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ACCO Markaları Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politika 

ACCO Markaları işini etik, dürüst ve yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak yürütmeyi taahhüt eder. Buna 

rüşvet ve yolsuzluğun yasaklanması dahildir. 

Politika 

Çalışanları, memurları, direktörleri ve Şirket adına hareket eden üçüncü taraf temsilcileri ve iş ortakları da 

dahil olmak üzere ACCO Markaları, herhangi bir biçimde rüşvet ya da komisyon teklif etmez ya da kabul 

etmez. Hükümetle ya da özel bir tarafla yürüttüğümüz iş ilişkilerinde yolsuzluklara müsaade etmeyiz. 

Yolsuzluk, hukukun üstünlüğüne saygıyı zedelemekte, haksız rekabet yaratmakta, ekonomik kalkınmayı 

yavaşlatmakta, inovasyona zarar vermekte ve hükümet ile toplumda istikrarsızlığa neden olmaktadır. 

ACCO Markaları için, rüşvet veya yolsuzluk olaylarına karışmak, markalarımıza ve itibarımıza kalıcı hasar 

verebilir,  tüketici  ve  hissedarın  bize  olan  güvenlerinin  kırılmasına  ve  kalitesiz  ürünlere  neden  olabilir. 

Yolsuzlukla mücadele  yasalarının  ihlal edilmesi, milyonlarca dolarlık  ceza  ve  cezanın  yanı  sıra bu  suça 

müdahil olanlar için hapis cezasıyla da sonuçlanabilir. 

Zorunlu Uyum 

Bu politika,  rüşvet ve yolsuzlukla  ilgili olayların ele alınmasına dair  rehberlik  sunar. Amacı,  tüm ACCO 

Markaları çalışanlarının, memurlarının, direktörlerin ve ACCO Markaları adına çalışan tüm üçüncü taraf 

temsilcilerin  ve  iş  ortaklarının  ACCO  Markaları’nın  rüşvet  ve  yolsuzluklara  karşı  politikalarını  ve 

yürürlükteki yasaları anlamalarını ve bunlara uymalarını sağlamaktır. 

Bu  Politika  ile  ABD  ve  uluslararası  yolsuzlukla  mücadele  yasalarına  uymak  zorunludur.  Bunlara 

uyulmaması,  ACCO  Markaları  ile  istihdam  ilişkinizin  sona  erdirilmesi  de  dahil  olmak  üzere  disiplin 

cezalarının uygulanmasına yol açabilir. 

Benzer şekilde, bu Politikanın ihlal edildiğine dair bir bilginiz varsa veya bir rüşvet ödemeniz ya da rüşvet 

almanız  teklif  edilirse  veya  başka  bir  şekilde  bu  Politikayı  ihlal  etmeniz  istenirse,  konuyu  derhal 

GlobalCompliance@acco.com  adresinden  ACCO  Markaları  Küresel  Uyum  Departmanına,  Hukuk 

Departmanına,  İnsan Kaynakları Departmanına, müdürünüze ya da MySafeWorkplace’e  rapor etmeniz 

GEREKMEKTEDİR. MySafeWorkplace, güvenli, anonim ve gizlidir. 

ACCO Markaları’nın İş Ahlakı Kurallarında anlatıldığı gibi, ACCO Markaları, şüpheli rüşvet veya yolsuzluk da 

dahil olmak üzere, kötü niyetli davranışlardan şüphelenildiğini iyi niyetle bildiren herkesi korumak için sıkı 

bir kısas politikasına sahiptir. 
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Hediyeler, Yemekler ve Eğlence 

Çeşitli yolsuzlukla mücadele yasaları tahtında, iş almak ya da elde tutmak için nakit ya da değerli herhangi 

bir şey (hediye, yemek, staj,  iş, seyahat, bağış, sponsorluk, siyasi katkı ya da eğlence gibi) vermek veya 

herhangi bir şekilde uygunsuz avantaj sağlamak yasaktır. Bu yasalar, makul ölçüdeki iş hediyeleri, yemek, 

seyahat ve eğlenceleri yasaklamaz. Bununla birlikte, uymanız gereken bazı önemli kurallar vardır: 

 Uygunsuz etki veya özel muamele yasaktır: Herhangi bir kararı etkilemek veya özel muamele elde 

etmek için hiçbir zaman değerli herhangi bir şey vermeyin ya da almayın 

 Abartılı  yemek  veya  hediyeler  yasaktır:  Yemekleriniz  veya  hediyeleriniz makul  olsun  ‐  ACCO 

Markaları’nın adını veya logosunu içeren promosyon hediyeleri kullanmak daha da iyi olur 

