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Bilmeniz gereken her şeyi her şeyi öğrenin

Bu belgede:
‘Grup’, British American Tobacco p.l.c ve tüm 
iştiraklerine karşılık gelir
‘Grup şirket’, British American Tobacco Grubu’ndaki 
herhangi bir şirkete karşılık gelir
‘Standartlar’ ve ‘SoBC’, bu belgede belirlenmiş 
Grup Standartlarına ve/veya bir Grup şirketi 
tarafından yerel olarak benimsenmiş Standartlara 
karşılık gelebilir
‘çalışanlar’, bağlama dahil edilen Grup 
şirketinin yöneticilerini, yetkililerini ve devamlı 
çalışanlarını kapsar 
‘kanunlar’ ile ilgili göndermeler, uygulanabilir bütün 
ulusal ve uluslarüstü kanunları kapsar
‘LEX’, Hukuk ve Kurumsal İlişkiler anlamına gelir.
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Bireylerimizin çeşitliliği, yüz yılı aşkın bir süredir 
başarımıza katkıda bulunan bir güçtür. Zengin bakış 
açılarımız ve iş dünyasındaki zorluklara karşı farklı 
yaklaşımlarımız, dönüştürücü yolculuğumuzu 
ateşleyen yenilikçi fikirlerin kaynağıdır. 
Bununla birlikte, bizimki gibi çeşitliliğe sahip bir 
kuruluşta bile hepimizin tutarlı kural ve davranış 
standartları dahilinde çalışıyor olması başarımızın 
devamlılığı için esastır. Bütün bunları BAT Çalışma 
Standartlarımızda (SoBC) dile getiriyoruz.

BAT sizden ne bekliyor
Tütünü dönüştürmek için doğru stratejiye, temellere 
ve vizyona sahibiz. Bu stratejiyi hayata geçirme 
şeklimiz, aynı zamanda hedeflerimize ulaşmakla 
eşdeğer öneme sahiptir. SoBC bizim için zorunludur 
ve her birimizin harfi harfine, içerdiği kuralların 
ruhuna uygun bir şekilde hareket etmesi ve BAT 
dünyası içinde nerede çalışıyor olursak olalım, 
bu standartlara uyuyor olması oldukça önemlidir. 
SoBC politikalarımız kişisel dürüstlük 
ve iş dürüstlüğü, iş yerinde saygı, insan hakları 
ve finansal bütünlük gibi önemli alanları 
kapsamaktadır. Buna ek olarak uzmanlığımız göz 
önünde bulundurulduğunda, BAT’nin düzenlemeler 
ile ilgili tartışmalara meşru ve esaslı bir katkıda 
bulunacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. 
SoBC’de yer alan yeni Lobi Faaliyetleri ve Etkileşim 
Politikası Prensipleri giriş bölümü, bu tartışmaya 
nasıl şeffaf, açık ve dürüst bir şekilde katkıda 
bulunduğumuzu ifade etmektedir.

Her durum kendi içinde farklılık gösterebilir 
ve SoBC karşılaşılan her ikileme ve zorluğa 
cevap veremeyebilir. Eğer SoBC içinde aradığınız 
cevapları bulamıyorsanız veya belirli bir 
durumda SoBC’yi nasıl uygulayacağınızdan emin 
değilseniz, meslektaşlarınızla konuyu ele almanızı 
ve yöneticinizden, LEX Danışmanınızdan ya da uygun 
bir üst düzey yöneticiden yardım veya tavsiye talep 
etmenizi öneririz.

BAT’den ne bekleyebilirsiniz
Etik bir ikilem ile karşılaştığınızda, BAT her 
zaman dürüstlük ve doğruluk standartlarımıza 
uygun bir şekilde yapmanız konusunda size 
destek olacaktır. Eğer işiniz konusunda görevi 
suistimalden şüpheleniyorsanız, lütfen yöneticinize, 
LEX Danışmanınıza, Atanmış Sorumluya 
bu durumu bildirin veya Sesini Yükselt gizli yardım 
hattımızı kullanın. 
BAT, SoBC ihlali iddialarını oldukça ciddiye 
almaktadır ve dile getirilen bütün endişelerin sıkı bir 
gizlilik kapsamında değerlendirileceği konusunda sizi 
bizzat temin ederim. Hiç kimse sesini yükselttiği için 
misillemeye maruz kalmayacaktır. 
Yaptığımız her şeyde Dürüst bir İşi öncelik olarak 
bilen bu şirkete liderlik etmeye kendimi adamış 
bulunuyorum ve bu sayede tütün dönüştürme 
yolculuğumuzda harika sonuçlar elde ederken 
kendimizle gurur duyabiliriz. 
Lütfen SoBC’yi mutlaka okuyun.

Jack Bowles 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ocak 2020

Jack Bowles’tan 
Mesaj
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Dürüstlüğe olan bağlılık
SoBC’nin (veya yerel muadilinin) yanı sıra Grup 
şirketleri, işletmelerimiz ve bizler için geçerli bütün 
kanunlara ve düzenlemelere uymak zorundayız. 
Her zaman yüksek doğruluk standartlarıyla 
hareket etmeliyiz.
Gerçekleştirdiğimiz eylemler her zaman meşru olmak 
zorundadır. Dürüst olmak bununla bitmez. Dürüst olmak, 
eylemlerimizin, davranışlarımızın ve çalışma şeklimizin 
sağduyulu, dürüst, samimi ve güvenilir olması gerektiği 
anlamına gelir.

Hepimiz SoBC’yi veya yerel muadilini bilmek, anlamak 
ve takip etmekle yükümlüyüz.
SoBC, BAT bünyesindeki bütün çalışanlar, iştirakler ve BAT 
tarafından kontrol edilen ortak teşebbüsler için geçerlidir. 
Eğer bizimle çalışan bir üstlenici, tali çalışan, stajyer, 
temsilci veya danışman iseniz, SoBC ile tutarlı bir şekilde 
hareket etmenizi ve kendi kuruluşunuzda da benzer 
standartları uygulamanızı isteriz. SoBC, tedarikçilerimizin 
uymasını beklediğimiz minimum standartları tanımlayan 
BAT Tedarikçi İş Davranış Kuralları ile tamamlanmıştır.

