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DISTRIBÜTÖRLER IÇIN  
UYGUNLUK PRENSIPLERI

Victaulic Davranış Kuralları

Victaulic, her ülkede meşru ve etik iş uygulamaları taahhüt etmektedir. Victaulic, küresel piyasada kendi ürün ve hizmetlerinin 
yeteneği temelinde rekabet etmektedir. Distribütörlerimizin de aynı ilkeleri takip etmelerini istiyor ve ümit ediyoruz.  
 
Victaulic'in Davranış Kuralları (“Kurallar”), dünya genelinde tüm çalışanlarımız, distribütörlerimiz, satıcılarımız ve tedarikçilerimiz 
için aynı derecede geçerlidir. Kurallara www.victaulic.com/code-of-conduct/ adresinden ulaşabilirsiniz.  
Bu prensipler, Distribütörler için özel öneme sahip Kuralların birkaç ana ilkesini özetlemektedir. 
(1)Rüşvet Karşıtlığı, Yolsuzluk Karşıtlığı ve (2) İthalat-İhracat Ticaret Mevzuatına Uygunluk. 
 
Rüşvet Karşıtlığı ve Yolsuzluk Karşıtlığı (“ABAC”)

Rüşvete karşı ve Yolsuzluk Karşı (“ABAC”) yasalar, iş almak veya sürdürmek amacıyla devlet görevlilerine yapılan ödemeleri 
ve aynı zamanda iş yapma sırasında ticarî rüşveti ve ahlak kurallarına uymayan tutumları yasaklamaktadır. Yolsuzluk; rüşvet, 
avanta, iltimas, kişisel hizmetler, aşırı indirimler ve makul bir değeri aşan tüm hediye ve eğlenceler dahil olmak üzere çok 
değişik şekillerde gerçekleşebilmektedir. Açık veya zımni olarak alıcılara herhangi bir şekilde yükümlülük getirdiği anlamına 
meydan veirlmeksizin verilen veya kabul edilen herhangi bir şey, hem ABD hem yerel ABAC kanunları kapsamında bir rüşvet 
veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilir. 
 
Victaulic çok farklı yargı yetkilerine sahip alanlarda faaliyet gösterdiğinden, distribütörler için hazırladığımız bu kurallar 
sadece ABAC kanun ve yönetmelikleri açısından distribütörlerimize uygulanan şartların sadece küçük bir bölümüdür. 
Yerel ABAC kanunlarınızın, bu kurallar içerisinde yer almayan ve daha fazla ve katı şartlar uygulayan öğeler içermesi 
mümkündür. Distribütörler, tüm yasalar ve özellikle geçerli yerel mevzuat kapsamında sorumludur. Bu kanunların 
tümüne uyulması beklenmektedir. 
 
ABAC Eğitimi

Victaulic'in ve tüm Distribütörlerinin, çalışanlarını ABAC riskleri ve kanunları hakkında eğitme konusunda özenli olması 
gerekmektedir. Her düzeydeki çalışanlar kendi işleri, müşterileri ve hattâ kendi işletmelerimizin faaliyet gösterdiği endüstrilerin 
doğası gereği ABAC risklerine maruz kalabilirler. Risklerin tanımlanması ve anlaşılması, etkili bir uygunluk programının 
ilk adımıdır. Victaulic, güçlü bir uygunluk programına ve işlemleri kontrol etmek ve izlemek, herhangi bir ABAC ihlâlini 
engellemek ve tespit etmek için proseslere sahiptir. Distribütörlerimizden de aynısını bekliyoruz. Victaulic, gerektiğinde 
ABAC eğitiminizi desteklemeye hazırdır. 
 
ABAC Sertifikasyonu 

Victaulic'le iş yapmanın bir parçası olarak, distribütörlerimizin hem ABD'nin hem de kendi ülkelerinin ABAC kanunlarına 
uyduklarını bildirmelerini ve onaylamalarını istiyoruz. Hem ABD'deki ABAC kanunları hem de kendi ülkenizdeki kanunlar 
ahlak kurallarına uymayan tutumların yasadışılığı konusunda çok benzerdir. Victaulic sizden ABAC uygunluğu konusundaki 
taahhütünüzü onaylayan bir mektup göndermenizi istemektedir.  
 
