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Davranış Kuralları

RICK BUCHER'IN
MESAJI
İster yıllardır kuruluşunuzda bulunuyor olun ister sadece birkaç ay, faaliyet gösterdiğimiz tüm
ülkelerde işleri etik ve yasalara uygun bir şekilde yürütmeye bağlılığınız için teşekkür etmek
istiyorum.
Victaulic'in itibarı, adil ve dürüst bir şekilde davranan tüm çalışanlarımıza dayanmaktadır; ve
gelecekteki başarımız Davranış Kuralları'mıza gösterdiğiniz özene bağlıdır. Herhangi birimizin
hatalı bir kararı, tüm şirket için çok büyük sonuçlara sebep olabilir.
Davranış Kuralları, global bir ölçekte iş yapma şeklimize yön gösterecek açık bir şekilde
tanımlanmış bir ilkeler ve yasalar kümesi olarak işlev görür. Ayrıca dava veya şirkete karşı başka
yaptırımlara yol açabilecek muhtemel ikaz işaretlerini tespit etmemize yardımcı olur.
Bir istihdam koşulu olarak, adil ve dürüst hareket etmekle yükümlüsünüz. Bir şeye tanık olmanız
halinde mutlaka sesinizi duyurun. Sizi rahatsız eden veya anlam veremediğiniz bir şey görmeniz
halinde yöneticiniz, İnsan Kaynakları departmanı, uyumluluk görevlisi, dahili denetim veya idari
liderlik ekibinin herhangi bir üyesiyle konuşun. İsminizi açıklamamak daha rahat hissettirecekse
sorularınız ve endişelerinizi ücretsiz Farkındalık Hattı'mız (bkz. s. 26-27) üzerinden gönderebilir
veya www.victaulic.ethicspoint.com sitesinde oturum açabilirsiniz.
Her çalışan, Victaulic Davranış Kurallarına uymayı kişisel olarak taahhüt etmelidir. Tüm çalışanların
bu Davranış Kuralları'nı okuması, anlaması ve bunlara uyması zorunlu olduğu için Kurallar'ı lütfen
öğrenin.
Dürüst iş yürütmeye ve en yüksek sorumlulukla görevlerinizi gerçekleştirmeye bağlılığınızı
yürekten kutluyorum.

Rick A. Bucher Başkan ve CEO
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YÖNLENDIRICI
İLKELER
Daima iş etkinliklerinizi yöneten kanun ve yönetmeliklere riayet edin.
Yaptığınız her şeyde etik davranış gösterin.
Çalışanlara adil davranın ve tüm çalışanlar için eşit fırsata dayanan istihdam uygulamaları
kullanın. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları ve açık bir iletişim ortamı sağlamayı kendimize
ilke edinmiş bulunuyoruz.
Tedarikçilerle, satıcılarla ve müşterilerle saygı ve ciddiyet çerçevesinde dürüst bir şekilde
muhatap olun.
Victaulic varlıklarını - maddi ve manevi - koruyun ve bunları Victaulic'in menfaatlerini daha
ileri taşımak için kullanın.
Victaulic dahilinde ve haricinde başkalarıyla iletişim kurarken sağduyulu davranın
ve hareketlerinizin Victaulic adını nasıl yansıttığını dikkate alın.

Doğru şeyi yapın
Size her durumda neyin doğru veya yanlış
olduğunu hiç kimse söyleyemez.

Ve unutmayın…
•

Eğer yanlış olduğunu biliyorsanız, yapmayın.

Eğer emin değilseniz, kendinize şunları sorun:

•

Emin değilseniz, sorun.

•

•

Bir yanıt alıncaya kadar sormaya
devam edin.

•

Yasa dışı veya etik dışı davranış
olabileceğine veya olduğuna inandığınız
şeyi gözardı etmeyin.

Bu yasal mı? Gerçekten bunun yasal
olduğunu biliyor muyum, yoksa yöneticime,
Bölgesel Uyum Görevlisine veya Hukuk
departmanına sormalı mıyım?

•

Temel Victaulic değerleriyle çelişiyor mu?

•

Tüm doğru insanları bu işe dahil ettim mi?

•

Kendi durumumla ilgili olarak ailemle
konuşmak zorunda kalsam nasıl
hissederdim?

•

Harekete geçersem, bu adil olacak mı?

•

Bir gazetede bu seçimimle ilgili bir
haber okumak veya seçimimi bir hukuk
mahkemesine açıklamak bana ne
hissettirirdi?
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KURALLAR
HAKKINDA
Kurallar kimler için geçerli?
Dünya genelinde Victaulic'in, iştiraklerinin ve
bağlı kuruluşlarının tüm yönetici, yetkili ve
çalışanları Kurallara bağlı kalmalıdır. Victaulic'in
oy verme haklarının %50'den fazlasına veya
etkin yönetim kontrolüne sahip olduğu
kuruluşların, bu Kuralları uygulaması ve takip
etmesi gerekmektedir.

•

Tarafların bu Kuralların ilgili hususlarına
uymayı kabul etmesini istemeli;

•

Taraflara uyum politikası gereklilikleri
hakkında eğitim ve bilgi sağlamalı;

•

Bir üçüncü tarafın Victaulic uyum
politikalarına riayet etmediğini öğrenmesi
halinde, sözleşmeyi sonlandırma dahil
harekete geçmelidir.

Danışmanlar, mümessiller, satış temsilcileri,
distribütörler ve bağımsız yükleniciler gibi
üçüncü taraflarla çalışan Victaulic personeli:

Sorumluluklar
Şirket sorumlulukları

Denetçi sorumlulukları

•

Dünya genelinde etik ve meşru zeminde
iş yapmak.

•

Davranışlarıyla ve kendi departmanını
Kurallara göre yöneterek örnek olmak.

•

Tüm çalışanlara iş yapma kuralları
konusunda açık yönergeler sağlamak.

•

Kuralları periyodik olarak çalışanlarla birlikte
gözden geçirmek.

•

Kuralları uygulamak.

•

•

Tüm çalışanların Kurallardan haberdar
olmasını ve anlamasını sağlamak için
kapsamlı iletişim ve eğitim sağlamak.

Kurallarla ilgili soruları Bölgesel Uyum
Görevlisine, Kurumsal Uyum veya Hukuk
departmanına yöneltmek ve meselelerin
çözülmesini sağlamak.

•

Uygun teşvikler ve disiplin tedbirleri
kullanarak Kuralları tatbik etmek.

•

Kuralların gerekliliklerini tatbik etmek.

•

•

Suç oluşturan davranış veya ağır suç
şüphesi için erken tespit ve bildirme
sistemleri uygulamak.

Açık iletişimi teşvik eden, Kurallara
uygunlukla ilgili misilleme korkusundan
arındırılmış bir çalışma ortamı sağlamak.

•

Kuralların ihlali iddialarının bildirilmesine
karşı misilleme yapılmamasını sağlamak.

•

Tüm çalışanların Kurallara uymasını istemek.

•

Kuralları gerektiği şekilde tadil etmek.
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KURALLAR
HAKKINDA
Çalışan sorumlulukları

Yıllık elektronik Davranış Kuralları sertifikası

•

İşinize uygulanan yasa ve yönetmelikleri
öğrenin ve bunlara riayet edin.

•

Kuralları okuyun, öğrenin ve bunlara riayet edin.

•

Victaulic adına doğru hareket etme yoluyla
ilgili olarak yöneticinizden, Bölgesel Uyum
Görevlisinden, Kurumsal Uyum veya Hukuk
departmanlarından yardım talep edin.

•

Uyum eğitimine katılın.

•

Kanunun veya Kuralların ihlal edildiğinden
şüpheleniyorsanız, derhal yöneticinize, Bölgesel
Uyum Görevlisine, Kurumsal Uyum, Hukuk
departmanına veya Victaulic'in farkındalık
hattına bildirin.

•

Eğer kaygınızı bildirdiğiniz halde çözüme
kavuşturulmazsa, konuyu takip edin ve başka
bir kanal yoluyla çözüm arayın.

Her yıl çalışanların, Kuralları okuyup anladıklarını,
riayet ettiklerini ve aynı zamanda ihlalleri veya
ihlal şüphelerini bildirme yükümlülüklerini de
içeren kendi sürekli yükümlülüklerini bir yıllık
elektronik sertifikası doldurarak onaylamaları
gerekmektedir. Çalışanların, Kurallar çerçevesinde
kendi yükümlülüklerini anlamaları ve Kuralların
gerekliliklerine uyduklarını onaylamaları
gerekmektedir. Bu sertifikasyon işleminin bir parçası
olarak, çalışanlar eğitim veya açıklama talep etme
veya potansiyel bir durumu ifşa etme fırsatına
sahiptir. Bu türden uyuşmazlık yarattığı düşünülecek
faaliyetlere personel dahil edilmeli ve şüpheler,
bilgiye dayalı bir kanaate ulaşılabilmesini sağlayacak
bir bilgilendirmeyi yapacak şekilde çözüme
kavuşturulmalıdır.

•

Kurallarla ilgili incelemelerde işbirliği yapın.

Yardım alma ve şüpheli bir problemi bildirme
Çalışanlar daima sorunu Kurallara uygun şekilde çözmeye veya gidermeye çalışmalıdır. Eğer mümkünse,
sorunuzu veya endişenizi doğrudan ilgili kişiyle paylaşın, daha sonra yöneticinizle irtibata geçin.
Yöneticinizin yanıtının yeterli olmadığına inanıyorsanız, aşağıdaki alternatiflerden biriyle irtibata geçin:
•

İnsan Kaynakları görevliniz

•

Bölgesel Uyum Görevliniz:

		Asya Pasifik: Gordon Lu, Gordon.Lu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333
		
Kanada: Eric Van den Berghe, Eric.VandenBerghe@victaulic.com, +1 905 780 5584
Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan: Paul Vergaert, Paul.Vergaert@victaulic.com,
+329 3818889 ABD: Darin Lueders, Darin.Lueders@victaulic.com, +1 610 923 3769
Meksika, Karayipler, Güney Amerika: David Quevedo, David.Quevedo@victaulic.com,
+52 614 429 1709
•

Joe Savage, Baş Uyum Görevlisi, +1 610 559 3494

•

Stephanie Hill, Global İç Denetim ve Uyum Başkan Yardımcısı, +1 610 559 3324

•

Mark Van De Voorde, Baş Hukuki ve İdari Görevli, +1 610 923 3190

•

Victaulic Farkındalık Hattı (victaulic.ethicspoint.com), isim belirtmeme seçeneğiyle günde
24 saat, haftada yedi gün ulaşabileceğiniz çok dilli ve ücretsiz bir hizmettir. Victaulic, çoğu şirket
gibi, çağrıları yanıtlamak ve alınan bilgileri kaydetmek için bir üçüncü taraf kullanmaktadır.
Ücretsiz hatlar ve internet üzerinden bildirme seçenekleri, ‘Şirket’ sekmesi altındaki Victaulic
web sitesinde görülebilir.