Liderlerin mirası
Liderlerin mirasını yaratmak, stratejimizin kilit 
unsurudur. Başkalarını yönetirken, yönettiğimiz 
insanlara davranışlarımızla önderlik etmeli ve onlara 
dürüst bir şekilde ve SoBC kapsamında beklenen 
davranışlara uygun hareket etmenin ne anlama 
geldiğini göstermeliyiz.

Bölüm Yöneticilerinin Rolü
Kıdemi veya rolü ne olursa olsun, SoBC politika 
ve prosedürlerimiz herkes için geçerlidir. 
Yöneticiler, SoBC’nin kilit rol modelleridir. 
Eğer bireyleri yönetiyorsanız, size rapor verenlerin 
SoBC’yi okuduğundan ve kendilerinden beklenilenleri 
anlamak için ihtiyaç duyacakları rehberlik, kaynak 
ve eğitimleri edindiklerinden emin olmalısınız.

Bölüm yöneticilerinden aşağıdaki hususları yerine 
getirmesi beklenmektedir:
BAT’nin değerlerinin bilinmesi ve doğru 
olanın savunulması
‘Dürüst bir İş’in ve tutarlı davranışların nasıl 
yerine getirileceğinden emin olabilmeleri için 
ekibinizin eğitilmesi
iş yerinde rol modele saygı duyulması
misilleme ve korku olmaksızın endişelerin serbestçe dile 
getirildiği bir ortamın oluşturulması 
yeri geldikçe endişelerin dile getirilmesi

İstisna ve ödüne izin verilmez
Hiçbir bölüm yöneticisi SoBC ile çelişen veya kanuna 
aykırı olan bir eylemi emredecek veya onaylayacak 
yetki ile donatılmamıştır. Hiçbir surette sonuçları 
ne olursa olsun, standartlarımızdan ödün verilmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Nasıl yaptığınız, ne yaptığınız 
kadar önemlidir.
Eğer bir yönetici, SoBC veya kanunların ihlaline sebebiyet 
verecek bir eylemi yapmanızı emrederse, bu konuyu 
üst yönetime, yerel LEX Danışmanınıza veya ‘Atanmış 
Sorumluya’ taşıyın. İçeriden birisiyle konuşabileceğinizi 
düşünmüyorsanız, konuyu gizli Sesini Yükselt yardım 
hattından da ayrıca bildirebilirsiniz.

Kendi ahlaki yargımız
SoBC, iş yerinde karşılaşılan her durumu kapsayamaz. 
Her şeyden önce, doğru davranış biçimi için gerçekten 
neye inandığımızı belirlemeliyiz ve emin olamıyorsanız 
kendinize şu soruları sormalısınız:
bu yasal mı?
durum için geçerli olabilecek şirket içi kurallarımız 
ve rehberlik ile tutarlı mı?
size doğru geliyor mu?
davranışımı şirket yönetimine, aileme ve arkadaşlarıma 
veya medyaya açıklarken kendimi rahat 
hissedecek miyim?
davranışım kimleri etkileyecek ve bunun kendileri için 
adil olduğunu düşünecekler mi?

Eğer bu sorulardan herhangi birine vereceğiniz cevap 
‘hayır’ ise veya ‘emin değilseniz’, yapmakta olduğunuz 
işe devam etmeyin ve konuyu bölüm yöneticinize, 
üst yönetime, yerel LEX Danışmanına taşıyın veya 
sobc@bat.com adresinden Uyumluluk Başkanıyla 
irtibata geçin.

İhlal bildirme vazifesi
SoBC veya kanun ihlali ile herhangi bir görevi suistimal 
şüphesini bildirmek bizim vazifemizdir. Aynı zamanda 
Grup ile çalışan ve benzer davranışları sergileyen 
üçüncü tarafları da bildirmeliyiz.
Endişelerini dile getiren veya SoBC ya da kanun ihlali 
şüphesini veya yasa dışı davranışları bildiren bireylere 
karşı gerçekleştirilecek olan herhangi bir misillemeye 
karşı BAT’nin müsamaha göstermeyeceğinden 
emin olabilirsiniz.

İhlal sonuçları
Özellikle ağır ihlaller sonucunda işe son verilmesi 
dahil olmak üzere SoBC ihlaline sebebiyet veren 
veya yasa dışı niteliğindeki davranışlar için disiplin 
tedbirleri uygulanacaktır.
SoBC’nin veya kanun ihlali, Grup ve ilgililer için ciddi 
sonuçlar doğurabilir. Eğer davranış cezai nitelikteyse, 
bu durumda yetkililere soruşturma için sevk edilebilir 
ve kovuşturma ile sonuçlanabilir.

Yıllık onay
Her yıl, bütün çalışanlarımız ve bağlı 
kuruluşlarımız SoBC’ye uyduklarını resmi olarak 
onaylamak zorundadır.
SoBC’ye bağlılığımızın ve sadakatimizin tekrar tasdik 
edildiği ve şeffaflık adına bütün kişisel çatışmaların 
beyan edildiği veya tekrar beyan edildiği yıllık SoBC 
beyan doğrulama ile bireyler olarak biz de aynı 
işlemi gerçekleştiririz. 
Bağlı kuruluşlarımız da aynı işlemi, SoCB uyumluluğunu 
destekleyecek yeterli prosedürlere kendi iş alanlarında 
veya pazarlarında sahip olduklarını onayladıkları Kontrol 
Kılavuzu aracılığı ile gerçekleştirir.

Çalışma Standartlarımız, British 
American Tobacco’nun küresel 
politikalarının bütününü 
oluşturur ve kendimizi savunmaya 
adadığımız yüksek doğruluk 
ve dürüstlük standartlarını 
ifade eder.

Çalışma şeklimiz

SoBC’nin yerel uyarlamaları
Grup içindeki her faal şirket, SoBC’yi veya kendilerini 
yansıtacak standartları benimsemelidir. Eğer bir 
Grup şirketi kendi SoBC uyarlamasını uygulamak 
isterse, bu uyarlama en az söz konusu SoBC kadar 
kati olmalıdır veya önceden Grup LEX Liderlik 
Takımı’ndan bildirim almalıdır. SoBC’nin yerel 
kanunlarla ihtilafa düşmesi durumunda, kanunlara 
öncelik tanınacaktır.

