
“BVB ITALIA Srl” ETİK KURALLARI
Ticari ortaklarımızda güven oluşturmak ve Ekip üyelerini Şirket, toplum 
ve yerküre açısından doğru seçimleri yapma yönünde teşvik etmek, 
doğru etik davranış geliştirmeyi kararlı bir şekilde kendine görev 
edinmiş BVB Italia Srl firması için temel değerlerden birini temsil eder.   

GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILMASI VE YOLSUZLUK YASAĞI  
Yalnızca ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve personelimizin dürüstlüğü sayesinde başarıya 
ulaşmak taahhüdümüzdür.  

Yasadışı ödemeler, görevin kötüye kullanılması veya diğer kanun dışı uygulamalar ve/
veya yolsuzluk yetki alanlarımızın hiçbirinde hoş karşılanmaz.  

Ayrıca, iş ilişkileri kurmak, bu ilişkileri sürdürmek veya yönlendirmek veya ticari müşterilerin 
ya da kamu çalışanlarının gözünde uygun olmayan ticari üstünlük elde etmeye yönelik ödeme 
olarak alınıp verilebilecek kıymetli armağanlar kesinlikle sunulmaz, temin veya vaat edilmez.  

Yurtdışında yolsuzlukla ilgili yasanın yürürlükte olduğu Amerika Birleşik Devletleri 
(FCPA = Yabancı Usulsüz Uygulamalar Yasası) ve Birleşik Kırallık'ın (Rüşvet Yasası) da 
dahil olduğu, BVB Italia firmasının doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösterdiği tüm 
ülkelerdeki görevi kötüye kullanma ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik yasalara uygun 
hareket edilmesi kesinlikle gereklidir.  

Herhangi bir kamu çalışanına herhangi bir neden için yapılan kolaylaştırıcı ödemeler 
kuruluşlarından bağımsız olarak kesinlikle yasaktır.  

BVB Italia firmasının piyasadaki başarısının agresif ancak dürüst bir rekabete bağlı 
olduğunun bilincindeyiz. Ürünlerimizin kalitesi ve hizmetimizin kalitesi kendilerini ortaya 
koymaktadır.  

Ürün ve hizmetlerimizin kendi niteliklerinden gelen özellikleri aldatıcı değildir ve ticari 
ortaklarımızı aldatmadığımız gibi, onları yanlış uygulamalara da dahil etmiyoruz.   



BVB Italia rekbette serbestliğe ve açıklığa inanmaktadır ve faaliyet gösterdiği ülkelerin   
her birinde yürürlükte olan rekabetle ilgili kuralara ve rekabetin korunmasına yönelik 
yasalara tam uygunluk içinde hareket etmektedir.  Aralarında aşağıdakilerin de 
bulunduğu, bazı rekabeti önleyici ticari uygulamaların bu kurallarca yasaklanmış 
olduğunun bilincindeyiz:  

•    Satış fiyatı, pazarlama, üretim, bölgeler ve müşterilerle ilgili olarak rakip 
firmalarla bilgi alışverişi.  

•    Hangi tip olursa olsun rakiplerle yapılan, devir fiyatlarını belirleyebilecek veya 
teklifleri koordine edebilecek, üretimi başlatabilecek, pazarların veya satış 
bölgelerinin, ürünlerin, müşterilerin veya tedarikçilerin paylaşımına yol açabilecek 
ya da rekabet amaçları açısından önemli olan herhangi başka bir konuyu 
gizleyebilecek, resmi veya gayri resmi herhangi bir anlaşmanın teklif veya kabul 
edilmesi.  

REKABETLE İLGİLİ MAHFUZ BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI  
Rekabetle ilgili bilgilerin toplanması hukuki bir ticari uygulamadır.  

Bu işlemin gerçekleştirilmesi, pazardaki rekabet gücünün korunmasına olanak tanır. 
Gazeteler veya İnternet gibi kamuya açık kaynaklardan bilgi edinmek uygun ve teşvik edilen 
bir uygulamadır.                Ayrıca, rekabetle ilgili mahfuz olmayan bilgilerin müşterilerden ve 
tedarikçilerden istenmesine de izin verilmektedir. Her koşulda, müşterinin veya tedarikçinin 
yasal ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini ihlal edebilecek hiçbir ifşa özendirilmez. 
Danışmanlar, tedarikçiler veya diğer ortaklarla işbirliği sırasında bu şahısların BVB 
Italia firmasının rekabetle ilgili yasal ve uygun bilgilerin toplanmasına dair beklentilerini 
anladıklarından emin oluruz.  

