
 
 

 
 
 

Greif Ekonomik ve Ticari Yaptırımlar Politikası 
  
Giriş 
Greif, Inc. ve ortak girişim şirketleri dâhil bağlı kuruluşları (birlikte “Greif”) yürürlükteki tüm 
yasa, kural ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederler. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar 
Kontrol Bürosu (“OFAC”) tarafından idare edilen düzenlemeler ve ekonomik yaptırım 
programları ve benzer ekonomik yaptırımlar ile terörizmle ve kara para aklamayla mücadele 
yasaları ve boykot karşıtı yasalar buna dâhildir. Bu yaptırım programları kapsamlı veya seçici 
olabilir ve ülkelerin yanı sıra terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha silahlarının 
yaygınlaşması ve güvenlik tehdidi teşkil eden diğer faaliyetlerle ilişkili olduğundan şüphelenilen 
bireyleri de hedef alabilir. Bu kurallar, ABD yurt dışı politikası veya ulusal güvenlik hedeflerine 
dayalı olsa da Greif, Inc. ABD’de bulunan bir şirket olduğundan ve Greif’in politikası bu kuralların 
tüm bağlı kuruluş ve ortak girişimlerde tutarlı bir şekilde uygulanmasını gerektirdiğinden tüm 
ülkelerdeki Greif şirketleri için geçerlidir.  
 

Kapsam 

Bu Politika Greif’in tüm müdürleri, yetkilileri, çalışanları, Yüklenicileri ve Greif’i temsil eden Diğer 
Kişiler (“Kapsam Dâhilindeki Kişiler”) için geçerlidir. “Yükleniciler ve Diğer Kişiler” danışmanları, 
acenteleri, satış temsilcilerini, distribütörleri, bağımsız yüklenicileri, alt yüklenicileri ve Greif için iş 
yapmak veya Greif’in çıkarlarını temsil etmek üzere görevlendirilen tüm kişileri içerir. Tüm 
Yükleniciler ve Diğer Kişiler bu Politika hakkında bilgilendirilmelidir. Greif’i temsil etmek üzere 
Yüklenici ve Diğer Kişileri görevlendirmeden önce kişinin bu Politikaya uyma isteği ve kişinin 
Greif için risk oluşturup oluşturmadığına dair bir değerlendirme yapılmalıdır. Greif Hukuk 
Departmanı değerlendirme sürecinde yardımcı olacak çeşitli veritabanlarına erişime sahiptir.  
 

Politika 

Kapsam Dâhilindeki Kişilerin tümü belirli ülkelerde ve özel olarak belirlenmiş kişiler, kuruluşlar, 
uçaklar ve gemiler ile iş yapılmasını yasaklayan veya sınırlayan tüm ekonomik ve ticari yaptırım 
yasalarına uymak zorundadır ve bu kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bu yasaları ihlal ederek iş 
yapamaz.  
 
 Ayrıca, Kapsam Dâhilindeki Kişiler: 

1. Dolandırıcılık, hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı veya başka bir suç gibi yasa 
dışı faaliyet gelirlerinin gerçek menşeini ve sahipliğini saklamaya çalışmamalıdır.  

2. ABD’nin yaptırımı dâhilinde olmayan yurt dışı boykotlarına katılmamalıdır. 
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İş yapma 
konusunda 
sınırlamala-
rın getirildiği 

başka 
ülkeler de 

vardır. 

Hiçbir Greif şirketinin iş 
yapmaması gereken 

ülkeler vardır. 

Greif şirketleri SDN 
listesindeki kişilerle iş 

yapamaz. 

3. İşlemlerin bu Politikaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak için OFAC ve boykot 
karşıtı yasaların gereklerine uygun olarak kayıt tutmalı ve şirket içi kontroller 
sağlamalıdır. 