•

Boru Hattı üzerinden anonim olarak "Rick'e Ulaşın"
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SAĞLIK, GÜVENLIK
VE ÇEVRENIN KORUNMASI
SORU-YANIT

Victaulic, faaliyetlerimizi sürdürme şeklimizde çevresel
sürdürülebilirliğe kendini adamıştır. Victaulic'te çevresel
sürdürülebilirlik, bir işi çevreye dolaylı veya dolaysız
etkimizin sorumluluğunu alarak yürütmemiz anlamına
gelmektedir. Bu, yaşam döngüsü enerji kullanımını
iyileştireceğimiz, atıkları sorumlu bir şekilde bertaraf
edeceğimiz, faaliyetlerimizin neden olabileceği kirlenmeye
yol açan maddeleri ve diğer yan ürünleri azaltacağımız
ve müşteriler, ortaklar ve tedarikçilerle sürdürülebilirliği
teşvik edeceğimiz anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım,
çevresel etkimizi azaltmak amacıyla sürekli geliştirme
için çabalamamızı gerektirmektedir.
Victaulic, dünyanın her yerinde mesleki sağlık, güvenlik
ve çevreyle ilgili olanlar dahil kendi faaliyetleri için geçerli
tüm federal, ulusal ve yerel kanun ile yönetmeliklere uyar.
Çalışanlar, Victaulic ürünlerinin ve işyerlerinin kamu ve kendi
çalışanları için güvenli olmasını sağlamak amacıyla makul
her türlü çabayı gösterecektir. Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ve
çevre, sadece Şirketin veya yönetimin sorumluluğu değildir,
aynı zamanda her bir çalışanın ilgisini de gerektirir. Küresel
standartlar ve yerel politikalar
Güvenlik yönetmelikleri, farklı ülke ve eyaletlerde değişiklik
göstermektedir. Victaulic küresel güvenlik standartları
oluşturmuştur ve bunlar, her faaliyetin yerel düzenlemelerle
uyumlu olması için gereken tüm güvenlik politikaları, planları
ve programlarını desteklemektedir. Bu küresel güvenlik
standartlarına dayanarak her faaliyet, yerel düzenlemelerle
uyumlu daha ayrıntılı güvenlik standartları oluşturmaktadır.
Yerel güvenlik politikalarını öğrenip takip etmek her bir
çalışanın sorumluluğudur. İş yerinde uyuşturucu ve alkol
Çoğu çalışan, alkol veya uyuşturucu kullanımı veya taşımanın
veya alkol veya uyuşturucu etkisi altında işe gelmenin,
kendisinin ve diğer çalışanların güvenliğini riske atabileceği
yerlerde çalışmaktadır. Örneğin, bir imalat tesisindeki bir
çalışan, narkotik ağrı kesici almış olarak ağır makineler
çalıştırırsa, ilaçlar yasal olarak reçeteli olsa bile, bu durum
makineleri güvenli şekilde kullanma yeteneğini zayıflatabilir.
Victaulic, tıbbi marijuana gibi yasal reçeteli ilaçlar dahil iş
yerinde uyuşturucu ve alkol kullanımı konusunda kuralları
özetleyen belirli politikalara sahiptir.

S:

Bir üretim çalışanı, şirket sahipleri
ve diğer kurul üyelerinin üretim
katına uygun kişisel koruma ekipmanı
(KKE) olmadan geldiğine tanık olur.
Bunun iş yeri güvenlik politikasını ihlal
ettiğini bilse de, bu ihlali söz konusu
kıdemli Şirket görevlilerinin dikkatine
sunmaktan çekinir. Ne yapmalı?

Y:

Tüm çalışanlar diğer çalışanlar,
şirket görevlileri ve ziyaretçilere göz
kulak olmakla yükümlüdür. Güvenlik
gerekliliklerine uymayan bir bireye
nazikçe yaklaşın. Çoğu zaman ihlali
gerçekleştiren kişi farkında olmadan
KKE giymemiş olabilir.
Bir güvenlik ihlaline tanık
olunduğunda, bir tehlike fark
edildiğinde ya da bir iş arkadaşı
bilmeyerek kendisini tehlikeli bir
duruma soktuğunda çalışanlarımızın
bir güvenlik kazası veya yaralanmanın
önüne geçmek için müdahale
etmesini bekleriz.

Aşağıdakileri mutlaka bildirin:
•

Tüm iş yeri yaralanmaları

•

Herhangi bir emniyet, güvenlik
veya sağlık riski

•

İşyerinde uyuşturucu ve alkol
kullanımıyla ilgili kaygılar

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com'un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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SAĞLIK, GÜVENLIK
VE ÇEVRENIN KORUNMASI
SORU-YANIT
S:

Yakın bir zamanda üretim
verimliliğimizi iyileştirmek
amacıyla yeni bir makine aldık.
Tedarikçi makineyi kurduktan
sonra bu makinenin operatörleri
korumak için gerekli güvenlik
ekipmanına sahip olmadığı fark
edildi. Bu ekipmanı çalıştırmalı
mıyım?

Y:

Hayır, birçok büyük ekipman
satın alımı, Üretim Mühendisliği ve
Güvenlik ekibimiz tarafından tüm
gereken emniyet tedbirleri için
kontrol edilmiştir. Ana ekipman
satın alınan çoğu durumda gerekli
emniyet tedbirleri, üreticiye
sözleşmeyle verilen iş kapsamının
bir parçasıdır. Bu tür ekipmanların
alınması ve kurulumu sonrasında
uygun Üretim Mühendisi, Emniyet
ve Üretim personeli, ekipman
çalıştırılmadan ÖNCE tüm
emniyet muhafazası, çalıştırma
prosedürlerinin geliştirilmesi ve
atanmış operatörlerin eğitimi/
sertifika alması dahil, kapsamlı bir
değerlendirme yapar.

Gerekli emniyet tedbirlerinden
yoksun bir ekipman alınması
durumunda çalıştırmadan önce
güvenli çalışma durumunu
değerlendirmek amacıyla hemen
Güvenlik grubuyla iletişim kurun.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com'un ‘Şirket’
kısmına bakın.

Hiçbir Victaulic tesisinde veya proje sahasında hiçbir zaman
yasa dışı uyuşturucu kullanımına izin verilmez. Alkol, sadece
şirket pikniği veya tatil partisi gibi şirket etkinliklerinde, yerel
ofis pratiklerinize uygun olarak ve sadece gereken izinler
alındıktan sonra servis edilebilir. İlave olarak alkol, Victaulic
personelinin ve müşterilerin katıldığı bir restorandaki iş
yemeği gibi rutin iş teamüllerinin bir parçası olarak servis
edilebilir. Victaulic, sorumlu tüketimi desteklemekte, tüm
çalışanlarını ve müşterilerini güvenli ulaşım yöntemlerini
kullanmaya teşvik etmektedir.
İş yerinde şiddet
Victaulic, tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz
için mevzuat koşullarına uygun güvenli ve sağlıklı bir iş yeri
sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Sorumluluğumuz,
çalışanları, müşterileri ve ziyaretçileri şiddet veya zarar görme
riskine maruz kalmamasını sağlamaktır. İş yerinde şiddet, şiddet
tehditleri, taciz, tehditkâr sözler ve vücut hareketleri veya başka
rahatsız edici davranışlar hiçbir zaman kabul edilemez. Eğer sizi
rahatsız hissettiren bir durum yaşar veya böyle bir duruma şahit
olursanız bildirin.

Sağlık ve güvenlik ihlallerine örnekler:
Bir bakım elektrikçisi olan Jim, kilitleme ve etiketleme
prosedürlerini takip etmeden elektrikli veya motorlu
ekipman üzerinde çalışıyordu.
Bir makine operatörü olan Evelyn, kendi işini güvenlik
kontrollerini devreden çıkararak daha kolay yapacağına
karar verdi ve çalıştığı işleme merkezi üzerindeki koruyucu
muhafazayı çıkardı.
Peter, o gün fabrikanın içi çok sıcak olduğundan bitirme
işleminde kendi koruyucu başlığını kullanmamaya karar
vererek kendisini olası göz yaralanmaları riskine maruz bıraktı.
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE
KANUNLARI
Uluslararası iştiraklere ve bağlı kuruluşlara sahip bir ABD şirketi
olarak Victaulic, uygunsuz ödemelerle ilgili birkaç spesifik
kanuna tabidir.

Yolsuzlukla mücadele
kanunları, rüşveti veya ödeme
teklifini yasaklamaktadır:

1977 tarihli Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (FCPA) –
İş almak veya sürdürmek için yabancı devlet görevlilerine rüşvet
verilmesini yasaklar. Şirketlerin doğru muhasebe defterleri ve
kayıtlar tutmasını ve uygun muhasebe kontrollerini ve mali
kontrolleri sağlamasını şart koşar. Ayrıca, Victaulic'in acentası,
distribütörü veya danışmanı olarak faaliyet gösteren bir üçüncü
tarafın eylemleri, FCPA kapsamında Şirketin mesul olmasına
neden olabilir.

Değerli herhangi bir şey
•
Bir yabancı resmi görevliye, siyasi
partiye, parti yetkilisine veya
adayına.

OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi – 44 imzacı ülkenin
her biri, uluslararası iş anlaşmalarında rüşveti yasaklamak için
kanunlar çıkarmış ve kanunsuz faaliyetleri tespit etmek için
muhasebe değişiklikleri şart koşmuştur. Victaulic, ABD'nin
en yüksek standartlarına ve yerel yolsuzlukla mücadele
kanunlarına uymakta olup satıcılarından, tedarikçilerinden,
distribütörlerinden ve müşterilerinden de aynı davranışı
beklemektedir.
ABD Seyahat Kanunu – Ticari rüşvet ve kamu görevlerinde
rüşvet suçlularının federal adli takibatını sağlar. Bu kanunlar
tüm Victaulic bağlı kuruluşları için geçerlidir. Hükümet
Görevlilerinin Ağırlanması - Victaulic iş ortakları, normal işin
bir parçası olarak devlet iktisadi teşekkülleriyle (“DİT”) ve devlet
görevlileriyle (“DG”) yakın ilişki kurmaktadır.
Bir ön-onay süreci geliştirilmiştir ve bu, aşağıdaki gibi DİT'ler
ve DG'lerle ilgili tüm seyahat ve ağırlama masrafları için
zorunludur:
*Hediyeler > 75$

•

Uygunsuz bir avantajı
garantilemek amacıyla herhangi
bir kanunu etkilemek için.

•

İş almak, devam ettirmek veya
yönlendirmek için.

Bu kanunlar, bir acente veya
danışman yoluyla da verilse paranın
bir yabancı resmi görevliye gideceği
bilgisine dayanarak herhangi bir
rüşveti yasaklamaktadır.
Yabancı resmi görevliler, devlet
kontrolü veya ilişkisinin bulunduğu
ticari işletmelerin çalışanlarını
kapsamaktadır. Aynı zamanda,
devlet, uluslararası organizasyon
ve bakanlık dairesi çalışanlarını
veya resmi hüviyetle hareket eden
çalışanları da kapsamaktadır. Bu,
derecesine bakılmaksızın tüm devlet
memuriyetleri için geçerlidir.

SORU-YANIT

S:

*Ağırlama/yemekler > 75$
*Tüm seyahat masrafları Victaulic tarafından ödenir

“Değerli herhangi bir şey”
ne demektir?

Y:

Bu tanım, nakit para veya
eşdeğerini, maddî ve gayrî maddî
mülkiyeti, faydalı bilgileri, gelecekte
istihdam vaadini, kampanya veya
lobi çalışması ödemelerini, kolej veya
üniversite burslarını, spor ekipmanı
veya dinlence taşıtlarını, şişirilmiş
fiyatlarla hizmetleri veya cinsel içerikli
eğlence için ödemeyi kapsamaktadır.
Aynı zamanda fazladan iş gezilerini,
yemekleri, seyahat masraflarını ve
eğlenceyi de kapsayabilir. Herhangi
bir sorunuz varsa, yöneticinize veya
RCO'nuza danışın.
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UYGUNSUZ ÖDEMELER
SORU-YANIT
S:

Bir devlet kurumu görevlisini
ağırlarken Victaulic'in yapabileceği
ödemelerde herhangi bir kısıtlama
var mı?