KARA PARA AKLAMA VE TERÖR ÖRGÜTLERİ FİNANSE ETME YASAĞI  
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde suç örgütlerini önlemeye, terörden korunmaya ve 
ulusal güvenliği sağlamaya yönelik tüm yasalara uygun hareket edilir. Kara para 
aklama, uyuşturucu trafiği gibi suç faaliyetlerinden elde edilen karların kanun dışı 
kökenini gizlemek amacıyla yasal faaliyetlerde dolaştırılması sürecidir.  

 Terör örgütlerinin finansmanı tabiriyle, yasadışı veya suça yönelik kaynaklardan 
gelebilen, terör faaliyetlerini sübvanse etme eylemi kastedilmektedir.  

BVB Italia, kara para aklamayı veya terör örgütlerinin finansmanını özendirme amacını 
taşımaz; kendi ticari faaliyetlerinin bu amaçlar doğrultusunda kasıtsız şekilde kullanılmasını 
önlemek için çaba harcar. Nakit veya alışılmamış finansman kaynaklarından sağlanan 
ödeme girişimleri, fonların işlemle veya     



müşteriyle bağlantılı olmayan ülkeler veya kuruluşlar kanalıyla transferini şart koşan 
anlaşmalar, gerçek bir ticari amacı yansıtmayan karmaşık alışılmamış anlaşmalar ya da 
muhasebe belgelerinden veya ekstre taleplerinden kaçınma girişimleri gibi alışılmadık veya 
şüpheli her türlü faaliyeti veya işlemi derhal bildirerek ticari müşteriler veya ortaklarla işlem 
yaparken dikkatli olunması ve iyi niyetli davranılması gerekmektedir.  

TİCARET HUKUKUNA UYGUNLUK  
BVB Italia tüm dünyada alım-satım faaliyetlerinde bulunmaktadır ve mal, hizmet, yazılım 
ve teknolojilerin ithalatı ve ihracatında geçerli ulusal yasalara tabidir.  

Herhangi bir ithalat veya ihracat işlemine herhangi bir unvanla dahil olunacağı zaman, ithal 
veya ihraç edilen şeyin niteliği ve kullanımı, üretim yeri ve ilgili maliyetleriyle ilgili daima 
eksiksiz, doğru ve kesin bir bilgilendirme ilişkisi kurulması gerekir.  Son kullanıcıların, 
müşterilerin ve her türlü aracının adı ve adresi her zaman doğru, kesin ve eksiksiz bir 
şekilde bildirilir.  

DEVLET ÇALIŞANLARIYLA İŞLERİN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE 
YÜRÜTÜLMESİ  
BVB Italia firmasının tüm çalışanları, Devlet kontrolündeki Şirketlerin çalışanları dahil, 
devlet görevlileriyle temasa geçebilirler.   

Devlet Kuruluşlarıyla iş yürütülürken standart davranış şekli ticari kuruluşlardakinden farklı 
olabilir.  Örneğin, devlet çalışanlarının dahil olduğu durumlarda eğlence faaliyetleri ve 
armağanlarla ilgili standartlar genellikle daha sıkıdır ve yasal riskler daha büyüktür.  

Her koşulda çalışanların ürüne özgü sertifikaları sağlamaları, raporlar sunmaları ve 
ürünün bütünlüğüne ilişkin diğer bilgi ve beyanları ve/veya diğer ticari bilgileri temin 
etmeleri gerekmektedir.  

Aslında bir kamu idaresiyle ilişkilerin sonuçlandırılmasına yönelik kurallar genellikle daha 
karmaşıktır ve gerek uygulamaya katılmış çalışanın, gerekse Firmanın hukuki veya cezai 
olarak ağır cezalara veya diğer türlü yaptırımlara maruz kalmasına neden olurlar.   

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİKLE İLGİLİ İLKELER   



BVB Italia kendisini çevre kalitesi konusunda sorumlu hissetmektedir. Ürünlerimiz, 
hizmetlerimiz ve üretim süreçlerimiz gerek çevre, gerekse BVB Italia için olumlu olan bu 
özeni ve tutumu yansıtır.  
Çalışanlarımıza, içinde bulunduğumuz topluma ve müşterilerimize karşı sorumluluğumuz:   
onların sağlığı, güvenliği ve çevre açısından sorumlu bir yönetim ihtiyacının anlaşılmasıdır.  

Çevresel özelliklerin sürekli iyileştirilmesi konusunda kendimizi sorumlu hissederiz.  

Bu nedenle uyduğumuz ilkeler aşağıdaki gibidir:  

•  Çevre konusundaki yasalara, personelin sağlık ve güvenliğiyle ilgili kurallara uymak  
•  Atık üretiminin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi  
•  Çevre, sağlık ve güvenlik konusundaki kurallara uygunluğun kontrol edilmesi  
•  Doğa kaynaklarını korumayı amaçlayan çabalarda bulunulması  
•  Çalışanlarımızın ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun çevreyle ilgili kaygılarının  
    dikkate alınması.   