 Nakit yasaktır: Nakit veya nakit eşdeğerleri  (hediye sertifikaları, çekler veya nominal değerden 

daha yüksek hediye kartları gibi) asla kabul edilebilir ticari hediyeler değildir 

 Seyrek olmalıdır: Aynı kişiye, pahalı olmasa da sık sık hediyeler verilmesi uygun değildir 

 Şeffaflık: Hediye  gizlice  veya üçüncü bir  taraf  aracılığıyla değil,  açık  ve uygun  koşullar  altında 

verilmelidir 

 Yerel yasaları anlayın: Herhangi bir hediye vermeden veya almadan önce uyumu sağlamak  için 

ülkenin yerel yasalarını inceleyin 

 Müşteri gereksinimlerini anlayın: Bazı müşterilerin hediyeler  için sıfır tolerans politikası vardır;  

bu nedenle, herhangi bir hediye vermeden veya almadan önce müşterinin yönetmeliğini gözden 

geçirin 

 Hükümet  yetkilileri  için  özel  kurallar:  ACCO  Markaları  adına  çalışan  bağımsız  bir  üçüncü 

tarafsanız, bir hükümet yetkilisine hediye vermeden önce, yasalara uygunluğunu sağlamak  için 

şirketinizin Yasal veya Uyum departmanları ile görüşün. 

Üçüncü Taraf Temsilciler ve İş Ortakları ile İşlem Yapmak 

ACCO Markaları, tedarikçileri, müteahhitleri, danışmanları, satıcıları ve ortak girişim ortakları da dahil olmak 

üzere birçok üçüncü taraf temsilci ve iş ortağı ile küresel ticaret yapmaktadır. Yolsuzlukla mücadele yasaları 

uyarınca ACCO Markaları, bu üçüncü tarafların ACCO Markaları’nın işlerine fayda sağlama amacıyla değerli 

herhangi bir şey teklif etmesi veya vermesi durumunda bu eylemlerden sorumlu tutulabilir. 

Şirket, ACCO Markaları adına hareket eden herhangi bir üçüncü taraf temsilcisi veya iş ortağının uygunsuz 

davranışlarda bulunma riskini azaltmak amacıyla bazı potansiyel iş ortakları için durum tespiti prosedürleri 

uygulamaktadır. Prosedürler,  Şirketin bir  iş  ilişkisine girmeden önce üçüncü  tarafların geçmişine  ilişkin 

uygun bir inceleme yapmasını sağlar. Süreci desteklemeniz ve daha yüksek riskli üçüncü taraflar ile ilk kez 

iş ilişkisine girmeden veya bu üçüncü taraflar ile sözleşme yenilemeden önce durum tespiti talep etmeniz 

gerekmektedir.  Yüksek  riskli  üçüncü  taraflar,  aşağıdaki  şu  adreste  bulunan  Küresel Uyum  SharePoint 

üzerindeki  “Üçüncü  Taraf  Durum  Tespiti  Prosedürleri”  kapsamında  tanımlanmıştır: 

https://accobrands.sharepoint.com/sites/Corporate/Dept/GC/SitePages/Home.aspx. 

Üçüncü  taraf  temsilcileri  ve  iş  ortaklarıyla  etkileşim  kurarken  ACCO  Markaları  çalışanlarının  ACCO 

Markaları’nın rüşvet ve yolsuzluklara karşı sıfır tolerans yaklaşımını açıkça bildirmesini beklenmektedir. 
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ACCO Markaları’nın üçüncü taraf temsilcileri ile iş ortaklarının, bu Politikayı ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla 

mücadele yasalarını anlamaları ve bunlara uymaları beklenmektedir. Ayrıca, üçüncü taraf temsilcilerimiz 

ve  iş  ortaklarımız,  alt  yüklenicilerinin  de  bu  Politikayı  ve  yürürlükteki  yolsuzlukla mücadele  yasalarını 

anlamalarını ve bunlara uymalarını sağlamakla yükümlüdür. 

Üçüncü taraflarla ve alt yüklenicilerle çalışırken, aşağıdaki gibi rüşvet veya uygunsuz davranış olduğunu 

gösterebilecek tehlike işaretlerine karşı dikkatli olun: 

 Üçüncü tarafın rüşvet teklifinde bulunduğu ya da rüşvet aldığı yönünde söylentiler ya da üçüncü 

tarafın bu yönde bir ünü vardır 

 Üçüncü taraf, faturalar ya da gider taleplerinde minimum düzeyde ayrıntıyı veriyor ya da toplu 

ödeme talep ediyor 

 Üçüncü taraf, avans olarak veya makul olmayacak derecede büyük komisyon ya da ödemeler talep 

ediyor 

 Üçüncü taraf, ödemelerin üçüncü bir taraf veya başka bir ülke aracılığıyla yapılmasını istiyor 