Y:

Evet. Ürün ve hizmetlerimiz
konusunda kişiyi eğitmek amacıyla
Victaulic'in bir kamu kuruluşu
çalışanı veya müşterinin ulaşım,
otel ve makul yemek masraflarını
ödemesi tamamen uygundur.
Ödemeler, Victaulic'e geliş ve
dönüş için makul seyahat masrafları
ve Victaulic'in tesislerine ve
şantiyelerine seyahat sırasında otel
ve yemek masraflarını karşılamakla
sınırlandırılmalıdır. Yan geziler için
seyahat ve konaklamalar dahil
bunun ötesinde herhangi bir şey
için ödeme yapmamalıyız. Bu
resmî görevlilere nakit veya değerli
herhangi bir şey ödenmemelidir.
Victaulic, devlet görevlilerini
ağırlama planları için zorunlu bir
ön-onay süreci tespit etmiştir.
Victaulic'in faaliyet gösterdiği
birçok bölgede kolaylaştırma
veya "rüşvet" ödemeleri yaygın
bir pratiktir. Bunlara, izin ve lisans
alma, hükümet evraklarının
işlenmesi veya kargo yükleme ve
yük boşaltma gibi rutin devlet
işlemlerini kolaylaştırmak için
yapılan ödemeler dahildir. Birçok
bölgede yaygın ve rutin olsa da
bunlar, yerel ananelerden bağımsız
olarak Victaulic'in kurallarının açık
bir ihlalidir.

Victaulic, küresel piyasada kendi ürün ve hizmetlerinin değeri
temelinde rekabet edecektir. Ürünlerimizi dürüstçe satacak
ve kanunsuz şekilde hareket etmemizi veya bu standardı ihlal
etmemizi gerektiren herhangi bir satışı takip etmeyeceğiz.
Aşağıdakileri vermek veya almak, Kuralların ihlalidir:
•

Rüşvet

•

Komisyon

•

İltimas

•

Kişisel hizmetler

•

Makul bir değerin
üzerindeki ağırlama
ve hediyeler

•

Aile üyeleri için istihdam
vaatleri

İş ilişkilerimizin herhangi birinde uygunsuz hareket edemeyiz
veya uygunsuz hareket ediyor görülemeyiz. Mühendislik
şirketleri, müteahhit şirketler ve aynı zamanda düzenleyici
kurumlar ve lisans otoriteleri dahil tedarikçilerimiz,
distribütörlerimiz, direkt müşterilerimiz ve diğer taraflarla
olan ilişkilerimiz yasal, verimli ve adil iş uygulamalarına
dayanmalıdır. Bir tedarikçiden, alt yükleniciden, acenteden
veya danışmandan size bir Victaulic çalışanı veya bir aile üyesi
olarak kişisel menfaat sağlayan bir hediye veya iltimas kabul
etmeniz, Kuralların ihlalidir.
Dünyanın birçok yerinde devlet görevlilerine ve iş adamlarına
rüşvet verilmesi beklenmekte ve uygulanmakta olsa da,
yabancı resmi görevlilere - kamusal veya özel - hediye veya
değerli herhangi bir şey vermek yasalara aykırıdır ve adil
rekabet için bir tehdittir.
Uygun olmayan bir ödeme yapan, böyle bir ödemeye olanak
sağlayan veya hediye veren herhangi bir Victaulic çalışanına,
iş sözleşmesinin sonlandırılmasına kadar varan disiplin
cezaları uygulanacaktır. İlave olarak, çalışan, geçerli yasalarda
belirtildiği gibi kişisel mesuliyete ve olası hapis cezasına tabi
olabilir.

Uygunsuz ödeme ihlaline ilişkin örnekler:
Kazançlı bir sözleşmeyi kazanmada Victaulic'e bir rekabet
avantajı sağlayacak bazı bilgiler karşılığında bir yükleniciye
bir iPad teklif ediyorsunuz.
Satış Mühendisi John, büyük bir projede ihaleyi kazanma
karşılığında bir yüklenicinin akrabasını işe almayı teklif
ediyor.
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HEDİYELER VE AĞIRLAMA
POLİTİKASI
SORU-YANIT

Victaulic, en yüksek dürüstlük ve etik davranış standardını
hedeflemektedir. İş odaklı müşteri ağırlama ve uygun hediyeler
Victaulic'in normal bir iş seyridir ve çalışanlar bu tür faaliyetlerle
ilişkiler kurmaya teşvik edilmektedir. Verilen veya alınan
hediyelerin veya ağırlamanın mutlaka bir menfaat çatışması
yaratmadığını, ancak bir çalışanın da yarattığı algının bilincinde
olması gerektiğini unutmayın.
Hediyeler kesinlikle bir iş kararını etkilemek amacıyla
verilmemeli veya kabul edilmemeli veya bu izlenimi
uyandırmamalıdır. Hediyeler kesinlikle bir sözleşme
görüşmesi sırasında veya çerçevesinde verilmemeli veya
kabul edilmemelidir. Aynı zamanda, kesinlikle bir hediye
istenmemelidir.
Kabul edilebilir hediyeler makul ve uygun olmalıdır:
•

Para dışı - Nakit, hediye çekleri, hediye kuponlarına izin yok

•

Bir yıl içerisinde aynı taraftan 75$ veya daha az bir itibari
değerde

•

Spor, müzik veya kültürel etkinliklere biletler

•

Ticari mal (hediye sepetleri, şarap, elbise, kupalar, v.b.) –
uygun öneriler için Victaulic eşya pazarı sitesine bakın

Gider raporunuz üzerinden geri ödeme talep ederken,
herhangi bir hediyeyi, verdiğiniz kişileri ve bunların Victaulic
ile mevcut ilişki durumlarını açık şekilde açıklamalısınız.
Tüm masrafı ödenmiş konferanslara davetler (konaklama,
seyahat, yemekler, v.b.), bölgesel uyum görevliniz tarafından
önceden onaylanmalıdır.
“Pornografik Eğlence” veya çıplaklık veya müstehcen davranış
içeren her türlü faaliyet ve bu tesislerde yemek düzenlemek
yasaktır.
Bir hediyenin veya ağırlamanın kabul edilebilir veya uygun
olup olmadığına dair herhangi bir sorunuz varsa, hediye
vermeden önce yöneticinize danışmalı ve gerekiyorsa, şirket
politikasını ihlal etmediğinden emin olmak için, Uygunluk
Departmanımızla veya Hukuk Departmanımızla irtibata
geçmelisiniz.

S:

Yakın zamanda evlat edinmiş bir
müşterim var. Özel bir şey yapmak
istiyorum. Kurallarımızı ihlal etmeden
bir şey vermem mümkün mü?

Y:

Evet. Söz konusu hediye bir iş
kararını etkilemek niyetiyle verilmiyorsa
ve itibari bir değere sahipse böyle
büyük bir olayı takdir etmek uygundur.
"Fakat reddetmek kabalık olurdu..."
Çalışanlar, Şirketin belirlediği sınırın
ötesine geçen bir hediyeyi kabul
etmeleri yönünde sosyal baskı
hissettikleri durumlarla karşılaşabilir
ve muhataplarını küstürmek
istemeyebilirler. Bu tür durumlarda,
Çalışanlar irticalen bir karar vermeli ve
kendi muhakemelerini kullanmalıdırlar.
Pratikte, Şirketin Hediye, Eğlence
ve Konukseverlik Politikasına atıfta
bulunarak yapılacak nazik bir reddediş
daha iyi anlaşılabilir. Eğer bir Çalışan
bunu kabul etmek zorunda olduğunu
hissederse, her durumda hediyeyi veya
avantajı en kısa sürede yöneticisine
bildirmelidir. Olası seçenekler,
yöneticinizin onayıyla hediyeyi kabul
etmek, nazik bir notla geri göndermek
veya bir hayır kurumuna bağışlamaktır.

Davranış Kuralları'nın 7. sayfasında belirtildiği gibi devlet
görevlileriyle olan hediye verme ve ağırlama ilişkisi için
geçerli ayrı bir politika vardır.
Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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MENFAAT ÇATIŞMASI
SORU-YANIT
S:

Babam, Victaulic'e malzeme
tedarik eden bir şirkette çoğunluk
hissesine sahip. Yakın zamanda terfi
aldım ve yeni pozisyonumda aynı
tedarikçiyle sözleşmeleri etkileme
imkânım var. Bu potansiyel bir
menfaat çatışması mıdır?

Y:

Evet. Bu ilişkiyi şirketinize
açıklamalı ve babanızın şirketiyle
ilgili herhangi bir iş anlaşmasından
çekilmelisiniz.

S:

İkinci bir işe girmeyi
düşünüyorum. Birisine söylemem
veya herhangi birinden izin almam
gerekiyor mu?

Müdürlerimiz, görevlilerimiz, çalışanlarımız ve temsilcilerimiz,
Victaulic'e sadık olmalıdır. Herhangi bir şekilde özel
menfaatleriniz Victaulic'in menfaatleriyle yanlış biçimde
çatıştığında ve hatta yanlış biçimde çatışıyor göründüğünde
bir menfaat çatışması mevcut demektir.
Menfaatlerin çatışması siz iş yerinden ayrıldığınızda sona
ermez. Sahip olabileceğiniz tüm iş ilişkilerini, Victaulic
sorumluluklarınızı aklınızdan çıkarmadan yönetmelisiniz. Ofisin
dışında, kendinizle Victaulic'teki işiniz arasında bir uyuşmazlığa veya bir uyuşmazlık görünümüne - yol açabilecek herhangi bir
durumdan kaçınmaya çalışın.
Victaulic çalışanları, aynı zamanda borulamayla ilgili ürünlerin
satışında, pazarlanmasında veya tanıtımında istihdam edilemez.
En önemlisi, bilginiz dahilinde bir menfaat çatışmanız varsa
veya menfaat çatışmasına yol açabilecek bir risk olduğuna
inanıyorsanız, bunu bildirmekle yükümlüsünüz. Burada bir
çatışma olmadığından emin olmak çalışanın sorumluluğu
altındadır. Yöneticinizi bilgilendirebilir, İnsan Kaynakları, Bölgesel
Uyum Görevlisi veya Hukuk departmanı ile irtibata geçebilir
ve bunu yıllık menfaat çatışması belgesinde açıklayabilirsiniz.

Y:

Victaulic ikinci bir işe girmenizi
yasaklamamaktadır; ancak esas iş
yükümlülüğünüz Victaulic'e karşıdır.
Herhangi bir ikinci iş, Victaulic'teki
işinizi engellememelidir. Şirketin
zamanını, cihazlarını, gereçlerini
veya bilgisayarlarını ikincil bir iş
yapmak için kullanamazsınız. Aynı
zamanda, ikincil işin Victaulic'le
bir menfaat çatışmasına yol
açmamasını garanti etmelisiniz.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.

Menfaat çatışması örnekleri:
Kıdemli bir yönetici aynı zamanda kendi çalışanına hizmet
sağlayan bir şirketin yönetim kurulundadır. Yönetici bu
çatışmayı bildirmeli ve ürünlerimizle alakalı sohbetlerden/
oylamalardan çekilmelidir.
Bir işe alım müdürü olan Jane aylardır açık olan bir görevi
sonunda doldurma iznini alır. Görümcesi bu iş için gereken
niteliklere sahiptir ve iş aramaktadır. Gecikmeleri önlemek
için Jane işe alma sorumluluğunu Müdürüne devretmeden
görümcesini işe alır.
Sevkiyat departmanında bir müdürüm ve kardeşim
şirketimiz için birçok sevkiyatı yöneten bir tır şirketi
tarafından yakın zamanda işe alındı. Bir çatışma riski
olmadığından emin olmak için bu ilişkiyi denetçime
açıklamalı ve uygun bir kontrol ve dengeler sisteminin
devre olmasını sağlamalıyım.
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MENFAAT ÇATIŞMASI
Tipik menfaat çatışması örnekleri:
•

Herhangi bir ürün veya hizmet sağlayıcıda, müşteride,
distribütörde veya rakipte sermaye payı veya yatırım (bir
şirkette %5'ten fazla hisse senedi).

•

Bir Victaulic çalışanı veya yakın akrabasının herhangi bir
müşteri, tedarikçi veya rakiple danışma veya istihdam
ilişkileri.