SoBC önceliği
SoBC (veya mevcutsa yerel uyarlaması) ile Grup 
şirket tarafından oluşturulmuş herhangi bir belge 
(çalışma sözleşmesi de dahil) arasında bir ihtilaf 
veya tutarsızlık meydana geldiği takdirde, SoBC’nin 
hükümleri (veya mevcutsa yerel uyarlaması) 
geçerli olacaktır.
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Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com
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Görevi suistimal hakkında Sesini 
Yükseltmek cesaret isteyebilir. 
Sesini Yükselt politikası sesinizi 
yükseltmeniz için size destek olur 
ve endişeleriniz ile ilgili tutumumuz 
konusunda size güvence 
ve mahremiyet sağlar.

Sizi Sesinizi Yükseltmeye davet ediyoruz
Grup ile veya Grup için çalışan ve iş yerinde (geçmişte, 
şu anda veya gelecekte olması muhtemel) gerçek veya 
şüpheli bir görevi suistimalden endişe duyan herkes 
Sesini Yükseltmelidir.
Görevi suistimal örnekleri:

hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluğu içeren 
cezai eylemler
bir bireyin hayatını veya güvenliğini tehlikeye atmak veya 
çevreye zarar vermek
iş yerinde zorbalık, taciz (cinsel taciz de dahil) 
ve ayrımcılık veya diğer insan hakları ihlalleri
muhasebede yolsuzluk veya evrakta sahtecilik
diğer SoBC ihlalleri veya diğer küresel politika, prensip 
veya Grup standartları ihlalleri
herhangi bir yasal yükümlülüğe fiili veya ihmali bir 
şekilde uymamak
adli hata
herhangi bir görevi suistimali gizlemek

Görevi suistimale, çalışma pozisyonunuzdan veya 
kariyerinizin gidişatından memnun olmadığınız 
durumlar dahil edilemez. Bu gibi durumlar için 
şikayet prosedürler ve şikayetin nasıl iletileceğine dair 
detaylar mevcuttur.
Eğer bölüm yöneticisiyseniz, size iletilen herhangi bir 
endişeyi iletmek gibi ek bir göreviniz var demektir. 
İhlalleri görmezden gelenler veya düzeltmeyenler 
de disiplin tedbirleri ile karşı karşıya kalabilir. 

Kimle konuşulabilir
Endişelerinizi dile getirmek için birçok seçeneğe 
sahipsiniz ve kendinizi en rahat hissedeceğiniz 
seçeneğe başvurabilirsiniz:

bir Atanmış Sorumlu
bir İK yöneticisi
bölüm yöneticiniz
gizli, bağımsız olarak yönetilen harici Sesini Yükselt 
kanallarımız (www.bat.com/speakup)

Aşağıda belirtilen dört üst düzey Grup şirket yöneticisi, 
Grup Şirket Sorumlusu olarak atanmıştır. Şikayeti olan 
herkes bu kişilere endişelerini doğrudan iletebilir.

Çalışma Standartları ve Uyum Grup Direktörü – 
Caroline Ferland
British American Tobacco p.l.c Şirket Sekreteri – 
Paul McCrory
İç Denetim Grup Direktörü – Graeme Munro
Teşvik ve Prim Grup Direktörü – Jon Evans

Bu kişilere (gdo@bat.com) mail adresine yazarak, (+44 
(0)207 845 1000) nolu telefon numarasını arayarak veya 
British American Tobacco p.l.c., Globe House, 4 Temple 
Place, London WC2R 2PG adresine yazarak ulaşabilirsiniz.

Soruşturmalar ve gizlilik
Sesinizi Yükseltmek için hangi yolu izliyorsanız izleyin, 
endişelerinizi tarafsız ve adil bir şekilde soruşturmak 
için kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır. Sizinle irtibata 
geçebildiğimiz takdirde, sonuçlarla ilgili ayrıca bir geri 
dönüş alacaksınız.
Sesini Yükselt yardım hattı, yönetimi bağımsız harici 
bir hizmet sağlayıcısı tarafından yönetilmektedir. 
Grup SoBC Güvence Prosedürü ile endişelerinizi nasıl 
ilettiğimiz ve soruşturduğumuz ile ilgili daha detaylı 
bilgi edinebilirsiniz.

Misillemeye izin verilmez
Gerçek veya şüpheli bir görevi suistimal için Sesinizi 
Yükselttiğiniz takdirde, ihbarınız yanlış bile olsa 
herhangi bir (doğrudan veya dolaylı) misillemeye 
maruz kalmayacaksınız.
Endişesini dile getirenleri taciz edenlere, bu bireylerin 
mağduriyetine sebep olanlara ve buna destek olanlara 
müsamaha gösterilmeyecektir. Bu tarz bir davranışın 
kendisi SoBC’nin ihlalidir ve ciddi bir disiplin meselesi 
olarak değerlendirilecektir.

Sesini Yükselt

Yerel Atanmış Sorumlular ve SoBC 
Güvence Prosedürü
Dünya çapında yerel olarak görevlendirilen 
ve endişeleri dikkate almakla sorumlu Atanmış 
Yetkililerimiz bulunmaktadır. 
Bu politika, SoBC ihlali ile ilgili endişelerin 
ve iddiaların nasıl taşınacağı ve inceleneceği 
konusunda detaylı bilgilerin bulunduğu Grup SoBC 
Güvence Prosedürü ile tamamlanmıştır.
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İş ilişkilerinde çıkar 
çatışmalarından kaçınmalı 
ve çatışmaların yaşanabileceği 
durumlarla ilgili şeffaf olmalıyız. 
Çatışmanın olduğu veya olmasının 
muhtemel olduğu süreçler etkin 
bir şekilde yönetilmelidir.