Victaulic ile irtibata geçin. 

Victalic'in ABAC uygunluk programıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya bildirmek istediğiniz birşey varsa bizimle irtibata 
geçmekte tereddüt etmeyin veya aşağıdaki adreste bulunan isimsiz bildirim araçlarından birini kullanarak bildirin:  
https://www.victaulic.ethicspoint.com 

http://www.victaulic.com
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İTHALAT/İHRACAT 
POLİTİKALARINA UYGUNLUK

VC-CC-5116-TUR  12532 REV D 03/2022
Victaulic ve tüm diğer Victaulic işaretleri, Victaulic Şirketi'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD'deki ve/veya diğer 
ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada listelenen diğer tüm ticari markalar ABD'de ve/veya 
diğer ülkelerde ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir. “Patentli” veya “Patent Bekliyor” terimleri ABD'de ve/veya diğer 
ülkelerde malzemeler ve/veya yöntemler ile ilgili endüstriyel tasarım veya faydalı model veya patent başvurularını ifade 
eder. © 2022 VICTAULIC ŞIRKETI. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

İthalat-İhracat ve Ticaret Mevzuatına Uygunluk

ABD ve Avrupa Birliği, bazı ürünlerin belirli ülkelere, organizasyonlara, bireylere satış ve sevkıyatı ve hattâ ürünlerin belirli gemiler 
üzerindeki nakil vasıtaları  üzerinde kısıtlamalar getirmektedir. Mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı konusundaki bu kurallar, 
hem Victaulic'in hem de distribütörlerinin bir ürünün nerede, kime, nasıl ve neden satılmakta ve sevk edilmekte olduğu 
konusuna dikkat etmesini gerektirmektedir.

Bir ürün sevk edilmeden önce, distribütörler her bir yeni sipariş için şu dört soruyu yanıtlamalıdır: 
 
1. Yapılan işlemle ilgili her ülkeyi tespit edin – aşağıdaki listelere giren herhangi bir ülke var mı?

2. Yapılan işlemin tüm taraflarını soruşturun – kısıtlanmış veya yaptırıma tabi ülke listelerine giren herhangi bir ülke  
 var mı (aşağıdaki bağlantılara bakınız)

3. Ürünün satılması veya nakliyatı için herhangi bir lisans, izin veya özel izin gerekiyor mu?

4. Nihai son kullanım nedir ve ürün için son kullanıcı kim olacak? 
 
Victaulic ve distribütörleri, işlemin en başında bu dört soruyla ilgili herhangi bir sorunu ortaya çıkarmaktan ve çözmekten yarar 
görecek ve uygun incelemenin tamamlanmasına ve sonucun zamanında müşteriye iletilmesine imkân verecektir. Dünya olayları 
ve politik eylemler nedeniyle bu listeler sık sık değişmektedir. Bu ülke ve bireylerin güncel bir listesi için aşağıdaki linkleri kullanın.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 SATIŞ YAPILMAYA-
CAK ÜLKELER LISTESI:

• Küba 

• İran 

• Kuzey Kore 

• Rusya

• Suriye 

• Güney Sudan 

• Venezuela 

  

• Afganistan 

• Balkanlar 

• Beyaz Rusya 

• Bosna-Hersek

• Burma 

• Burundi 

• Orta Afrika Cumhuriyeti 

• Hırvatistan

• Kıbrıs 

• Kongo Demokratik Cumhuriyeti 

• Eritre 

• Mısır

• Gine 

• Portekiz Guenası 

• Haiti 

• Fildişi Sahili

• Lübnan 

• Liberya 

• Libya 

• Makedonya

• Moldava 

• Karadağ 

• Sırbistan

• Slovenya 

• Somali 

• Sudan

• Tunus 

• Ukrayna

• Yemen 

• Zimbabve 

DIKKAT EDILMESI GEREKEN 
ÜLKELER:

http://www.victaulic.com