 
REHBER İLKELER 
Ekonomik ve Ticari Yaptırımlar 

OFAC Amerika Birleşik Devletleri için tehdit oluşturduğu düşünülen 
ülkeler, kuruluşlar ve kişilere karşı ekonomik yaptırımlar getirir ve 
uygular ve bunlarla yapılan etkileşim türlerini kısıtlar. Kapsam 
Dâhilindeki Kişiler doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki ülkelerin 
dâhil olduğu hiçbir işlemde yer alamaz: Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan 
ve Suriye.  

 
Balkanlar, Beyaz Rusya, Burma/Myanmar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Lübnan, Libya, Somali, Güney Sudan, 
Yemen Cumhuriyeti ve Zimbabve'de yapılan veya bu ülkelerin dâhil olduğu 
işlemler de OFAC yaptırımlarına tabidir, ancak bu tür işlemlere (i) OFAC “Özel 
Olarak Belirlenmiş Şahıslar ve Yasaklı Kişiler" Listesi’ndeki (“SDN Listesi”) 
kişiler, (ii) yaptırımların hedefi olanlara ait, bunlarca kontrol edilen veya bunlar için 
yahut adına hareket eden kişiler ve (iii) ilgili diğer devlet otoritelerinin uyguladığı 
başka benzer yaptırımlara tabi kişilerin (birlikte “Yaptırıma Tabi Kişiler”) dâhil 
olmaması kaydıyla genelde izin verilir. Yukarıda bahsi geçen ülkelerde iş 
yapmadan önce Greif Hukuk Departmanı ile irtibata geçmeli ve ilgili tüm arka plan 
bilgilerini vermelisiniz. 
 
Rusya, Ukrayna, Ukrayna Kırım bölgesi ve Venezuela için de yaptırım programları 
uygulanmaktadır. Ancak bu yaptırım programları, sadece ABD vatandaşları (bulundukları yere 
bakılmaksızın) ve ABD’deki ABD vatandaşı olmayan kişiler için geçerlidir ve yukarıda bahsi geçen 
diğer yaptırım programlarının aksine bu ülkelerde faaliyet gösteren yerel Greif bağlı kuruluşları 
için geçerli değildir. 
 
Ayrıca, Kapsam Dâhilindeki Kişilerin bulundukları yere bakılmaksızın doğrudan veya dolaylı 
olarak Yaptırıma Tabi Kişiler veya %50’si ya da toplamda daha fazlası 
doğrudan veya dolaylı olarak SDN listesindeki bir veya daha fazla kişiye 
ait kuruluşlarla herhangi bir işlem yapması veya bunlarla başka şekilde 
etkileşim kurması yasaktır. Kapsam Dâhilindeki Kişiler OFAC silahların 
yaygınlaştırılması ve terörizmle mücadele yaptırımları kapsamındaki 
Yaptırıma Tabi Kişilere destek veren kişilerle de doğrudan veya dolaylı 
olarak herhangi bir işlem yapamaz. Kapsam Dâhilindeki Kişiler, SDN 
listesindeki kişi veya kuruluşa ait bir mülk Greif’in mülkiyetine veya kontrolüne geçerse vakit 
kaybetmeden bu bilgiyi Greif Hukuk Departmanına bildirmelidir. 
 
Yaptırım programları geliştiğinden ve ilgili kurallar değiştiğinden, başka ülke ve kişiler de 
yaptırımlara tabi hale gelebilir veya belirli kişilerle izin verilen ve yasaklanan faaliyetlerin niteliği 
ve ölçütü değişebilir.   
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Bu gereklere tabi olabilecek bir Yüklenici veya Diğer Kişilerle sözleşme yapmadan ya da iş ilişkisi 
kurmadan önce bu gereklere uygunluğu teyit etmek için Greif Hukuk Departmanına 
danışmalısınız.  
 
OFAC yaptırımları yasaklı işlemlerin “kolaylaştırılmasını” veya düzenlenmesini özellikle 
yasaklar. Kapsam Dâhilindeki Kişiler, üçüncü taraflarca gerçekleştirilen işlemleri, söz konusu 
işlemin Greif tarafından gerçekleştirilmesi halinde yasaklı olacağı durumlarda, onaylamamalı, 
finanse etmemeli, kolaylaştırmamalı veya garanti etmemelidir.  
 