Şirketimizin çıkarları doğrultusunda hareket 
edilmesi
Grup veya Grup şirketinin çıkarları ile kişisel 
çıkarlarımızın çatıştığı veya çatışabileceği 
durumlardan kaçınmalıyız.
Birçok durum veya ilişki, çıkar çatışmasına sebep olacak 
veya olabilecek ihtimale sahiptir. En yaygın olanları bir 
sonraki sayfada belirtilmiştir.
Genel olarak konuşursak, bir çıkar çatışması, Grup 
içindeki pozisyon ve sorumluluklarımızın bize veya bir 
başkasına kişisel kazanç sağlaması için; veya menfaat elde 
etmek için fırsat sunduğu (normal istihdam ödüllerinin 
dışında); veya kişisel çıkarlarımızı ya da yakınlarımızın 
çıkarlarını , Gruba karşı görev ve sorumluluklarımızın 
üstünde tuttuğumuz durumlardır. 
Bir durum kişisel kazanç veya menfaat için bir fırsat 
sağlıyorsa, bu kazanç veya menfaat elde edilip 
edilmediğine bakılmaksızın bir çıkar çatışması olarak 
kabul edilecektir.
Eğer gerçek bir çıkar çatışmasına dönüşebilecek bir 
durumdaysak, örneğin rolleri değiştireceksek, muhtemel 
bir çıkar çatışması ortaya çıkacaktır.

Çıkar çatışmalarının bildirilmesi
Mevcut veya muhtemel bir çatışma ortaya çıkar 
çıkmaz, bunu SoBC Portalında bildirmelisiniz. 
SoBC Portalına erişiminiz yoksa, durumu bölüm 
yöneticinize bildirmelisiniz.
Açıklamalarınızı takiben bölüm yöneticiniz, mevcut 
veya muhtemel çatışma ile ilgili BAT adına herhangi bir 
muhtemel riskin olup olmadığını belirlemek için sizinle 
birlikte çalışmalıdır. Rolünüzün veya rapor hattınızın 
değişimi ile ilgili veya sorumluluklarınızın değişmesini 
içerebilecek tanımlanmış bütün riskleri yönetmek veya 
azaltmak için bazı adımların atılması gerekebilir.
Bir bölüm yöneticisiyseniz ve bildirilen çıkarın 
risk azaltmayı gerektirip gerektirmediğinden 
emin değilseniz, üst yönetime veya yerel LEX 
Danışmanınıza danışmalısınız. 
Grup şirketi yöneticileri bir sonraki toplantıda 
çatışmaları şirketin yönetim kuruluna bildirmeli ve resmi 
onay almalıdır.

Her yıl, yıllık SoBC beyan doğrulamamızda yer 
alabilecek bütün mevcut veya muhtemel çıkar 
çatışmalarını gözden geçirmeli, güncellemeli 
ve onaylamalıyız.
Bölüm yöneticimizi zaten bilgilendirmiş 
ve kendisinden yetki almış olsak bile, yıllık SoBC beyan 
doğrulamamızda yer alan çatışmaları ve muhtemel 
çatışmaları yeniden bildirmeliyiz. Bu, Grubun 
iç kontrolünün önemli bir parçasıdır. 

Çıkar çatışmalarının kaydedilmesi
Yöneticiler, yıl boyunca kendilerine bildirilen mevcut 
veya muhtemel çıkar çatışmalarının SoBC Portalına 
girilmesini sağlamakla yükümlüdür; buna ek olarak 
çalışanların SoBC Portalına erişemediği durumlarda 
da yerel LEX Danışmanına veya Şirket Sekreterine 
durumun bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Muhtemel bir çatışma, her ne kadar uzak görünse 
de bildirilmek zorundadır böylelikle üst yönetim gerekli 
görüldüğü durumlarda durumun farkında olacaktır.

SoBC Portalı, şirkete bildirilen bütün mevcut veya 
muhtemel çatışmaların detaylarını ve bu süreçlerin 
nasıl yönetildiğini kaydederek, Grup şirketlerinin 
çatışma kaydı görevini üstlenecektir. Kayıt, yerel 
LEX Danışmanı tarafından tutulur ve BC&C Takımı 
tarafından takip edilir. Bu, Grubun çıkar çatışmalarını 
şeffaf ve etkin bir şekilde yönettiğini ispat etmesine 
yardımcı olur. Grup şirketinin LEX Danışmanı veya 
Şirket Sekreteri tarafından SoBC Portalına erişimi 
bulunmayan çalışanlar için yerel bir çıkar çatışması 
kaydı tutulmalıdır.

Çıkar çatışmaları

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com
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‘Kamu Görevlisi’ tanımı oldukça geniş tutulmalıdır; 
bu tanıma herhangi bir devlet veya kamu kurum/kuruluşu 
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edilmiş 
veya bu kurumlar için çalışan veya kamu görevi üstlenmiş 
herkes dahildir. Bu tanıma örneğin şu kişiler dahildir; 
ulusal/yerel devlet veya kamu bakanlıkları, kurum 
ve kuruluşları (ör. bir devlet bakanlığında memur, askeri 
personel veya polis) için çalışanlar; kamu görevi icra 
edenler; devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen 
teşebbüslerde çalışanlar (ör. devlete ait tütün şirketi); 
uluslararası kamu kuruluşları çalışanları; siyasi parti 
yetkilileri; memuriyet adayları; kraliyet ailesinin herhangi 
bir üyesi; sulh hakimi ve hakimler. 
Söz konusu kişilerin siyasetçi veya üst düzey karar mercii 
olması şart değildir. Nitekim bu kişilerin BAT faaliyetleri 
üzerinde bireysel veya kolektif etkisi olabilecek bir görevi 
icra etmesi gerekmektedir (bu şekilde örneğin doğal 
olarak devlet tarafından istihdam edilmiş öğretmen, 
gardiyan, itfaiyeci veya hemşire bu kapsamdan muaf 
tutulacaktır). Eğer bir kişinin devlet memuriyeti 
hakkında şüpheniz varsa, lütfen yerel LEX Danışmanınıza 
müracaat edin.