•

Şirketin işlerinden herhangi biriyle rekabet eden veya
rekabet edebilecek dış iş etkinliği (sahiplik, istihdam veya
tedarikçi/danışman ilişkisi).

•

Bir meslektaşın şirket sorumluluklarına gerekli zaman
ve dikkati verme becerisiyle çatışabilecek herhangi bir
dış faaliyet.

•

Şirket ile satma veya satın alma işlemleri (genel olarak
çalışanlara sunulan herhangi bir normal şirket mallarını
elden çıkarma programı hariç).

•

Herhangi bir müşteri, tedarikçi veya rakibin herhangi bir
yönetim kuruluna hizmet (bu yönetim kurulu hizmeti
Şirkete bildirilmemişse).

•

İş değerlendirmesi üzerinde denetleme, inceleme veya etki
yapma, birinci derece akrabalarınızdan herhangi birinin
(kişinin eşi, ebeveynler, büyükbaba veya büyükanne,
çocuklar, torunlar, kardeşler, kaynana ve kayınbaba,
damat ve gelinler ve kayın ve görümceler) veya yakın
arkadaşınızın ödeme veya yardımları.

•

Banka haricinde Şirketin bir müşterisinden, tedarikçisinden
veya rakibinden kredi almak ve eğer Şirketin bir görevlisi
iseniz, benzer koşullarla bir kredi bankanın müşterilerine
genel olarak veriliyor ve Şirketin Baş Uyum Görevlisi
tarafından açıklanmış olmadıkça, Şirketin iş yaptığı
herhangi bir bankadan kredi almak.

SORU-YANIT
S:

Yakın zamanda evleniyorum
ve müstakbel kocam şirket için
çalışıyor. Bu bir menfaat çatışması
mıdır?

Y:

Hayır. Bununla birlikte, şirket
politikamıza göre bir kişi birinci
dereceden akraba veya yakın bir
arkadaşın iş değerlendirmesini
denetleyemeyeceğini veya bu
değerlendirme üzerinde etkisi
olamayacağını söyler.
Yıllık Elektronik Sertifika
Her bir çalışandan, ihlalleri
veya şüpheli ihlalleri bildirme
yükümlülüğü dahil olmak üzere
Kuralları okuduğunu, anladığını
ve riayet ettiğini onaylaması
istenecektir.
Bu türden bir çatışma yarattığı
düşünülebilecek faaliyetler
çalışan tarafından açıklanmalı
ve şüpheler, bilgiye dayalı
bir kanaate ulaşılabilmesini
sağlayacak bir bilgilendirmeyi
yapacak şekilde çözüme
kavuşturulmalıdır

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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ADIL VE AÇIK
REKABET/ANTITRÖST
Rakiplerle ilişkilerde
uygulanacak kurallar:
•

Kesinlikle resmî veya gayrı
resmî olarak fiyatı veya
projeyi/sözleşme hükümlerini
tartışmayın.

•

Kesinlikle bölgeleri veya
piyasaları paylaşmayı, marjlar
veya sözleşme hükümleri
koymayı tartışmayın.

•

Kesinlikle üretimi, satış
kapasitesini veya hacmini
tartışmayın.

•

Kesinlikle maliyetler veya
marjlar konusunda mütalaada
bulunmayın

•

Kesinlikle piyasa paylarını
tartışmayın.

•

Rekabet engelleyici
uygulamalarla ilgili olduğu
şeklinde yorumlanabilecek
herhangi bir görüşmeye
katılmayı açık ve net biçimde
reddedin

•

Kesinlikle doğrudan
yapamadığınız bir şeyi dolaylı
yoldan yapmaya çalışmayın.
Bir konuyu proje/sözleşme
hükümleri veya fiyatlandırma
hakkında dolaylı yorumlar veya
sorularla üstünkörü açıklamak
bile sorunludur ve bundan
kaçınılmalıdır

Victaulic, müşterilerine üstün ürünler sağlamak ve
serbest piyasa sisteminde bağımsız olarak rekabet etmek
suretiyle piyasada başarılı olmaktadır. Kalite, fiyat ve
diğer nesnel unsurların rekabette başarıyı belirlediğine
inanıyoruz. Antitröst veya adil ticaret kanunları olarak da
bilinen, haksız rekabete karşı kanunlar, rekabetçi piyasayı
korumak amacıyla düzenlenmektedir. Victaulic çalışanları
kesinlikle bir rakiple koordinasyon halinde veya adil ve açık
rekabeti kısıtlayacak şekilde hareket etmemelidir. ABD'de
ve dünya genelinde birçok ülkede, bu antitröst ve adil
ticaret kanunları, fiyat sabitlemeyi, bölgeleri bölüşmeyi,
rakiplerle tüketiciyi olumsuz şekilde etkileyen ve serbest
piyasa prensiplerine karşı olan sözleşme hükümlerini kabul
etmeyi ve benzer faaliyetleri yasaklamaktadır. Bu kanunlar,
dünyanın neresinde iş yaptığınıza bağlı olarak değişir. Eğer
bir faaliyetin adil ticaret kanunlarını ihlal edip etmediği
hususunda sorularınız varsa, yöneticinizle, Bölgesel Uyum
Görevlisiyle veya Hukuk departmanıyla irtibata geçin.
Eğer rakipler hakkında gizli veya firmaya özel olduğu
belirtilmiş veya rekabet engelleyici olarak yorumlanabilen
herhangi bir bilgi elinize geçerse, ne yapmanız gerektiği
konusunda tavsiye için derhal yöneticinizle veya Hukuk
departmanıyla irtibata geçin.

Uygunsuz antitröst davranış örnekleri:
Bir sektör konferansında, ana rakiplerden biri bir Victaulic
satış temsilcisi olan Phil'in yanına gelerek, Phil ve
kendisinin müşteri listelerini bölüştüğü, her iki tarafa da
faydalı olacak bir anlaşma önerir; buna göre her bir taraf
öteki tarafın değil sadece kendi grubuna satış yapacaktır.
Rakiplerimizle tartışmalar sonucunda işbirliği içinde
Victaulic bazı parça numaralarını üretmeyi durdurarak
bu kalemlerin piyasadaki arzını kısıtlamaya karar verir.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.

Bir satış temsilcisi, her iki kuruluş için de kazançlı olacağı
için birkaç ürün için minimum bir fiyat belirlemek üzere
bir rakiple anlaşır.
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TICARI YAPTIRIMLAR VE BOYKOTLAR
Victaulic, ABD'de yerleşik ve ABD'de denetlenen bir şirketler grubu
olarak kabul edilmektedir; bu nedenle istisnalar ve yaptırımlar
dünya genelindeki tüm şirketler için geçerlidir.
Ticari Yaptırımlar
ABD Hükümeti dahil birçok ülke, ticari yaptırımlar, ambargolar veya
özel olarak listelenmiş reddedilen taraflar nedeniyle şirketlerin iş
yapamayacağı ülkelerin ve kişilerin listesini tutmaktadır. Victaulic,
sevkiyattan önce tüm potansiyel müşterileri süzgeçten geçirmek için
bu listeleri ve aynı zamanda üçüncü taraf hizmetlerini kullanmaktadır.
Bu ülkelerin, son kullanıcıların, kişilerin, v.b. güncel bir listesi için, Küresel
Ticaret Mevzuatına Uygunluk veya Hukuk departmanı ile irtibata geçin.
Boykotlar
ABD kanunu, ABD şirketlerinin Birleşik Devletlere "dostane" oldukları
değerlendirilen ülkelere ve diğer ülkeler veya firmalar tarafından
"kara listeye alınmış" ülkelere karşı boykota veya rekabeti kısıtlayıcı
anlaşmalara katılmasını yasaklamaktadır. Örneğin, Orta Doğu'daki
bazı şirketler, sözleşmelere Victaulic'in İsrail'le iş yapmasını yasaklayan
maddeler koymak isteyebilirler. ABD kanunu, bir sözleşmeye böyle
bir dilin dahil edilmesine veya dayatılmasına izin vermez.

Uluslararası Ticaret Mevzuatına
Uygunluk Hakkında:
•

İhracat kontrolleri hakkında:
•

Ürünlerin bazı ülkelere ihracının
kısıtlanmış veya yasaklanmış olduğuna
dikkat edin. Victaulic mallarının
yeniden ihracatı tüm işlemlerde
anlaşılması gereken bir meseldir ve
tüm durumlarda ABD kuralları geçerlidir.
Victaulic mallarının son varış yerinin
bilinmesi bir zorunluluktur.

•

Ürünleri ihraç ederken karmaşık
sevkiyat düzenlemelerine veya mali
düzenlemelere dikkat edin.

•

Herhangi bir ticari yaptırım veya ihracat
kısıtlaması hakkında tavsiye isteyin.

İhracat Kontrolleri
İhracat yönetmelikleri, belirli maddelerin yabancı destinasyonlara veya
kişilere transferi konusunda kısıtlamalar uygulamaktadır. Belirli Victaulic
ürünleri ve teknolojileri, ihracat kontrol kısıtlamalarına tabi olabilir.
Varsayılan İhracatlar

CTPAT:
•

Transferler sadece fiziksel sevkiyatları değil, aynı zamanda teknik
verilerin sunulmasını (örneğin, ekipman ve tesislerin görsel muayenesi,
sözlü teatiler veya teknik tecrübe yoluyla), teknik veri ve yazılımın
elektronik iletimini ve teknik verinin, yazılımın, numunelerin, parçaların
ve profesyonel ekipmanın elle taşınmasını da kapsar.
Eğer bir ürün veya teknolojinin satış, sevkiyat veya transferinin
kısıtlanmış olup olmadığı konusunda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
Bölgesel Uyum Görevliniz veya Hukuk departmanınız ile irtibata geçin.

Uluslararası ticaret kanunları, dünya
genelinde ürünlerin hareketini kontrol
etmektedir. Tüm çalışanların küresel
ticari faaliyetleri uyumlu bir tarzda ve
Victaulic'in iş yaptığı her ülkede geçerli
ihracat, ithalat ve ticaret mevzuatına
uygunluk kanunlarına riayet ederek
yürütmesi Victaulic'in politikasıdır.

İşletmelere terörizme karşı savaşta
önemli bir rol oynama fırsatı sunarak
çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler için
daha güvenli bir tedarik zinciri sağlar.
İhracat, ithalat ve ticaret mevzuatına
uygunluk kanunlarına uyulmaması,
Victaulic ve/veya bireysel olarak
çalışanlar için kriminal ve parasal
cezalara, önemli iş aksamalarına
yol açabilir ve Victaulic'in ününe
zarar verebilir.

Gümrük Yönetmelikleri
Malların ülkelere ithalatı, bu ülkelerin Gümrük müdürlüğü tarafından
düzenlenir. Neredeyse tüm ülkelerde bu, ithal edilen malların
sınıflandırılması, değerlendirilmesi, menşe ülkesi ve işaretlenmesiyle
ilgili karmaşık yönetmelikler içerir.
CTPAT: Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret Ortaklığı
Victaulic, kendi CTPAT programında ABD Hükümetiyle işbirliğine
girmiştir. CTPAT, genel tedarik zincirini ve sınır güvenliğini güçlendiren
ortak ilişkiler inşa etmek amacıyla tasarlanmış olan bir müşterek kamuiktisadi inisiyatifidir.
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Uluslararası ticaret mevzuatına
uygunluk farkındalığı herkesin

sorumluluğudur. Eğer ticaret mevzuatına
uygunluk politikalarını ihlal edebilecek
herhangi bir durumla karşılaşırsanız, Bölgesel
Uyum Görevlinizle, Hukuk departmanıyla
veya Trade.Compliance@Victaulic.com
adresinden Küresel Ticaret Mevzuatına
Uygunluk ekibiyle irtibata geçin.

