Lexmark Hukuk Departmanı 
Neill Kahle (NA, LAD & AP)        +1 (859) 232-7892 
Kai Wagener (Avrupa, Orta Doğu, Afrika)         +41 2271-07958 
 
İnsan Kaynakları Departmanı 
Sheri Evans Depp (ABD ve Kanada)      +1 (859) 232-4146   
Elodie Fresnel (Avrupa, Orta Doğu, Afrika)           
+41 2271-07063 
Jennifer Loh (Asya Pasifik)            +65 6213-9868 
Monica Estrada (Latin Amerika)       +52 656-692-0222 
 
İç Denetim Direktörü  
Trisha Hayes         +1 (859) 232-2855 
  
Veri Koruma Direktörü 
Chad Talbott         +1 (859) 232-1507 
 
Başkan Yardımcısı, Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ron Vonderhaar        +1 (859) 232-3551 
 
Başkan Yardımcısı, Küresel Pazarlama   
Matthew Dollus         +1 (859) 232-1648 
 
Global İthalat ve İhracat Uyumluluğu 
Brad Fruth          +1 (859) 232-2352 
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