Çalışmanız sırasında aşağıdaki durumlar sizin için 
geçerli olmamalıdır:
yakın akrabaların işe alımını, denetimini ve istihdamının 
şart ve koşullarını veya yakın akrabaların yönetimini 
etkileyebilecek yetki düzeyine sahip olmak
yakın akrabalarla herhangi bir iş bağlantısına sahip 
olmak (veya akrabalarınızın çalıştığı veya maddi finansal 
çıkara sahip olduğu herhangi bir işletme)

Aynı Grup şirketi veya iş biriminde iki yakın akraba 
arasında doğrudan veya dolaylı bir rapor hattı 
olması durumunda, yönetim her iki tarafın da bir 
diğeri üzerinde yönetsel bir etkiye sahip olmamasını 
sağlamakla yükümlüdür.

Finansal çıkarlar
Kendiniz ve evinizde yaşayan tüm yakın akrabalarınız 
adına aşağıdaki hususları bildirmelisiniz:
bir rakibe ait bütün finansal çıkarlar
eğer tedarikçi ve müşteri ile yapılan Grup anlaşmalarında 
herhangi bir iştirakiniz varsa veya bu anlaşmayı yapanları 
denetliyorsanız, bu müşteri veya tedarikçinin sahip 
olduğu tüm finansal çıkarlar

Halka açık yatırım fonları, endeksli yatırım fonları 
ve benzer birleştirilmiş yatırımlar gibi üzerinde 
söz sahibi olmadığınız yatırımları bildirmek 
zorunda değilsiniz.
‘Maddi finansal çıkar’, karar verme şeklinizi etkileyecek, 
Grup şirketi nezdinde mevcut veya muhtemel finansal 
çıkarların tamamına karşılık gelir.

Aşağıdaki taraflarla finansal çıkarlarınızın 
bulunmaması gerekmektedir:
eğer tedarikçi ve müşteri ile yapılan Grup anlaşmalarında 
herhangi bir iştirakiniz varsa veya bu anlaşmayı yapanları 
denetliyorsanız, tedarikçi veya müşteri
grubun çıkarları aleyhinde faaliyet gösteren Grubun 
herhangi bir rakibi veya herhangi bir işletme 

Gruba katılmadan önce edindiyseniz, tayininizden önce 
istihdam eden şirketimize yazılı olarak bildirdiyseniz 
ve istihdam eden şirketiniz buna itiraz etmiyorsa 
rakip firmada bulunan maddi finansal çıkarınıza izin 
verilebilir. Söz konusu çıkar bir Grup şirketi yöneticisinin 
daha önceden tasarrufunda bulunuyorsa, şirket 
yönetim kuruluna bildirilmeli ve bir sonraki toplantıda 
tutanağa geçirilmelidir. 
Eğer bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa, daha fazla 
bilgi için yerel LEX Danışmanınıza başvurun.

Dış istihdam
Öncelikle niyetinizi bildirmeden ve hat yönetiminden 
onay almadan, bir üçüncü taraf için veya adına 
çalışamazsınız. Eğer tam zamanlı çalışıyorsanız; 
bu iş fazla vaktinizi almamalı, mesai saatleri 
dahilinde çalışılacak şekilde anlaşma yapılmamalı, 
performansınızı etkilememeli veya Grup şirketi içindeki 
görev ve sorumluluklarınıza hiçbir şekilde mani 
olmamalıdır. Örneğin aşağıdaki koşulları içeren bazı 
durumlarda çalışmaya kesinlikle izin verilemez:
bir Grup şirketi rakibi ile
işiniz dahilinde çalıştığınız bir müşteri veya tedarikçi ile

‘Üçüncü taraf için veya adına çalışmak’, yönetici veya 
danışman olmak veya Grup dışındaki herhangi bir 
kuruluşa (hayır kurumları ve kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar dahil) herhangi bir şekilde hizmet vermek 
ikinci bir işte çalışmaya karşılık gelir. Grup içindeki 
görev ve sorumluluklarınıza mani olmadığı sürece, boş 
vakitlerinizde gerçekleştireceğiniz ücretsiz gönüllülük 
esaslı çalışma bu tanıma dahil değildir.

Kurumsal fırsat
Niyetinizi bildirmeden ve bölüm yöneticinizden 
yazılı onay almadan, konumunuz gereği edindiğiniz 
bilgileri hiçbir şekilde kullanmamalı veya kurumsal 
bir fırsat olarak kendi kazanç veya menfaatiniz 
için (veya yakınlarınız için) bunu bir fırsat 
olarak değerlendirmemelisiniz.
‘Kurumsal fırsat’, Grup veya Grup şirketine usulen ait 
herhangi bir iş olanağına karşılık gelir. 
Herhangi bir kamu şirketindeki teminat bedeliyle 
ilgili ‘iç bilgilere’ erişiminiz varsa, bu konuya özellikle 
dikkat edilmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. İçsel bilginin 
suistimali ve piyasa bozucu eylemler.

Ailevi veya kişisel ilişkiler
Aşağıda belirtildiği şekilde yakın akrabalarınız 
varsa bildirmelisiniz;
grup içinde çalışanlar
bilginiz dahilinde, herhangi bir rakip, tedarikçi, müşteri 
veya Grubun önemli anlaşmalarının bulunduğu diğer 
işletme türleri için çalışan, hizmet sunan veya maddi 
finansal çıkarı bulunanlar
kamu görevlileri ve BAT faaliyetleri üzerinde bireysel 
veya kolektif bir etkiye sahip olabilecekler

‘Yakın akraba’ kullanımı, eş, partner, çocuk, kardeş, 
yeğen, teyze, halalar, amca, dayı, büyükanne, büyükbaba 
ve torunlara (evlilik ile ortaya çıkan ilişkiler dahil olmak 
üzere) karşılık gelir.
Rapor hattı üzerinde doğrudan veya dolaylı konumlanmış 
çalışanlar arasındaki yakın ilişkiler ayrıca çıkar 
çatışmasının oluşmasına veya ortaya çıkmasına sebep 
olabilir. Doğrudan rapor hattı yöneticiniz olmakla 
beraber, dolaylı rapor hattı bölüm yöneticinizden 
başlayarak bölümünüzün başındaki direktöre kadar tüm 
yöneticileri kapsar. Eğer böyle bir durumunuz varsa, 
bu ilişkiyi bildirmelisiniz. 
İlişkinin bildirilmediği durumlarda, herhangi bir haksızlığın 
veya nüfuzu kötüye kullanmanın önüne geçmek amacıyla 
yönetim bu durumu gözetim altında tutmalıdır.
Müşteri veya tedarikçi olan yakın bir akrabanızla 
doğrudan veya dolaylı bir iş ilişkisine sahipseniz, 
yönetimin rol ve sorumluluklarınız kapsamında değişiklik 
yapması gerekebilir.