Davranış Kuralları

MÜMESSILLER, DANIŞMANLAR VEYA
BAŞKA ÜÇÜNCÜ TARAFLARI KULLANMA
SORU-YANIT
S:

Bir Satış çalışanı, bölgesine
yeni bir Distribütör eklemek istiyor.
Atılması gereken adımlar nelerdir?

Y:

Yeni bir distribütör eklemek
için uygun önlem gereksinimleri
bölgeye ve beklenen satış hacmi
seviyesine göre değişebileceği
için çalışan Müdürüyle ve Bölgesel
Uyumluluk Görevlisiyle iletişim
kurmalıdır. Bu süreç, kredi onayı,
sözleşmeli bir üçüncü tarafça
hazırlanan bir araştırma raporu,
ABAC sertifikası, eğitim ve denetim
gereksinimlerini içerebilir.

S:

Victaulic, Satış ekibimizin
ilgilendiği projelerde en azından
kısmi devlet sahipliğinin yaygın
olduğu bir ülkeye açılıyor. Satış
ekibi, gelecekteki bir proje için
belirlenecek temel oyuncularla
lobi çalışmasına yardımcı olması
amacıyla bir danışman tutmak
istiyor. İlerlemeden önce ne tür
adımlar atmalıdırlar?

Y:

Victaulic adına hareket etmesi
amacıyla tutulan danışmanlar,
lobiciler ve diğer kişiler mümessil
olarak kabul edilir. Bir mümessil
tutmadan önce CEO tarafından
nihai onay imzasını da içeren
bir tedbir ve onay süreci
bulunmaktadır.

Birçok ülkede, yabancı hükümetlerle veya devlet
kuruluşlarıyla (örneğin, devlet maden şirketleri) ve tüzel
kişilerle anlaşmalar düzenlemek veya bu anlaşmalarda
aracılık yapmak için mümessiller, danışmanlar, temsilciler,
distribütörler veya başka üçüncü taraflar kullanmak genel
bir uygulamadır. Bu tür ilişkiler, sorunlu olma potansiyeline
sahiptir.
Bundan dolayı, Victaulic bir Küresel Dağıtım ve Mümessil
Sözleşme Politikası düzenlemiştir. Bu politika, teklif edilen
acentelik sözleşmelerinin incelenip onaylanması için
yöntemi ve uygun tedbir gerekliliklerini açıklamaktadır.
Ayrıca, gayrı münhasır, tek taraflı dağıtım stratejimizi
desteklemek için bir yazılı Distribütör sözleşmesinin
ne zaman gerektiğini de açıklamaktadır. Bu politika,
Distribütör atama süreçleri, doğrudan hesaplara satışlar
ve Şirketin uygunsuz ödemeleri yasaklayan politikasıyla
uygunluk için diğer iş ilişkileri hakkında rehberlik
sağlamaktadır.
Mümessiller
Bir mümessil adayıyla gerçek bir görüşmeye geçmeden
önce ülke, bölge veya şube denetçisi ve ilgili mali
profesyonel, Victaulic Uyumluluk ve Hukuk departmanını
bilgilendirmeli ve devam etmek için onay almalıdır.
Uygun tedbir gereklilikleri, Hukuk departmanı tarafından
sağlanacaktır.
Victaulic ülke, bölge veya genel müdürleri ve ilgili mali
profesyoneller, Şirketin uygunsuz ödemeleri yasaklayan
kanunlara uyan, saygın ve kanunsuz davranış geçmişi
bulunmayan ve aynı zamanda gerekli tecrübe ve teknik
becerilere sahip olan kişilerle çalıştığını garanti eden
bir yazılı rapor hazırlamalıdır. Bu rapor, Uyumluluk veya
Hukuk departmanına ve bir acentelik sözleşmesine
girmeden önce onay için Yönetim Kurulu Başkanına
sunulacaktır.
FCPA ve OECD sözleşmesine uygunluk dahil Victaulic'in
şartları mümessil tarafından sözleşmeye bağlı olarak kabul
edilecek ve uyulacaktır.
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Davranış Kuralları

MÜMESSILLER, DANIŞMANLAR VEYA
BAŞKA ÜÇÜNCÜ TARAFLARI KULLANMA
SORU-YANIT
Mümessillere yapılan tüm ödemelerde Victaulic'in Finans
ve Mali İşler Müdürünün onayı gereklidir.

Bir üçüncü taraf bir danışman veya temsilci olarak
adlandırılabilmekle birlikte, bunlar gerçekte Victaulic'in
mümessilleri olarak faaliyet gösterebilirler. Danışmanlar veya
temsilcilere teklif edilen sözleşmeler Hukuk departmanı
tarafından gözden geçirilmelidir.
Distribütörler

Distribütörlerle yakından çalışmak, Victaulic'in küresel ticaretinin
önemli bir parçasıdır. Victaulic, kendi uyumluluk ve risk
yönetimi programının bir parçası olarak, yüksek riskli olarak
sınıflandırılan ülkelerde yolsuzluk karşıtı ve kara para aklama
kanunlarına uygunluğu teyit etmek istemektedir.
Gerekli ve uygun olduğunda, Victaulic yüksek riskli olduğu
değerlendirilen distribütörler hakkında üçüncü taraf
incelemeleri yaptıracaktır. İncelemeler, en yakın tarihli
Distribütör Risk Matrisine göre düzenli olarak güncellenecektir.
Tüm incelemeler Uyum ve Hukuk departmanı tarafından
gözden geçirilerek onaylanmalıdır.
Aynı zamanda, Distribütör Risk Matrisi FCPA ve kendi ülkelerinin
geçerli yerel rüşvetle mücadele kanunlarına uygunluğunun
devam ettiğinin periyodik olarak onaylanmasını gerektirir.
Victaulic, kendisini ve fikri mülkiyetlerini, aktif varlıklarını ve
çalışanlarını yasal veya ticari risklerden korumak amacıyla yazılı
bir distribütör sözleşmesi isteyebilir.
Üçüncü taraf marka kullanımı

S:

Bir ilişkinin bağımsız
distribütör veya mümessil ilişkisi
olduğunu nasıl anlarım?

Y:

Yanıt şudur: “Duruma göre
değişir.”

Yanıtlanacak anahtar sorular
şunlardır:
•
Victaulic ürünlerinin yanı sıra
başka ürünler satıyorlar mı?
•

Başka ürünler veya başka
müşteriler için ürünler
satıyorlar mı?

•

Ürünlerin envanterini
yapıyorlar mı?

•

Ürünün sahipliğini veya
kayıp riskini üzerlerine
alıyorlar mı?

Eğer bu sorulardan herhangi
birinin yanıtı “Hayır” ise, bunun
bir temsilcilik ilişkisi olma
potansiyeli vardır. Destek için
Hukuk departmanımızla irtibata
geçin.

Zaman zaman, üçüncü taraflar Victaulic markalarını,
logolarını veya başka ticari markayı/telifli materyali kullanmak
isteyebilir. Bu talepler Pazarlama veya Hukuk departmanlarına
yönlendirilmelidir.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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Davranış Kuralları

KARA PARA AKLAMANIN
ENGELLENMESI
SORU-YANIT
S:

Avrupalı bir müşteri bir sipariş
verip Victaulic'in bir kardeş şirketten
ödeme kabul edip etmeyeceğini
sordu. Kabul etmeli miyiz?

Y:

Hayır. Müşterinin talebi bir uyarı
işaretidir ve yasa dışı faaliyetleri
gizlemenin bir yöntemi olabileceği
için reddedilmelidir. Durum,
Uyum ve Hukuk departmanlarına
raporlanıp daha ayrıntılı
incelenmelidir.

Bir şüpheli faaliyet UYARI
İŞARETİYLE KARŞILAŞIRSANIZ,
endişenizi Victaulic Hukuk
veya Uygunluk departmanına
bildirin ve işleme devam
etmeden önce endişenizin
acilen giderildiğinden emin
olun. Çözümün iyi bir şekilde
belgelendiğinden emin olun.

Suç faaliyetlerine (örneğin, dolandırıcılık, rüşvet, terörizm
ve uyuşturucu) bulaşmış kişiler, elde ettikleri parayı gizlemek
veya meşrulaştırmak için "aklamayı" deneyebilirler. Şu
anda 100'den fazla ülke, kara para aklamaya karşı, suç
faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili işlemlerin yapılmasını
yasaklayan kanunlara sahiptir. İlgili bir başka senaryo, terörist
eylemi finanse etmek için - bazen 'ters' kara para aklama
olarak adlandırılır - yasal kaynakların kullanımıdır.
Victaulic, tüm dünyada kara para aklamayı önleme ve antiterör kanunlarına uyacak ve sadece yasal kaynaklardan
elde edilen parayla meşru işler yapan muteber müşterilerle
çalışacaktır. Victaulic'i riske sokan müşteri ilişkilerinin
ve işlerin tespit edilememesi, Victaulic'in doğruluk ve
saygınlığına ciddi şekilde zarar verebilir.
Aşağıdaki faaliyetlere karşı uyanık olun:
•

Bir üçüncü tarafa veya mal sahibine veya gerçek
müşterinin bir çalışanına veya bilinmeyen ya da
tanınmayan bir hesaba para transfer etme talebi.
Herhangi bir transfer yapmadan önce hesabın sahibini
doğrulayın.

•

Müşteriyle bağlantılı görünmeyen veya geçerli
bir faturayla kanıtlanmayan ödemeler.

•

Tam bilgi sağlamakta isteksiz olan, yanlış veya
şüpheli bilgiler sağlayan, bildirim veya kayıt tutma
şartlarından kaçınan bir müşteri, distribütör veya
mümessil.

•

Nakit ödeme teklifleri.

•

Sıra dışı olan veya müşterinin işiyle uyuşmayan
siparişler, satın almalar veya ödemeler.

•

Gerçek iş amacı taşımayan veya fevkalade elverişli
ödeme koşullarına sahip alışılmadık şekilde karmaşık
ödeme düzenlemeleri.

•

Vergi cennetleri veya bilinen terörist eylem,
uyuşturucu madde kaçakçılığı veya kara para aklama
faaliyeti alanları olarak belirlenmiş yerlerle ilgili işlemler.

•

Yabancı tabela veya offshore bankalarıyla veya
banka harici mali aracılarla ilgili işlemler.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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Davranış Kuralları

SATICI VE
TEDARIKÇI İLIŞKILERI
Victaulic'in tedarikçilerle, satıcılarla ve alt yüklenicilerle olan
ilişkileri yasal, rekabetçi ve adil ticaret uygulamalarına dayanır.
Victaulic'in politikası, tüm ekipman, gereç ve hizmetleri liyakat kalite, fiyat ve teslimat konusunda ihtiyaçlarımızı karşılama
yeteneği - temelinde satın almaktır. Tüm tedarikçiler, doğruluk,
adillik ve tarafsızlıkla muamele görecektir.
Sadece yerel kanunlara uyan ve mevzuata, güvenliğe,
izlenebilirliğe ve diğer geçerli yasal gerekliliklere uygunluğu
sürdüren tedarikçilerle iş yaparız. Victaulic sorunların
bulunduğu durumlarda tedarikçi ilişkilerini sonlandırma hakkını
saklı tutmaktadır. Victaulic, tedarikçilerimizin Tedarikçi Davranış
Kuralları belgesini imzalamasını beklemektedir. İmzalamanın
reddedilmesi, Hukuk ve Uyum departmanlarıyla tartışılması
gereken bir sorundur.
Victaulic iş ortakları manipülasyon, gizleme, kişiye özel bilgilerin
suistimali, maddi olguların yanlış beyanı veya başka herhangi
bir haksız muamele uygulaması yoluyla kimseden haksız olarak
faydalanmamalıdır.
Victaulic'in gizli ve firmaya özel bilgilerini bir gizlilik
sözleşmesiyle koruyacak ve herhangi bir gizlilik sözleşmesiyle
korunan tedarikçi tarafından sağlanmış bilgileri muhafaza
edeceğiz.
Bir küresel şirket olarak Victaulic, devam eden hizmetler veya
büyük ölçekli satın almalar için resmi sözleşmeler akdetmek
istemektedir. Küresel Lojistik ve Kaynak Sağlama departmanı
veya Hukuk departmanı gerektiği gibi kullanılmalıdır.
Geçmiş kontrolleri - tedarikçiler/yükleniciler/danışmanlar
Yüklenicilere ve danışmanlara iş verirken, çalışanlarımızla aynı
standartlara başvurmalıyız: Ehil, profesyonel, saygın ve dürüst.
Tedarik kararlarıyla, yüklenici veya danışmanlara iş verilmesiyle
görevli çalışanlar aynı zamanda danışman ve yüklenicilerin
uygun geçmiş kontrollerini de yapmalıdır.