 Üçüncü taraf nakit ödeme talebinde bulunuyor 

 Üçüncü  tarafın  bir  hükümet  yetkilisi  ile  aile  ilişkisi  var  veya  belirli  bir  resmi  veya  hükümet 

kuruluşuyla “özel bir ilişkisi” olduğunu iddia ediyor 

 Bir  hükümet  yetkilisi,  ACCO Markaları’nın  belirli  bir  danışmanı  ya  da  bariz  bir  katma  değer 

sağlamayan ya da az miktarda katkı sağlayan biriyle çalışmakta ısrar ediyor 

 Üçüncü tarafın, işe aldığı hizmeti sunduğu yönünde neredeyse hiç geçmişi yok ya da çok az var 

 Üçüncü taraf, iş yapmak için düzgün bir şekilde kayıtlı değil veya kurulmamış 

Bu tehlike işaretlerinden haberdar olursanız, lütfen bu bilgileri GlobalCompliance@acco.com adresinden 

ACCO Markaları  Küresel Uyum Departmanına, Hukuk Departmanına,  İnsan  Kaynakları Departmanına, 

müdürünüze ya da MySafeWorkplace’e rapor edin. 

Kolaylaştırma Ödemeleri 

Kolaylaştırma  ödemelerine —  “para  yedirmek”  ya  da  hızlandırılmış  ödemeler  olarak  da  bilinen—  izin 

verilmez ve bunlar ACCO Markaları tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Sınırlı koşullar altında  istisnalar 

uygulanabilir (örn. sağlık veya güvenlikle ilgili yakın tehlike). Tutarlar ne kadar küçük olursa olsun bu kural 

geçerlidir. 

Rüşvet ödemeniz veya kolaylaştırma ödemesi yapmanız yönünde talep ya da  istek almanız veya rüşvet 

veya  kolaylaştırma  ödemesinin  yapıldığından  şüphelenmeniz  halinde,  lütfen  bu  bilgileri 

GlobalCompliance@acco.com  adresinden  ACCO  Markaları  Küresel  Uyum  Departmanına,  Hukuk 

Departmanına, İnsan Kaynakları Departmanına, müdürünüze ya da MySafeWorkplace’e rapor edin. 

Doğru Kayıtların Önemi 

Bazı yolsuzlukla mücadele yasaları tahtında, ticari  işlemlerin kayıtlarının doğru tutulmaması ayrı bir suç 

oluşturmaktadır. Faturalar ve gider raporları da dahil olmak üzere tüm ilgili kayıtların, ilgili ticari işlemleri 
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doğru  şekilde yansıttığından emin olun. Başkalarını yanlış yönlendirme amacıyla hiçbir  zaman gerçeğe 

aykırı beyanda bulunmayın, bilgileri çıkarmayın veya kayıtları ya da raporları değiştirmeyin; başkalarına bu 

konuda asla yardım etmeyin. 

Gri Alanların Dışında Kalın 

Bu Politika sadece yasalara uyma konusunda rehberlik sağlamak  için değil, aynı zamanda ortada ACCO 

Markaları’nın operasyonları ile bağlantılı olarak şüpheli davranışların olduğu görünüşünün bile olmamasını 

sağlamak için tasarlanmıştır. Aşağıda, ihlallerden kaçınmak için bazı yararlı ipuçları verilmiştir: 

 Şüphe veya endişeleriniz olduğunda, soru sorun! 

 Şüpheli davranışların sorgulanmadan geçmesine izin vermeyin. Uyumu ciddiye alın ve başkalarını 

da aynı şeyi yapmaya teşvik edin 

 Uyanık olun! Üçüncü tarafları, özellikle de hükümet yetkilileri ile ACCO Markaları adına veya ACCO 

Markaları’nın menfaati için etkileşimde bulunan üçüncü tarafları yakından izleyin 

 Uygunsuz  ödeme  veya  başka  şüpheli  faaliyetler  hakkında  söylentiler  duyarsanız,  bunları  asla 

görmezden  gelmeyin!  Durumu  inceleyip  uygun  düzeltici  önlemi  alabilmemiz  için  yukarıda 

bahsedilen birimleri bilgilendirin 

Bu Politikayla  ilgili herhangi bir  sorunuz  veya belirli davranışların bu Politikaya uygun olup olmadığını 

öğrenmek  için  GlobalCompliance@acco.com  adresinden  ACCO Markaları  Küresel  Uyum  Departmanı, 

Hukuk Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı, müdürünüz ya da MySafeWorkplace ile iletişime geçin. 

Rüşvetin ve yolsuzluğun önlenmesi, sadece hukuki açıdan yapmanız gereken bir şey değil, 

yapılması gereken doğru şeydir! 