Çıkar çatışmaları devamı 
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BAT, sıfır tolerans yaklaşımını 
uygular ve her türlü rüşvet 
ve yolsuzluk ile mücadele 
etmeye kendisini adamıştır. 
Grup şirketlerinin, çalışanların 
veya iş ortaklarımızın kanunsuz 
işlere herhangi bir şekilde dahil 
olması veya bu işleri içermesi 
kesinlikle kabul edilemezdir.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

Rüşvete izin verilmez
Hiçbir zaman:

usulsüz bir davranışı teşvik etmek ya da ödüllendirmek 
için veya bizim faydamıza olabilecek herhangi biri 
tarafından alınmış herhangi bir kararı usulsüz bir şekilde 
etkilemek veya etkilemeyi planlamak için herhangi bir 
kişiye (doğrudan veya dolaylı) hediye, ödeme veya bir 
menfaati teklif etmeyin, vaat etmeyin ya da sunmayın
grubun kararlarını uygunsuz bir şekilde 
usulsüzlükleetkileyeceği düşünülebilecek usulsüz bir 
davranışiçin ödül veya teşvik olarak nitelendirilebilecek 
herhangi bir hediye, ödeme ya da farklı bir faydayı 
herhangi bir kişiden (doğrudan veya dolaylı) talep 
etmeyin veya kabul etmeyin, kabul etmeye razı olmayın 
ya da teslim almayın

Bir kamu görevlisine rüşvet vermek, neredeyse bütün 
ülkelerde suç teşkil etmektedir. Birçoğunda ise özel 
sektördeki çalışanlara ve kuruluşlara (örneğin bizim 
tedarikçilerimize) rüşvet vermek aynı şekilde suç olarak 
kabul edilmektedir.
Birçok ülkede rüşvet ile mücadele kanunları ülkenin 
kendi sınırları dışında da geçerlidir; dolayısıyla yurt dışına 
rüşvet ödemek bu ülkelerin vatandaşları için bir suç 
teşkil edecektir.

Kolaylaştırma ödemelerine izin verilmez
Herhangi bir çalışanın sağlığını, güvenliğini veya 
özgürlüğünü korumak dışında, kolaylaştırma ödemesi 
(doğrudan veya dolaylı) yapmamalısınız.
Kolaylaştırma ödemeleri, ödeyen kişinin zaten yetkili 
olduğu rutin eylemlerin alt düzey yetkilisi tarafından 
gerçekleştirilen, performansı kolaylaştırmak veya 
hızlandırmak maksadıyla yapılan küçük çaplı ödemelerdir. 
Bu ödemeler birçok ülkede yasa dışıdır. Birleşik Krallık 
gibi bazı ülkelerde ise, yurt dışına kolaylaştırma ödemesi 
yapmak suç teşkil etmektedir.
Ödeme için güvenli bir alternatifin bulunmadığı 
istisnai durumlarda, yerel LEX Danışmanımızı 
(mümkünse herhangi bir ödeme yapılmadan) dahil 
etmeliyiz. Ödeme ayrıca Grup şirketinin kayıtlarında 
tamamıyla belgelenmelidir.

Uygun prosedürlerin sürdürülmesi
Grup şirketleri, kendileri adına hareket eden üçüncü 
taraf hizmet sağlayıcılarının yozlaşmış eylemlerinden 
dolayı sorumlu tutulabilir. Sonuç olarak Grup 
şirketlerinden, kendileri adına hizmet sağlayan üçüncü 
tarafların usulsüz ödemeler için teklif almamasını, 
taraflara ödeme yapılmamasını, tarafların ödeme 
talep etmemesini veya ödemeyi teslim almamasını 
sağlayacak kontrolleri uygulaması ve yönetmesi 
beklenir. Bu kontrollere şunlar dahildir:
Üçüncü Taraf ABAC Prosedürü de dahil olmak 
üzere ‘tedarikçinizi tanıyın’ ve ‘müşterinizi tanıyın’ 
prosedürleri, ki bunların hepsi ilgili risk için 
uygun niteliktedir 
söz konusu hizmete ait rüşvet ve yolsuzluk riski için 
uygun niteliklere sahip ve ihlali neticesinde fesih 
ile sonuçlanabilecek üçüncü taraflarla yapılmış 
sözleşmelerde yer alan yolsuzlukla mücadele hükümleri
uygun olduğu hallerde, tedarikçi ilişkilerini yöneten 
personel için yolsuzlukla mücadele eğitimi ve desteği
işlemlerin ve harcamaların mahiyetinin ve kapsamının 
hızlı ve doğru bir şekilde bildirilmesi

Defterler, kayıtlar ve iç kontroller
Grup iş kayıtları, işlem ve harcamaların mahiyetini 
ve kapsamını doğru bir şekilde yansıtmalıdır. 
Finansal kayıtların ve hesapların geçerli yolsuzlukla 
mücadele kanunları ve örnek uygulamalarla uyumlu 
olmasını sağlamak için iç kontrolleri sürdürmeliyiz.

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com

Rüşvet nedir?
Rüşvet, bir yarar (kişisel veya işle ilgili) sağlamak 
amacıyla teklif edilen herhangi bir hediye, 
ödeme veya menfaattir (örneğin ikram, bahşiş, 
iş teklifi/işe yerleştirme veya yatırım fırsatları). 
Rüşvetin ödenmesi zorunlu değildir; talep veya teklif 
edilmesi yeterlidir.
‘Uygunsuz davranış’; iyi niyet, tarafsızlık veya 
itimat doğrultusunda gerçekleştirilmesi beklenen 
bir davranışı ihlal edecek bir ticari faaliyeti veya 
kamu görevini yerine getirmeye (veya yerine 
getirmemeye) karşılık gelir.
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Hediyeler ve eğlenceler

İş ile ilgili hediyelerin veya 
eğlencelerin ara sıra teklif 
edilmesi veya kabul edilmesi, 
kabul edilebilir bir iş uygulaması 
olabilir. Nitekim uygunsuz 
ve aşırıya kaçacak hediyeler 
ve eğlenceler, rüşvet ve yolsuzluk 
şekline bürünebilir ve BAT için 
ciddi zararlara sebep olabilir.

