Sık Sorulan Sorular (SSS)
Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Rehberi

Giriş

İçindekiler

Aşağıdaki Soru ve Yanıt bölümü, Parker Hannifin’in
(Parker) Distribütör İş Etiği Kuralları’na (“Kurallar”) yönelik
bir tamamlayıcı bir rehberdir. Bu ek bilgiler Kurallar’a ilişkin
ayrıntıları sunmak ve Kuralların net olarak anlaşılmasını
sağlamak amacıyla verilmiştir.
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Temel olarak şu soru aklınıza gelebilir: “Parker, distribütör olarak
yaptığım işle neden ilgileniyor?” Yanıtı çok basit. Bir Parker distribütörü
olarak yaptığınız işin Parker’a ve itibarına yönelik olarak büyük bir
etkisi vardır. Parker adına yaptığınız işten kaynaklanan sorunlardan
dolayı, Parker ve siz yasal veya cezai olarak sorumlu tutulabilirsiniz.
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Parker; iş etiği, dürüstlük ve dürüst iş yapma konularında elde
etmiş olduğu güçlü itibarını kazanmak için büyük çaba sarf etmiş
olduğundan, iş ortaklarımızdan da aynı değerleri paylaşmasını ve
hayata geçirmesini bekleriz.
Kurallar, Parker distribütörlerinin faaliyetlerinde uymaları gereken
asgari şartları ortaya koymaktadır, ancak tabi ki bu Kurallarla birlikte
bu Soru ve Yanıt bölümü de her durumu kapsamamaktadır. Kurallarla
veya Parker’la olan iş ortaklığınıza yönelik bir durumla ilgili sorularınız
olursa ya da Soru ve Yanıt bölümünde başka bir konunun yanıtını
görmek isterseniz Parker Temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.
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Genel
Parker'ın başarısı sadece yasalara uymanın ötesinde bir kültür
oluşturmasının bir sonucudur.Bu başarı, işle ilgili tüm faaliyetlerimizde
daima dürüst hareket etmekten gelmektedir.
Belirsiz bir durumla karşılaşırsanız kendinize şunu sorun:
•
•
•

Kararım adil mi, dürüst mü ve Kurallarla tutarlı mı?
Kararım ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uygun mu?
Yaptığım işleri aileme veya bir haber yayınında milyonlarca
insana rahatça açıklayabilir miyim?

Bu sorulara evet yanıtını veremiyorsanız veya bir durumla
ilgili hâlâ rahatsızlık hissediyorsanız Parker temsilcinizle
konuşmanızı öneririz.
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İş Etiği Kuralları

S
Y

Parker’ın Distribütör İş Etiği Kuralları tüm distribütörler
için geçerli mi?

Evet. Kurallar, ne ölçekte olursa olsun dünyanın her yerindeki tüm
distribütörler için geçerlidir. Kurallar her yasa veya politikaya ya da
işle ilgili karşılaşabileceğiniz her soruna yönelik çözüm üretemez.
Kuralları okuyup öğrenmeli ve günlük işlemlerinizin bu şartlar ve
beklentilerle uyumlu olmasını sağlamalısınız.
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Parker’ı Temsil Etme

S
Y

Parker distribütörlerinin yaptığı işle niçin ilgileniyor?

Parker, distribütörlerinin ahlaki olmayan veya yolsuzluk içeren
faaliyetlerinden dolayı yasal olarak sorumlu tutulabilir veya itibarı
zarar görebilir. Ayrıca ilgili düzenleyici makamlar tarafından Parker’dan,
distribütörlerine yönelik olarak ilgili uyumluluk ve yolsuzlukla
mücadele tedbirlerini alması beklenir. Sadece ortak iş hedefleri
açısından değil, aynı zamanda işlerini ahlaki biçimde yapmak
bakımından da Parker ve distribütörlerinin birbiriyle uyumlu olması
çok önemlidir. Parker, distribütörlerinin dünyanın her yerinde Kurallara
ve ilgili tüm yasalarla düzenlemelere (rüşvetçiliği önleme düzenlemeleri
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uymasının ve bu amaca
kendini adamasının üzerinde şiddetle durmaktadır.
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Uyumluluk Kuralları

S
Y

Uyumluluk konusunda tüm distribütörlerin uyması beklenen
kurallar/şartlar var mı?