SORU-YANIT
S:

Muhtemel bir tedarikçiye
ziyaret sırasında kimyasal atıkların
fabrika yanındaki bir dereye
atıldığını gördüm. Bu şirket
rekabetçi bir fiyat ve sipariş süresi
teklif etmişti. Bu tedarikçiyle
çalışmalı mıyız?

Y:

Kimyasal atıkların bir
dereye atılması çevre için
tehlikelidir ve Victaulic Tedarikçi
Davranış Kurallarının bir ihlalidir.
Tedarikçiyle ilişkiler derhal
sonlandırılmalı ve durum Uyum
ve Hukuk departmanlarına
bildirilmelidir.

Victaulic, rüşvet konusunda sıfır
tolerans anlayışını sürdürmekte
olup tedarikçi ve yüklenicilerden
de aynısını beklemektedir. Rüşvet,
bir üçüncü tarafın eylemlerini
uygunsuz şekilde etkilemek
amacıyla değerli herhangi bir
şeyi doğrudan veya dolaylı
olarak vermek veya vaat etmek
demektir. Rüşvet, para, hediyeler,
seyahat masrafları, ağırlama,
tatiller, harcamalar ya da
doğrudan veya dolaylı herhangi
bir faydayı içerebilir.

Tedarikçi ilişkisinde uygunsuz suistimal örnekleri:
Kategori Müdürü olan Jack, ilişkisini açıklamadan, uygun
geçmiş kontrollerini veya tedarikçi uyumluluğunu
yürütmeden akrabasının bir şirketine bir proje verdi.
Satın Alma bölümünde çalışan Mary, ek iş vermesine
karşılık olarak bir tedarikçiden bir spor müsabakasına
bilet kabul etti.
Bir Ürün Müdürü olan Hector, kişisel kullanımı için özel
araçlar karşılığında bir makine bakımı satıcısını seçti.
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Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.

Davranış Kuralları

ADIL İSTIHDAM
UYGULAMALARI
SORU-YANIT
S:

Tedarik Zinciri Müdürü,
çocuk işçi çalıştırmasıyla bilinen
Çin'deki Xinjiang bölgesindeki bir
tedarikçinin hizmetlerini kullanmak
istiyor. Victaulic müdürü sahaya gitti
ve bir sorun olduğunu düşünmüyor.
Tedarikçiyle çalışabilir mi?

Y:

Bunun kısa yanıtı BELKİ'dir.
İnsan kaçakçılığı, kölelik ve çocuk
işçi ihlalleri açısından riskli bir
bölge olduğu için söz konusu
tedarikçi kullanılmadan önce uygun
tedbirler alınmalıdır. Müdür, uygun
prosedürlerin takip edilmesini
sağlamak için Uyum departmanını
sürece dahil etmelidir.

İşçilere, özellikle kadınlara ve azınlıklara adil muameleyi
destekleyen birçok ülkede kanunlar büyük ölçüde
değişmektedir. Bu nedenle, Victaulic dünya genelinde tüm
çalışanlara saygı ve eşitlik çerçevesinde muamele edilmesini
garantilemek için uluslararası standartlar tesis etmiştir.
Görevlendirme, terfi, ödeme, sonlandırma, eğitim fırsatları
ve iş atamaları gibi istihdam kararları, aşağıdakileri içerebilen
kişinin korunan özelliklerine göre değil, liyakata, tecrübeye,
ehliyete ve performansa dayalı olarak yapılmaktadır:
•

Cinsiyet

•

Din

•

Gebelik

•

Kıdem durumu

•

Yaş

•

•

Renk/Irk

•

Engellilik

Kanunla korunan diğer
özellikler (mensubiyetler,
arkadaşlıklar, inançlar
ve cinsel yönelim)

•

Medeni hal

•

Ulusal köken

Victaulic, kendisini insan haklarına ve insan kaçakçılığının
ve köleliğin ortadan kaldırılmasına adamıştır. Victaulic, kölelik
ve insan kaçakçılığının angarya, çocuk işçiliği, ev köleliği, seks
ticareti ve iş yeri istismarı gibi çok değişik şekillerde ortaya
çıkabileceğini kabul etmektedir. Bu itibarla, Victaulic dürüst
ve etik davranışı teşvik etmek, suçu caydırmak ve dünya
genelinde kendi iş sahasında geçerli yasa ve yönetmeliklere
uygunluğu desteklemek istemektedir. İnsan Kaçakçılığı
ve Köleliği Engelleme Beyannamesinin tamamına Victaulic
intraneti üzerinden erişebilirsiniz.
İş yerinde taciz
Personel, yetenek, liyakat ve güvenin son derece önemli
olduğu ve farklılıklara değer verilen güvenli ve profesyonel bir
ortamda çalışmalıdır. İş arkadaşları, yöneticiler, mal ve hizmet
sağlayıcılar, yükleniciler ve müşteriler tarafından yapılabilecek
herhangi bir istismara meydan verilmeyen bir çalışma ortamı
yaratmaya gayret gösteriyoruz. İş yerinde taciz, sözlü, fiziksel
veya görsel de dahil olmak üzere çok değişik şekillerde vuku
bulabilir. Tüm taciz şekilleri genel bir niteliği paylaşmaktadır bu tür davranışlar, göz korkutucu, rahatsız edici veya alçaltıcı
bir ortam yaratabilir.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.

Muhtemel cinsel taciz örnekleri, aşağıdakileri içerebilir, ancak
bunlarla kısıtlı değildir: istenmeyen kurlar, uygunsuz cinsel
şakalar, cinsel imalı yorumlar, dokunma, cinsel lütuf istekleri
ve kişinin görünüşü hakkında uygunsuz yorumlar.
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ADIL İSTIHDAM
UYGULAMALARI
Başka taciz örnekleri: saldırgan yorumlar, ırk, din, etnik köken,
cinsiyet veya yaşla ilgili şakalar veya resimler. Şirket e-postası
veya sesli posta kullanılmak suretiyle özel olarak gönderilen
materyaller ve yorumlar dahi taciz veya düşmanca bir iş ortamı
yaratmaya katkı olarak değerlendirilebilir. Rahatsız edici mimik,
yorum ve iletişimlere Victaulic'te yer yoktur.
Cinsel içerikli eğlence
Bazen müşteriler, tedarikçiler ve hatta çalışanlar, cinsel içerikli
davranışların sergilendiği iş yemekleriyle alakadar olmaktadır.
Yerel adetlere bakmaksızın, Victaulic cinsel içerikli eğlenceye
göz yummayacak veya finanse etmeyecektir.
Gizli çalışan bilgilerinin korunması
Victaulic, ilgili olduğu ve geçerli yasayla izin verilen yerlerde,
Boru Hattı'nda bulabileceğiniz Victaulic İç Gizlilik Politikası
kapsamında açıklandığı gibi kişisel verileri ve özel kategori verileri
toplayarak işleyebilir. Victaulic, şirket genelinde yüksek düzeyde
veri koruma ve sürekli veri güvenliği sağlamayı hedeflemektedir.
Tüm çalışanların ve diğer personel elemanlarının Victaulic İç
Gizlilik Politikası hakkında bilgi edinmesini, kişisel verileri ve özel
kategori verileri toplayıp işleme faaliyetlerinde kendi görev ve
sorumluluklarını yerine getirirken bu politikaya uygun hareket
etmelerini bekliyoruz.

Haksız işlem ihlallerine örnek:
Bir müşteri hizmetleri temsilcisi olan Vivian, kendi dini
vecibelerini yerine getirmek için işten bir gün izin alması
gerektiğini söyledikten sonra işten atılır.
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SORU-YANIT
S:

Bir denetçiyim ve
çalışanlarımdan biri, bir iş
arkadaşının cinsel nitelikli
uygunsuz bir davranışı
konusunda beni bilgilendirdi,
fakat bu tacizi raporlamamamı
istedi. Çalışanımın isteğine uymalı
mıyım?

Y:

Müdür, çalışanı olayı İK'ya
bildirmeye teşvik etmelidir.
Çalışan bunu yapmak
istemezse müdürün tüm olası
taciz durumlarını bildirme
sorumluluğu vardır ve Şirketin
düzgün bir inceleme yapabilmesi
için İnsan Kaynaklarıyla iletişim
kurmalıdır.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.

Davranış Kuralları

ADIL İSTIHDAM
UYGULAMALARI
Esnek çalışma
seçenekleri arasında
esnek zamanlı çalışma
ve uzaktan çalışma
yer almaktadır:
Esnek zamanlı çalışma,
normal bir çalışma
gününde bir çalışanın
iş başlangıç ve bitiş
saatlerinde esnekliğe
olanak verir.
Uzaktan çalışma,
çalışma haftasının
tamamı veya bir
kısmında çalışanların
tesis dışında veya
bir uydu konumda
çalışmasına izin verir.

Esnek çalışma Yönergeleri
Victaulic esnek çalışma seçenekleri sunarak iş, aile ve kişisel
yükümlülükleri dengeleme güçlüğü karşısında çalışanlara yardımcı
olmaya kendini adamıştır. Esnek çalışma düzenlemelerinin
onaylanması, çalışanlara çalışma saatleriyle ilgili artırılmış esneklik
sunarken Victaulic'in verimli çalışma ortamını korumasına olanak
verir. Victaulic çalışanlarının esnek çalışma düzenlemelerine
uygunluğu her duruma özel olarak belirlenir. Farklı pozisyon
ve personel seviyesi türleri düşünüldüğünde esnek çalışma
düzenlemeleri her zaman sağlanamayabilir.
Bir çalışanın esnek süreli veya uzaktan çalışma talebinin ilgili
departmanlar açısından uygun bir seçenek olup olmadığının
belirlenmesinden departman yöneticisi/müdürü sorumludur.
Açık iletişim, esnek çalışma açısından hayatidir. Esnek bir çalışma
düzenini değiştirmek veya ayarlamak isteyen bir çalışan müdürü/
yöneticisinden onay almalıdır. Buradaki beklenti, çalışanın ofiste
çalışıyormuş gibi kendisini işe adamasıdır.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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DOĞRU DEFTERLER
VE KAYITLAR
Her Victaulic bölgesinin defter ve kayıtları doğru bir şekilde
tutması gereklidir. Doğru, uygun mali ve işletimsel kayıtlar ve
aynı zamanda sağlam ihracat kontrolleri, işimizi idare etmek
için gerekli olan çekirdek bilgiyi sağlar.
Tüm şirket ödemeleri ve diğer işlemler, uygun şekilde
yetkilendirilmeli ve ABD'de genel olarak kabul edilen muhasebe
ilkelerine ve Victaulic muhasebe politikalarına göre hazırlanması
gereken mali bilançolara doğru şekilde kaydedilmelidir. Mali
bilgilerimizin tam ve doğru olmasını garantilemek için her
yerde uygun iç kontroller mevcut olmalıdır.
Herhangi bir amaç için gizli veya kayıtsız hiçbir şirket fonu
oluşturulmayacak veya şirket fonları herhangi bir kişisel veya
şirket-harici hesaba yatırılmayacaktır. Tüm şirket aktifleri
uygun şekilde korunmalı ve mali kayıtlar için periyodik olarak
uzlaştırılmalıdır.
Şirket aktifleri ve mülküne kasıtlı olarak zarar verilmemeli
veya uygun izin alınmadan şirket tesislerinden alınmamalı
veya kaldırılmamalıdır. Şirket aktifleri, herhangi bir formattaki
elektronik bilgileri içerir.
Şirket dışından hiç kimseye Başkanın/İcra Kurulu Başkanının ve
Mali İşler Müdürünün onayı olmadan mali bilgi verilmemelidir.