G&E teklif etme ve alma
Teklif ettiğiniz, aldığınız veya edindiğiniz tüm hediyeler 
ve eğlenceler:

rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında 
tanımlandığı üzere eğer rüşvet veya yolsuzluk teşkil 
edecekse asla verilmemeli/kabul edilmemelidir
açık bir şekilde verilmeli/kabul edilmelidir 
ilgili yargı makamlarınca yasaya uygun bulunmalı ve karşı 
tarafın kuruluşu tarafından yasaklanmamış olmalıdır 
ihale ve açık artırma süreçlerine katılan 
tarafları içermemelidir 
herhangi bir Grup şirketinin dahil olduğu işlem 
üzerinde maddi bir etkiye sahip olmamalı veya sahip 
olabilecekmiş gibi görünmemelidir
hediye nakit para veya dengi olmamalıdır 
(makbuzlar, hediye kuponları, krediler, menkul kıymetler)
sorulmamalı veya talep edilmemelidir 
bir şeyin karşılığında teklif edilmemelidir 
(ör. bazı şartlara bağlı olarak teklif edilmesi) 
savurgan ve uygunsuz bir şekilde verilmemeli veya 
bu şekilde bir izlenim bırakılmamalıdır (saygısız, ahlaksız, 
müstehcen veya yerel kültür dikkate alındığında 
herhangi bir Grup şirketini kötü yansıtacak şekilde) 
önceden yazılı olarak onaylanmalıdır (bu politika ve/veya 
ek yerel gerekliliklerin onay gerektirdiği durumlarda)
uygulanabilir işletme gider politikaları ve prosedürlerine 
uygun olarak harcanabilir
ayrıca Kamu Görevlileri ve Özel sektör paydaşları 
için eşiğin üzerindeki tüm G&E’ler, Grup şirketinin 
G&E Siciline kaydedilmelidir

G&E teklif veya kabul ederken her zaman göz 
önünde bulundurun:
Niyet: Buradaki niyet sadece bir iş ilişkisi oluşturmak 
veya bunu sürdürmek mi yoksa nezaket sunmak mı, 
yoksa iş ile ilgili alınacak bir kararda alıcının nesnelliğini 
etkilemek üzere mi planlandı?
Yasallık: Ülkenizde veya karşı tarafın ülkesinde yasal mı?
Maddiyat: Piyasa değeri makul mü  (ör. savurgan/
abartılı) ve bireyin kıdemiyle orantılı mı?
Sıklık: Birey G&E’yi nadiren mi alıyor?
Şeffaflık: Yöneticiniz, çalışma arkadaşlarınız veya Grup 
dışındaki herhangi birinin G&E’den haberi olsaydı, alıcı 
veya siz kendinizi utanmış hisseder miydiniz?

Kamu Görevlilerine G&E
Kamu Görevlilerine veya bir yakın akrabasına, 
arkadaşına veya yakınlarına G&E (veya başka bir 
kişisel fayda) sunarak doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilemeye çalışmak yasaktır. 
Düzenleyici etkileşim işimizin bir parçasıdır. Bu bağlamda 
G&E’nin (belirtilen eşikler dahilinde) sunulmasına 
veya alınmasına izin verilebilir. Bununla birlikte birçok 
ülke, Kamu Görevlilerinin G&E’yi kabul etmesine izin 
vermediğinden ve rüşvetle mücadele yasaları genellikle 
katı olduğundan bu konuda daha dikkatli olunmalıdır.
(bkz. ‘Kamu Görevlileri’ ve ‘yakın akraba’ tanımı için Çıkar 
Çatışmaları Politikası)

Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde, önceden 
onay alınmaksızın herhangi bir G&E’yi teklif 
ve kabul edebiliriz:
her seferinde kişi başına belirtilen 20 £ eşik değerinin 
altında olursa (veya yerel muadiline göre altındaysa)
yasalara uygun, nadiren gerçekleşiyor ve uygunsa

Kamu Görevlilerine (veya yakın akrabalarına) değeri 
20 £ eşiğinin üstünden başlayan ve 200 £’a kadar 
artan herhangi bir G&E’nin sunulması veya kabul 
edilmesi için bölüm yöneticimizden ve yerel LEX 
Danışmanımızdan önceden yazılı onay almalıyız. 
Bir Kamu Görevlisi (veya yakın akrabaları) tarafından 
teklif edilen veya alınan ve değeri 200 £ üzerinde olan 
G&E, sadece istisnai koşullar oluştuğu ve teklifi sunan 
Grup şirketinin Genel Müdürü/Bölge Yöneticisi/Bölüm 
Müdürü ön onayı alındığı ve Çalışma Standartları 
Grup Direktörü veya Bölge LEX Direktörü önceden 
bilgilendirme yapıldığı takdirde uygundur.