Evet. Kurallarda, bulunduğu yer veya faaliyet bölgesi neresi olursa
olsun tüm Parker distribütörleri için yasa ve düzenlemelerle uyumluluğa
ve kabul edilen mesleki ahlak kurallarına yönelik asgari şartlar ve
beklentiler ortaya konmaktadır. Örneğin, her distribütörün ABD
Uluslararası Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’na, ABD Rüşvetle
Mücadele Yasası’na, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası’na (UK Bribery
Act), ilgili tüm yerel rüşvetle mücadele yasalarına ve diğer yasalara
uyması gerekmektedir.
Distribütörlerden ayrıca, Parker ürün, hizmet, yazılım ve teknolojilerinin
ithalatı, ihracatı ve tekrar ihracatının tâbi olduğu ilgili tüm yasalara
uyması da beklenir. Distribütörler, herhangi bir Parker ürününü;
yasaklı veya yaptırım uygulanan ülkelerle ya da ABD, AB veya diğer
ilgili ulusal ihracat düzenlemelerine göre ticari kısıtlamaların
uygulandığı reddedilmiş veya yasaklanmış bir tarafla yapılmış iş
anlaşmalarıyla bağlantılı olarak kullanmayacak, saklamayacak,
aktarmayacak, göndermeyecek veya tekrar ihraç etmeyecektir.

Antitröst

S

Muhtemelen rakiplerin de katılacağı bir meslek odası
toplantısına, endüstri grubu toplantısına veya konferansa
davet edildim. Toplantıya katılabilir miyim, katılabileceksem
hangi konularda konuşmamalıyım?

Y

Evet, katılabilirsiniz. Bu tür toplantılara katılmak çok yararlı olabilir,
ancak Parker temsilcileri dikkatli davranmalıdır.

Toplantının takip edilmesi gereken resmi, yazılı bir gündemi olmalıdır.
Fiyatlandırma, pazar payları veya belirli bir tüzel kişiyle iş yapmayı
reddetme gibi antitröstle ilgili hassas konulardan dolayı gündemden
sapılmamalıdır. Toplantı içeriğini ve konularını kapsayacak toplantı
tutanakları doğru şekilde tutulmalıdır.
Birisi yukarıda belirtilenler gibi hassas bir konuda konuşmaya
başlarsa, mümkünse konuşmanın devam etmesine izin vermeyin.
Konuşma devam ederse, özür belirterek toplantıdan çıkın ve geri
dönmeyin. Durumu hemen müdürünüze ve Parker’ın Hukuk
Birimine bildirin.

Resmi toplantılardan önce ve sonra rakipler bir araya
gelip sohbet etmeye başladıklarında, bu tür gayri resmi
ortamlarda dahi antitröstle ilgili konuların açılmaması
gerektiğini unutmayın.
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Sahtecilik

S
Y

Bir distribütörün işle ilgili belirli masrafların vergiden düşülmesi
konusunda kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, Parker’a bir
etkisi olmadığı sürece kabul edilebilir bir şey midir?
Hayır. Distribütörler ve/veya çalışanları aşağıdakiler dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere sahtecilik içeren davranışlar
içine girmemelidir:
• Finansal kayıtlarda veya raporlarda kasıtlı yanlışlıklar yapma
• Sahte fatura düzenleme veya sahte rapor ya da belge hazırlama
• Hatalı hak taleplerinde bulunma
• Mali hırsızlık veya mülkiyet hırsızlığı

Rüşvet

S
Y

Bir Parker distribütörü Parker işi yaparken rüşvet olaylarına
karışırsa rüşvetle mücadele yasasına göre aleyhine dava
açılabilir mi?