Kara Para Aklamayla Mücadele 
Kara para aklama gelirin varlığının, yasa dışı kaynağının ya da yasa dışı kullanımının saklandığı 
veya saklanmaya çalışıldığı ve bu tür gelirin meşru gösterilmesinin amaçlandığı bir süreçtir. 
Greif’in kara para aklama veya başka şüpheli faaliyetlere herhangi bir şekilde dâhil olması veya 
bunları kolaylaştırması yasaktır. Tüm Greif şirketleri kara para aklama veya başka şüpheli 
faaliyetleri isteyerek göz ardı etmekten kaçınmak için üçüncü taraf şirketlerle iş yaparken her 
zaman dikkatli ve özenli davranmalıdır.  

Kapsam Dâhilindeki Kişiler: 
 

• Suç faaliyetinden elde edildiği bilinen veya şüphelenilen varlıkları kabul etmemelidir, 
• Terörist, suçlu veya bunların finansörü olduğu bilinen veya şüphelenilen kişi veya 

kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak iş ilişkisi yürütmemelidir veya 
• Geçerli konsolide denetime tabi bir finansal grubun parçası olmadıkları sürece tabela 

bankalarla iş ilişkisi yürütmemelidir. 

Boykotla Mücadele 
Boykot karşıtı yönetmelikler ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Milli Gelirler İdaresi tarafından 
uygulanır. 
 
Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri, boykotun Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanmadığı 
hallerde boykot edilen bir ülkede veya boykot edilen bir firma veya vatandaşla iş yapmayı 
reddetmeyi, ırk, din, cinsiyet veya uyruğa dayalı ayrımcılığı, boykot edilen bir ülkeyi destekleyen 
kuruluşlar, boykot edilen bir firma veya vatandaşla bir kişinin ilişkisi veya bağlantılarıyla ilgili 
ayrımcılık niteliğinde bilgi vermeyi, boykotla ilgili yasaklı hüküm ve koşullar içeren akreditifleri 
ödemeyi, kabul etmeyi, onaylamayı veya başka şekillerde uygulamayı yasaklar. 
 
Boykot karşıtı yönetmelikler başlıca aşağıdaki ülkelerdeki faaliyetler için geçerlidir: Kuveyt, 
Lübnan, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen Cumhuriyeti. 
Herhangi bir Kapsam Dâhilindeki Kişi boykot eden bir ülke veya böyle bir ülkedeki bir şirket veya 
ülke vatandaşı ile iş yapma şartı olarak doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki hususları kabul 
ederse Greif uluslararası bir boykota katılmış veya böyle bir boykotta iş birliği yapmış sayılır: (i) 
boykota tabi ülke ile veya sınırları dâhilinde ya da böyle bir ülkenin hükümeti, şirketleri veya 
vatandaşları ile iş yapmaktan kaçınmak, (ii) boykota tabi bir ülkede veya böyle bir ülkenin 
hükümeti, şirketleri veya vatandaşları ile ticaret yapan bir ABD şirketi veya vatandaşı ile iş 
yapmaktan kaçınmak, (iii) sahipleri veya yönetimi kısmen veya tümüyle belirli bir uyruktan, 
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ırktan veya dinden olan bir şirketle iş yapmaktan kaçınmak veya belirli bir uyruk, ırk veya dinden 
olan kişilerin kurumsal müdürlük görevine son vermek (veya bu kişileri bu göreve seçmekten 
kaçınmak) veya (iv) uluslararası boykota katılmayan veya boykotta iş birliği yapmayan bir kişiye 
ait, bu kişi tarafından kiralanan veya işletilen bir taşıyıcıda ürün sevk etmek veya ürünü 
sigortalamaktan kaçınmak.  
 