Hiçbir çalışana "rakamları
karşılamak için" mali
bilgiyi veya diğer verileri
değiştirmesi için baskı
yapılmamalıdır.
“Kötü haber” bildirme
korkusu
Kötü haber bildirmedeki
gecikmeler sadece sorunları
daha kötü hale getirir
ve sorunu çözme veya
hafifletme şansını azaltır. Mali
olsun veya olmasın tüm kötü
haberler emir-komuta zinciri
üzerinden çok hızlı bir şekilde
bildirilmelidir.
Kârların gelecek dönemler
için tutulması
Rezervlerin, kârların veya
diğer gayrinakdi kredi ve
yükümlülüklerin gelecekteki
kârları korumak amacıyla
tutulması kabul edilemez.
Rezervler, gayrinakdi kredi ve
yükümlülükler ve kârlar, genel
olarak kabul gören muhasebe
uygulamaları ve iç muhasebe
politikaları kullanılarak analiz
edilmeli ve bildirilmelidir.

Uygunsuz mali kayıtlara ve kötü kontrollere örnekler:
Müdürü tarafından, bir muhasebe yardımcı elemanı olan
Silvia'dan mutat işletme giderlerini özel bir muhasebe
rezervine karşı fatura etmesi istenir. Bunun bölümün
kazancının yanlış beyan edilmesine yol açtığını belirterek
itiraz ettiğinde, kendisine bunun herkesin yıllık performans
ikramiyesini etkileyeceği ve eğer bunu yapmazsa, "yapacak
birisinin bulunacağı" söylenir. Bir çalışan daima bu tür bir
durumu daha yüksek yönetim seviyelerine veya Uyum
departmanına bildirmekten çekinmemelidir.
Fred ve John, Satış bölümünde çalışmaktadır ve pahalı bir
yemeğe gitmeye karar verirler. Müdürlerinden gelecek
soruları önlemek için faturayı aralarında bölüşmeleri daha
mantıklıdır.
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Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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FIKRÎ MÜLKIYET

PATENTLER, TICARI MARKALAR, TELIF HAKLARI,
TICARI SIRLAR VE GIZLI BILGILER
AŞAĞIDAKİLERİ YAPMAYIN:
•

Öncelikle, Hukuk
departmanına
danışmadan bir üçüncü
tarafa ait olan gizli bilgiyi
kabul etmeyin.

•

Önceden onay almadan
gizlilik anlaşmaları veya
benzer koşullar dahil gizli
bilgiyle ilgili herhangi
bir dokümanı işleme
koymayın.

•

Gizli bilgileri müşterilerle,
tedarikçilerle veya
rakiplerle tartışmayın.

•

Hukuk departmanı
tarafından onaylanan
yazılı bir sözleşme
olmadan yeni ürünler
geliştirmek için bir
üçüncü taraf kullanmayın.

•

Bir patent başvurusu
dosyalanmadan veya
diğer koruma unsurları
değerlendirilmeden yeni
bir ürünle ilgili bilgileri ifşa
etmeyin.

Victaulic, mekanik borulama ürünlerinin tasarım, üretim
ve dağıtımında dünya lideri olup uzun zamandan beridir
yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmaktadır.
En değerli Victaulic aktif varlıklarından bazıları, patentler, ticari
markalar, telif hakları, ticari sırlar ve gizli bilgiler dahil kendi fikri
mülkiyetleridir.
Victaulic, yeni patentler, ticari markalar ve telif hakları tescili
için aktif bir uluslararası programa sahiptir. İhlalle ilgili
sorular veya ifadeler dahil patentlere, ticari markalara ve
telif haklarına ait sorular veya ifadeler Victaulic'in Hukuk
departmanına yöneltilmelidir. Victaulic'in dışından gelen
yeni ürün konseptlerini incelemeden, bir üçüncü tarafın fikri
mülkiyetiyle iş yapma isteğinde bulunmadan, kabul etmeden
veya kullanmadan ve Victaulic'in fikri mülkiyetini üçüncü
taraflara ifşa etmeden önce tüm patentlerin, ticari markaların,
ticari sırların veya gizli bilgilerin lisanslanması konusunda Hukuk
departmanına danışın.
Victaulic'in ticari sırları, geliştirilmekte olan yeni ürün
veya hizmetleri, ürün tasarımlarını ve teknik resimlerini,
mühendislik süreçlerini ve talimatları, üretim proseslerini ve
fomüllerini, müşterilerin isim ve adreslerini, müşteri listelerini,
fiyatlandırmayı, proje marjlarını, bütçeleri ve aynı zamanda
araştırma ve iş stratejilerini içermektedir. Bu bilgilerin ifşası,
Victaulic'in bu ticari sırlarla ilgili haklarını kaybetmesine yol
açabilir. Victaulic'in Hukuk departmanı tarafından onaylanan
bir gizlilik veya lisans sözleşmesi ile kontrol edilmedikçe ifşa
yasaktır.
Gizlilik sözleşmeleri

•

Hukuk departmanı
tarafından onaylanmadan
önce yeni bir ticari
marka yaratmayın veya
kullanmayın.

Tüm çalışan, danışman ve yüklenicilerin, görevlendirme veya
sözleşmeye başlamadan önce bir gizlilik sözleşmesi imzalaması
gerekmektedir. Eğer herhangi bir müşteri, distribütör, satıcı veya
tedarikçi sizden bir gizlilik sözleşmesi yapmanızı isterse, lütfen
Hukuk departmanıyla irtibata geçin.

•

İlk önce uygun
görüldüğü şekilde
bir rekabet etmeme,
gizlilik sözleşmesi ve/
veya başkalarıyla
çalışmama sözleşmesiyle
güvenceye almadan yeni
bir profesyonel kişiyi
istihdam etmeyin.

Telif hakkı ve/veya ticari marka bilgilerinin kullanılması
Çalışanlar, yazılı ve/veya sözlü iletişim sürecinde telif hakkı
veya ticari marka bilgi ve görüntülerine, ayrıca dahili veya
harici marka teminatına saygı göstermelidir. Bir dış kaynaktan
sağlanmakta olan bilgilere, kayıtlara, fotoğraflara veya diğer
yaratıcı işlere uygulanan telif hakkı kural ve kanunlarını anlamak
ve bunlara riayet etmek önemlidir.

22

Davranış Kuralları

ŞIRKET AKTIFLERININ
KORUNMASI
Şirket aktiflerini zarara, hırsızlığa ve yanlış kullanmaya karşı
korumak her çalışanın sorumluluğudur. Victaulic aktif varlıkları
maddi ve gayrimaddi aktiflerden oluşmaktadır.
Maddi aktifler

Gayrimaddi aktifler

•

Tesisler

•

Fikrî mülkiyet

•

Ekipman

•

Buluş ifşası

•

Para

•

İmalat know-how'ı

•

Bilişim Sistemleri

•

Ticari sırlar

•

Bilgisayar programları

Bu aktif varlıklar uygun şekilde ve yönetim tarafından
yetkilendirildiği gibi kullanılmalıdır. Şirket aktif varlıklarında
herhangi bir hırsızlık şüphesi, dolandırıcılık veya uygunsuz
kullanım, bir çalışan yöneticisine veya Bölgesel Uyum
Görevlinize bildirilmelidir.
Aktif varlıklar kişisel kazanç için kullanılmamalıdır. Bununla
birlikte, hasta çocuğunu kontrol etmek için evi aramak, eve
giderken bankada durması için eşine e-posta göndermek veya
bir şirket yazıcısında basit bir alışveriş listesi yazdırmak gibi
makul ve izin verilebilir faaliyetler konusunda çalışanlarımıza
güveniyoruz. Sınırlar dahilinde yapılmaları nedeniyle bunlar
makul ve izin verilebilir şeyler olup iş hedeflerinin başarılmasına
engel değildir.
Çalışanlar şirket aktiflerini kendi kişisel kullanım veya kazançları
için suistimal ettikleri zaman sorun halini almaktadır. Fazla ileri
giderek, hırsızlık veya dolandırıcılık olarak bile değerlendirilebilir.
Sağduyunuzu kullanın ve emin değilseniz yöneticinize danışın.

Şirket aktiflerinin uygunsuz kullanımına örnekler:
Yerel bir bağış etkinliği için el ilanı hazırlamak amacıyla
Şirketin zamanını ve yazıcısını kullanmak. Philip yeni
bir iş başlatmaktadır ve ofisten muhtemel müşterileri
telefonla arar.
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Bilgisayarlar ve veri
güvenliği
Sadece Victaulic çalışanları
şirket sistemlerine erişebilir.
Üçüncü taraflar sadece
Victaulic BT'nin onayıyla
sistemlere erişebilir.
Şirket tarafından sağlanan
bilgisayarlar, telefonlar ve
mobil cihazlar, Victaulic'in
mülkiyetindedir. Victaulic
sistemlerine kaydedilen
tüm e-posta, sesli mesaj,
metin mesajları ve dosyalar
ile bilgisayar kullanımı,
Victaulic'in iç Gizlilik Politikası
kapsamında belirtildiği gibi
incelenebilir veya izlenebilir.
Şirket bilgisayarlarını, ağları,
e-posta veya İnternet
kaynaklarının ırkçı, cinsiyetçi,
tehditkâr veya başka şekilde
sakıncalı veya yasa dışı
materyallere erişmek, izlemek,
iletmek, arşivlemek veya
dağıtmak için kullanılması
kesinlikle yasaktır.
Şirket kaynaklarının herhangi
bir ülkenin kanunlarını veya
yönetmeliklerini ihlal etmek
için kullanılması yasaktır.
Çalışanlar, sistemlerin ve
gizli bilgilerin korunması
konusunda dikkatli olmalıdır.
Verilerin uygunsuz şekilde
açıklanması, bozulması veya
kaybedilmesi, Victaulic için
maliyetli olabilir. Tüm şüpheli
güvenlik olayları derhal bir
çalışan yöneticisine veya
Bilgi Güvenliği ekibine
bildirilmelidir.

Davranış Kuralları

SIYASI
FAALIYET
Hukuk departmanına
danışmayı gerektiren
şirket fonları ve kaynakları
kullanılarak yapılan politik
katkı örnekleri
•

Yerel, federal veya ülke
çapında bir siyasi adaya
katkıda bulunma.

•

Bir siyasi kaynak yaratma
etkinliği için biletler satın
alma.

•

Yemekler, ticari mallar,
hizmetler, seyahat
konaklamaları veya spor
ve eğlence etkinlikleri
için biletler dahil değerli
herhangi bir şey sağlama.

•

Siyasi kaynak yaratma
faaliyetleri için, çalışma
saatleri sırasında
personel veya diğer şirket
kaynaklarını ödünç verme.

•

Siyasi ilanlar veya diğer
kampanya harcamaları
için ödeme yapma.