Evet. Distribütörle birlikte personelinin ve Parker’ın sorumlu
tutulması mümkündür. Parker sonuç olarak distribütörlerinden
ABD Uluslararası Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’na (FCPA), ABD
Rüşvetle Mücadele Yasası’na, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası’na
(UK Bribery Act), ilgili diğer tüm rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla
mücadele yasalarına uyması gerekmektedir. Uygunsuz ticari
çıkar elde etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak devlet
memurlarına, özel bireylere ya da tüzel kişilere nakit veya değerli
başka bir şey teklif etmeye, vaat etmeye, sağlamaya, bu amaçla
yetki vermeye ya da bu kişilerden kabul etmeye hiçbir zaman
izin verilmez.

S
Y

ABD Uluslararası Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’na (FCPA)
veya İngiliz Rüşvet Yasası’na (UK Bribery Act) bağlı değilim,
Parker niçin bu yasalarla uyumlu şekilde iş yapmamı istiyor?
Bu yasalar geniş yargı yetkisine sahiptir ve beklenmedik biçimde
pek çok tüzel kişiliğe uygulanabilir. Bunlar sizin için doğrudan
geçerli olmasa da Parker için geçerlidir, dolayısıyla bizimle iş
yapabilmeniz için onlara uymanız gerekir. Parker, bu yasalarla
birlikte başka yasalara göre distribütörlerinin eylemlerinden dolayı
sorumlu tutulabilir ve distribütörlerin bu ve diğer önemli global
rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal eden
faaliyetlerine hiçbir şekilde tolerans göstermez.

6

7

Fikri Mülkiyet ve Gizlilik

S
Y

Parker logosunu veya Parker tarafından hazırlanmış diğer
özel materyalleri kullanarak özel pazarlama materyalleri
oluşturabilir miyim?

Duruma bağlıdır. Parker logosu ve Parker’ın oluşturduğu
pazarlama materyalleri Parker’ın fikri mülkiyetinde sayılır. Parker
ticari markaları ve telif hakkı bulunan materyalleri değerli unsurlardır
ve sadece Parker ile distribütör arasında yapılan Distribütör
Sözleşmesi’nin şartlarına uygun biçimde ve Parker distribütörleri
için http://www.parkerid.com/portal/site/distid adresinde
belirtilen marka standartlarına ya da yetkili bir Parker temsilcisi
tarafından kağıda dökülüp imzalanmış açık izin belgesine göre
kullanılabilir, değiştirilebilir veya özelleştirilebilir.

Hediyeler, Seyahat ve Eğlence

S

Devlet memurları veya devletin sahip olduğu işletmelerde
çalışanlar dahil olmak üzere, müşterileri yemeğe götürmek
veya kendilerine parasal olmayan hediyeler vermek uygun
olur mu?

Y

Duruma bağlıdır. Bazı şartlarda mütevazı hediyeler veya gelenek
haline gelmiş hediyeler vermek ve iş icabı gösterilen misafirperverlik
uygun olabilir, ancak bunların ilgili tüm yasalara (ABD Uluslararası
Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, ABD Rüşvetle Mücadele Yasası ve
Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UK Bribery Act) dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere) uygun olması gerekir.
ABD’de devlet memurlarına hediye vermek ve yemeğe götürmek
yasaktır. Başka ülkelerde yasalar büyük ölçüde farklı olabilmektedir.
Genel kural olarak, devlet memurlarına veya devletin sahip olduğu
işletmelerde çalışanlara hediye vermemek veya yemeğe götürmemek
yapılacak en uygun şeydir.
Distribütörler her şart altında, hediyelerin, seyahatlerin ve
eğlencelerin yukarıda belirtilenlere uygun olduğundan emin olmalı,
bunların her zaman gösterişsiz olmasına, nadiren sunulmasına,
makul düzeyde olmasına, gerektiği gibi kayda alınmasına ve yasal
bir amaç taşımasına dikkat etmelidirler. Uygunsuz veya yasadışı
görünen, pahalı olan, sık şekilde verilen, edebe aykırı olan ve/veya
uygunsuz bir ticari çıkar karşılığında sunulan hediyeler, seyahat ve
eğlence olanakları uygun değildir ve bunlara asla izin verilmez.

Belirli hediyelerin, eğlencelerin veya seyahatlerin uygun
olup olmadığı konusunda sorunuz olursa her zaman
Parker temsilcinizle görüşün.
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