Genel olarak Greif’in boykot eden ülkenin yasalarına uymayı kabul etmesi yasaktır. Boykot 
yasalarına atıfta bulunulmasa dahi boykot eden ülkenin yasalarına uymayı kabul etmek, Greif’in 
ülkedeki boykot yasalarına uyduğu şeklinde yorumlanabilir ve Greif’in ve söz konusu kişinin para 
cezasına ve/veya olası vergi cezalarına (yurt dışı vergi kredisinin ve/veya vergi ertelemenin kaybı) 
tabi olmasına yol açabilir. 
 

Greif bir boykota katılmayı kabul etmese dahi, alınan boykot talebini ABD Ticaret Bakanlığı ve 
Milli Gelirler İdaresi’ne bildirmek gerekebilir. Kapsam Dâhilindeki Kişiler, ABD tarafından 
onaylanmayan uluslararası bir boykota katılma veya boykotta iş birliğine yönelik bir talep alırsa 
durumu vakit kaybetmeden Greif Hukuk Departmanı ve Greif Vergi Departmanına bildirmelidir. 
Bu tür taleplere en sık karşılaşılan belgeler sözleşmeler, satın alma emirleri, akreditifler ve ithalat 
belgeleridir. Boykot talebi alırsanız Greif Hukuk Departmanı tarafından Greif politikasına uygun 
olarak bertaraf edebileceğiniz söylenene kadar ilgili tüm kayıtları saklamalısınız.   
 

Cezalar 
Bu Politikanın ihlali Greif tarafından ihlal eden kişiye yönelik, işine son verme de dâhil olabilmek 
üzere, disiplin cezasıyla sonuçlanacaktır. Ekonomik ve ticari yaptırımlar, kara para aklamayla 
mücadele yasaları ve boykot karşıtı yasaları ihlal etmenin sonuçları olaya karışan kişi ve Greif için 
para cezaları ve diğer cezaları içerir. Bunlar arasında olaya karışan kişiler için hapis cezası ve itibar 
ve kariyerlerini ciddi derece olumsuz etkilenmesi de yer alabilir.   
 
Tüm İhlalleri Bildirin 
Herhangi bir yasa, kural, yönetmelik veya bu Politikanın ihlalinden haberdar olan ya da şüpheli 
davranışlara şahit olan kişilerin bu konuda harekete geçme sorumluluğu vardır. 
İhlaller göz ardı edilmemeli, saklanmamalı veya üstü örtülmemelidir.  

Böyle bir durumda şunlardan biriyle irtibata geçmeniz önerilir:  

• Uygun bir amir veya üst yönetim üyesi;  

• Greif Genel Hukuk Danışmanı: +1 740-549-6188;  

• Greif Bildirim Hattı (bkz. aşağıda) veya  

• audit.committee@greif.com adresinden Greif Yönetim Kurulu, 
Denetim Komitesine e-posta ya da Audit Committee, Greif, Inc., 425 
Winter Road, Delaware, Ohio 43015 adresine posta göndererek.  

  

Bu olası işlemleri 
gözden geçirmek 
ve Politika ile ilgili 

endişe veya 
sorularınızı 

konuşmak için 
Greif Hukuk 

Departmanına 
başvurabilirsiniz.   
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Greif yasalar, kurallar, yönetmelikler veya bu Politikanın ihlaline ilişkin iyi niyetli bildirimde 
bulunan kişilere karşı misillemeye müsamaha göstermez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yürürlük Tarihi: 1 Eylül 2016 

Greif Bildirim Hattı 
Endişelerinizi isimsiz ve gizli olarak bildirmek için Kuzey 
Amerika’da 877-781-9797 no.lu telefondan Greif Bildirim 
Hattı’nı ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Kuzey Amerika haricinde 
aynı numarayı önüne ülkenizin AT&T doğrudan erişim kodunu 
ekleyerek ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Doğrudan erişim 
kodlarını görmek için bkz. www.att.com/traveler. 
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