SORU-YANIT
S:

Lobi çalışması ve siyasi faaliyet, demokratik (siyasi) sürecin
önemli bir parçasıdır, ancak bu arenada şirketlerin neyi
yapıp neyi yapamayacaklarını kontrol eden katı kurallar
vardır. Victaulic, Şirketin iş ortamını geliştirmek için seçilmiş
görevlilerle iyi ilişkiler kurma konusunda etkindir. Bununla
birlikte, Victaulic'in faaliyet gösterdiği neredeyse tüm ülkelerde,
bir şirketin seçilen bir resmi görevliye ve personeline ne tür
katkıda bulunabileceği, sunabileceği, vaatte bulunabileceği
veya vaat verebileceği konusunda sıkı yasal kısıtlamalar vardır.
Bu kısıtlamalar sonucunda, bir lobici veya siyasi danışmanla
çalışmak isteyen herkes önce Hukuk departmanından onay
almalıdır.
Çalışanlar, Başkan ve İcra Kurulu Başkanının onayını isteyecek
olan Hukuk departmanına danışmadan siyasi amaçlarla
şirket fonlarını veya diğer şirket aktiflerini (doğrudan veya
dolaylı olarak) veremez, teklif edemez veya teklif etme yetkisi
veremezler.
Bir siyasi bağış, doğrudan veya dolaylı olarak hükümet
yetkilisinin bir icraatı karşılığında yapılması halinde rüşvet
olarak yorumlanabilir. Bu, bir tedarik kararında Victaulic'in
seçilmesinin veya başka benzer davranışların tavsiye edilmesi
gibi doğrudan veya güncel veya gelecekteki bir proje için
Victaulic'i onaylanmış – ve hatta olası – satıcılar listesine dahil
etme vaadi gibi dolaylı şekilde olabilir.
Kişisel siyasi faaliyet
Victaulic, çalışanlarının tercih ettikleri partilerin adaylarını
destekleme yönündeki siyasi faaliyetlerini teşvik etmektedir.
Bununla birlikte, şirketin zamanını, mülkünü veya ekipmanını
kendi siyasi faaliyetleriniz için kullanamazsınız. Siyasi faaliyetlere
kişisel katılım bir çalışanın tercihidir ve tamamen gönüllü
olmalıdır.

Yerel bir kadın kongre
üyesinin seçim kampanyasında
gönüllü olarak çalışıyorum.
Her gün öğle yemeği aramda
kampanyaya bağış istemek
amacıyla işyerindeki bilgisayarımı
kullanmayı düşünüyorum.
Bu kabul edilebilir mi?

Y:

Hayır. Çalışma saatleri
dışında olsa bile hiçbir Victaulic
kaynağı iş dışı faaliyetler için
kullanılmamalıdır.
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DIŞ HABERLEŞMELER
Haber ve Ticaret Medyası
Haber veya ticaret medyası ile tüm iletişimler ve talepler,
Kurumsal İletişim departmanına yönlendirilmelidir. Medya
talepleri, aşağıdaki konulara dair içgörüler içerebilir:
•

İş gücü sözleşme görüşmeleri, yönetim değişiklikleri

•

Şirket birleşmeleri, şirket alımları veya önemli ticari
etkinlikler

•

Yeni ürünler, politikalar, süreçler veya iş stratejileri

Sosyal Medya
Sosyal ve iş paylaşım sitelerinin Victaulic çalışanları tarafından
kullanımı, bu araçlar bir ana iş, kişisel iletişim, ağ iletişimi
ve araştırma yöntemine dönüştükçe daha olağan bir hal
almaktadır. Sosyal medyaya katılım, aşağıdaki yönergelere
bağlı kalındığında kabul edilebilir:
•

Çalışanlar bu forumları firmaya özel iş bilgilerinden
bahsetmek için kullanmamalıdır.

•

Victaulic çalışanları, sosyal medya forumlarında
yayımladıkları içerikten kişisel olarak sorumludur.

•

Eğer belirli bir sitede kendinizi bir Victaulic çalışanı
olarak tanıtırsanız, profilinizin ve ilgili içeriğin, Victaulic'in
kendinizi meslektaşlarınıza ve müşterilere tanıtmanızı
umduğu tarza uygun olması gereklidir.

•

İlgili herhangi bir yorum veya gönderide, kendi adınıza
konuştuğunuzu ve Victaulic adına konuşmadığınızı
açıkça belirtmelisiniz.

•

Yayımladığınız şeyin uzun bir süre boyunca herkese
açık olacağına dikkat edin.

Uygunsuz dış
haberleşmelere örnekler:
Avrupa’da bir satış lideri olan
Joe, kendi LinkedIn profilinde
bir Victaulic dikey pazarında
satıştan sorumlu olduğunu ilan
eder ve bu dikey pazarın gerçek
Victaulic satış gelirlerini listeler
veya Victaulic'in bu dikey pazarda
büyüme yaklaşımı konusunda
kendi yorumlarını belirtir. Joe
sadece Victaulic'teki kendi rol ve
sorumluluğunu belirtmelidir. Mali
veya firmaya ait diğer özel bilgileri
ifşa etmemelidir.
Forks Manufacturing'de bir
idari asistan olan Janet, sendika
sözleşme koşullarının durumu
hakkında sorular soran bir
muhabirden bir telefon çağrısı alır.
Bu bilgiyi alıp Kurumsal İletişim
departmanına ilettikten sonra
şöyle yanıtlar: “Sanırım doğru,
fakat size bilgi vereceğim.”

Blogcular ve yazarlar ile tüm iletişim ve talepler, Kurumsal
İletişim departmanına yönlendirilmelidir. Eğer ilgili bir
yorum veya gönderi görürseniz, bunu Hukuk departmanı
ile Kurumsal İletişim departmanının dikkatine sunmanız
tavsiye edilir.

Victaulic Farkındalık Hattı
Belirli bir irtibat bilgisi için,
Victaulic.com’un ‘Şirket’
kısmına bakın.
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FARKINDALIK
HATTI
Farkındalık Hattının amacı Davranış Kuralları ihlallerini, ihlal şüphelerini bildirmek veya kaygıları ifade
etmektir. Dilediğiniz anda ulaşabileceğiniz Farkındalık Hattı gizlidir ve kullanımı kolaydır. Farkındalık
Hattı, bir üçüncü taraf sağlayıcı olan Navex Global tarafından işletilmektedir. Bildirimleri, çevrim-içi
olarak veya bölgeniz için verilen ücretsiz hattı arayarak yapabilirsiniz. Her iki yöntemle de haftanın
yedi günü, günün 24 saati ulaşabilirsiniz. Sistem size bir rapor numarası ve PIN atayacaktır. Aklınıza
başka bir şey gelirse veya ilk raporunuzu tamamladıktan sonra başka olaylar meydana gelirse rapor
numaranızı ve PIN'inizi belirterek arayabilir veya tekrar giriş yapabilirsiniz.
Çalışanların, kaygı veya bildirimleri hakkında ilk önce müdür veya yöneticilerine veya Kurallar'ın
4. sayfasındaki kişi listesinde belirtilen bir lidere bilgi vermeleri tavsiye edilir. Bu mümkün değilse,
aynı zamanda aşağıdaki mevcut ücretsiz hatları, diğer bölgelerde ücretli aramalar için talimatları
ve çevrim-içi bildirim aracı bağlantısını kullanabilirsiniz. Kendinizi tanıtmanız takip işlemini
kolaylaştırmakla birlikte yerel kanunların izin verdiği gibi isimsiz bildirim de yapabilirsiniz.
Bazı ülkelerde/bölgelerde çalışanların, bildirimler gönderebilecekleri ihlal kategorileri ve/veya
bildirim telefon hatlarını ve çevrim-içi aracı kullanarak sağlayabilecekleri kişisel tanımlama bilgileri
yerel kanunlarla sınırlandırılmaktadır. Eğer yerel kanunların isimsiz bildirimi yasakladığı bir ülkeden
arıyorsanız, takip süreci boyunca Victaulic'in mümkün olduğu ölçüde gizliliği koruyacağından
emin olun.
Çevrim-içi Bildirim
Victaulic.Ethicspoint.com
Ücretsiz Hatlar
ABD

1-866-842-2927

Avustralya (Optus)

AT&T Direct® Access (1-800-551-155) + 866-842-2927

Avustralya (Telstra)

AT&T Direct® Access (1-800-200-288) + 866-842-2927

Belçika

AT&T Direct® Access (0-800-100-10) + 866-842-2927

Brezilya

0800-892-1872

Bulgaristan

(00-800-0010) +866-842-2927

Kanada

866-842-2927

Çin

4008822025

Çek Cumhuriyeti

800-144-409

Danimarka

(800-100-10) +866-842-2927

Mısır (Kahire)

(2510-0200) +866-842-2927

Mısır (Kahire dışı)

(02-2510-0200) +866-842-2927

Finlandiya

0800-9-13395

Fransa

0800-90-9297

Almanya

AT&T Direct® Access (0-800-225-5288) + 866-842-2927

Hindistan

AT&T Direct® Access (000-117) + 866-842-2927

İrlanda (UIFN)

(00-800-222-55288) + 866-842-2927
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İsrail (Barak)

(00-800-222-55288) + 866-842-2927

İsrail (Bezeq)

(1-80-949-4949) + 866-842-2927

İsrail (Golden Lines)

(1-80-922-2222) + 866-842-2927

İtalya (San Marino, Vatican Şehri
dahil)
Güney Kore Cumhuriyeti
(DACOM)

AT&T Direct® Access (800-172-444) + 866-842-2927
AT&T Direct® Access (00-309-11) + 866-842-2927

Güney Kore Cumhuriyeti (ONSE) AT&T Direct® Access (00-369-11) + 866-842-2927
Güney Kore Cumhuriyeti (Korea
Telecom)
Güney Kore Cumhuriyeti (Birleşik
Devletler Dacom Askeri Üssü)
Güney Kore Cumhuriyeti (Birleşik
Devletler Korea Telecom Askeri
Üssü)
Malezya

AT&T Direct® Access (00-729-11) + 866-842-2927
(550-2USA) + 866-842-2927
(550-HOME) + 866-842-2927
(1-800-80-0011) +866-842-2927

Meksika

001-877-615-4831

Hollanda

(0800-022-9111) + 866-842-2927

Norveç

(800-190-11) + 866-842-2927

Norveç (ABD Askeri Üsleri)

(800-199-11) + 866-842-2927

Polonya

0-0-800-111-1983

Katar

00-800-100-554

Romanya

(0808-03-4288) + 866-842-2927

Güney Afrika

(0-800-99-0123) + 866-842-2927

İspanya

AT&T Direct® Access (900-99-0011) + 866-842-2927

İsveç
İsviçre
Tayvan
Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri (Military
USO ve hücresel)
Birleşik Arap Emirlikleri (du)

AT&T Direct® Access (020-799-111) + 866-842-2927
(0-800-890011) + 866-842-2927
AT&T Direct® Access (00-801-102-880) + 866-842- 2927
(0811-288-0001) + 866-842-2927
(8000-021) + 866-842-2927

İngiltere ve Kuzey İrlanda

(0-800-89-0011) + 866-842-2927

(8000-061) + 866-842-2927
(8000-555-66) + 866-842-2927

Ülkeniz listede yok mu? İlk önce aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz doğru AT&T Direct® Erişim
numarasını çevirip ardından ABD numarası 866-842-2927'yi arayarak ücretsiz Farkındalık Hattına
ulaşabilirsiniz.
http://www.business.att.com/bt/access.jsp (Doğru ülkeyi bulmak için ülkenizin adının ilk harfini
ve AT&T Direct® Access numarasını seçin)
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120'DEN FAZLA ÜLKEDE TESISLERI
VE SATIŞ DESTEK HIZMETIYLE BIR
DÜNYA ŞIRKETI

MERKEZ
Ofis
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victaulic.com
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ABD/Dünya Merkezi

EMEAI

Asya Pasifik

4901 Kesslersville Road Easton,
PA 18040 ABD

Prijkelstraat 36 9810
Nazareth, Belçika

Unit 808, Building B Hongwell
International Plaza No.1602 West
Zhongshan Road Şangay, Çin
200235

victauliclocations.com
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