Tanımlar
‘eğlenceler’, BAT dışındaki bir kişi veya kuruluş 
tarafından teklif edilen, verilen veya alınan yiyecek 
veya içecek, herhangi bir kültürel veya sportif 
etkinliğe katılım veya seyahat ve konaklama dahil 
olmak üzere konukseverliğin bütün biçimlerini 
ifade eder
‘hediyeler’, BAT dışındaki bir kişi veya kuruluş 
tarafından teklif edilen, verilen veya alınan, eğlence 
kapsamına girmeyen, değeri bulunan herhangi bir 
şeyi ifade eder
‘G&E’, hediyeler ve/veya eğlenceler anlamına gelir 
‘Özel sektör paydaşı’, Kamu Görevlileri haricindeki 
bütün kuruluşlar ve bireyler anlamına gelir 
‘eşik değer’, Birleşik Krallık’taki bir Kamu 
Görevlisi için 20 £, bir Özel sektör paydaşı için 
200 £ değerine karşılık gelir. Grup şirketleri, 
bu miktarları aşmayacak ve yerel alım gücünü 
ve düzenlemeleri yansıtacak şekilde kendi 
piyasalarının koşullarına göre mütevazi ve adil bir 
yönlendirme gerçekleştirmelidir
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bölüm yöneticileri, yerel LEX Danışmanına danışarak 
geçerli eşik değerlerini aşan Grup şirketi çalışanları 
tarafından sunulmuş veya alınmış herhangi bir G&E ile 
ne yapılması gerektiğini belirleyecektir. Genel olarak 
bu tarz bir G&E reddedilmeli veya iade edilmelidir. 
Bu durumun uygunsuz veya gücendirici olacağı 
düşünüldüğü takdirde, ilgili Grup şirketinin mülkiyetine 
geçmesi esasıyla G&E kabul edilebilir 
hiçbir zaman ücretini kendiniz ödeyerek veya 
bir başkasına ödeterek gerekli G&E onay alma 
yükümlülüğünüzden kaçınmamalısınız
bütün G&E’ler uygulanabilir işletme gider politikaları 
ve prosedürlerine uygun olarak harcanmalıdır
hiçbir koşulda BAT tarafından masrafları 
karşılanan bir eğlence, BAT personelinin 
yokluğunda gerçekleşmemelidir
hiçbir şüpheye mahal vermemek için bu Politikada yer 
alan eşik değerlerinin açığını yakalama düşüncesiyle 
G&E küçük miktarlara/değerlere bölünmemelidir 
arkadaşlar ve yakınlardan ziyade, G&E genellikle 
BAT’nin iş ilişkilerinin bulunduğu bireylere 
yöneltilmelidir. Ancak bir bireyin arkadaşları, yakınları 
veya diğer misafirleri iştirak ederse, o zaman 
maliyetler bu Politikada yer alan eşik değerler 
amacıyla toplanmalıdır
belirli durumlarla sınırlı olabilecek istisnai ve kapsayıcı 
onaylarla ilgili daha fazla yönlendirme için Hediyeler 
ve Eğlenceler Prosedürüne göz gezdirin

Bağımsız dış denetçilere ve denetçiler 
tarafından G&E
Grup şirketleri, muhtemel çıkar çatışması oluşturabilecek 
veya bağımsızlıklarını riske atabilecek herhangi bir 
G&E’yi bağımsız dış denetçilere teklif veya vaat 
etmemelidir. Bunu yapmak, BAT’nin şirket ve muhasebe 
kuralları ve düzenlemelerini ihlal etmesi riskiyle 
sonuçlanır. Kabul edilebilir eğlenceler, birden fazla 
katılımcının olduğu veya davet ile katılımın sağlandığı 
büyük çaplı bir şirket etkinliğini içeren iş görüşmeleri, 
bir konferans veya eğitim esnasında tüketilen yiyecek 
ve içecekler ile sınırlıdır. KPMG, Grup ve Grup şirketlerinin 
çoğunluğu için mevcut bağımsız dış denetçidir. Bir Grup 
şirketi KPMG dışında bir bağımsız dış denetçi atadıysa, 
yine de G&E gerekliliklerine uyulmalıdır.

Grup Şirketlerinden G&E
Çalışanların bir Grup şirketinden G&E kabul etmesine 
dair hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Grup şirketleri 
bu tarz herhangi bir G&E’nin meşru, uygun ve orantılı 
olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Resmi kayıtların tutulması ve izlenmesi
Her Grup şirketi, eşik değerinin üstündeki bütün 
G&E’lerin kaydının tutulmasından ve izlenmesinden 
sorumludur (Grup Şirketleri daha fazla sayıda kayıt 
tutmaya karar verebilir).

Özel sektör paydaşları
Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde, önceden onay 
alınmaksızın bir özel sektör paydaşına herhangi bir 
G&E teklif edilebilir veya karşı taraftan kabul edilebilir:
her seferinde kişi başına belirtilen 200 £ eşik değerinin 
altında olursa (veya yerel muadiline göre altındaysa) 
yasaya uygun ve makul iş uygulamaları ile 
tutarlılık gösterirse

Yukarıda belirtilen 200 £ üzerinde değere sahip 
herhangi bir G&E’nin teklifi veya kabulü için:
bölüm yöneticimizden önceden yazılı onay 
talep etmeliyiz

Hiçbir zaman unutmayın:
talepler onaylanırken onay verenler, teklif edilen 
G&E’nin yukarıda belirlenen beklentilerle ihtilaf içinde 
olmadığı ve özellikle zamanlama ve genel durum göz 
önünde bulundurulduğunda, herhangi bir kararın 
G&E tarafından etkilendiği algısının oluşmadığı kanaatine 
varmaları gerekmektedir
ön onayın mümkün olmadığı istisnai durumlar olabilir. 
Ön onayın neden talep edilmediği veya alınmadığı ile 
ilgili yazılı gerekçelerle G&E’nin verilmesinden veya 
alınmasından en fazla yedi gün sonra, mümkün olan 
en kısa sürede onayın talep edilmesi gerekmektedir

Hediyeler ve eğlenceler devamı
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Tüm meslektaşlarımıza 
ve iş ortaklarımıza herhangi 
bir ayrım yapmaksızın, insan 
onuruna yakışır bir şekilde 
ve saygıyla davranmalıyız.

İş yerinde saygı

Eşitliğin ve çeşitliliğin teşvik edilmesi
Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sağlamaya ve çalışan 
eşitliğini teşvik ederek kapsayıcı bir iş gücü yaratmaya 
kendimizi adadık. İşimizi geliştirmek ve güçlendirmek 
için çeşitliliği benimsiyoruz. Farklılıklarımızı kutluyor, 
bu farklılara saygı duyuyor ve her birimizi eşsiz kılan 
özelliklerimize değer veriyoruz.
İş arkadaşlarımıza bize nasıl davranılmasını istiyorsak 
öyle davranmalı ve onların kişiliklerine ve düşüncelerine 
saygı göstermeliyiz.
Irk, renk, cinsiyet, yaş, engel, cinsel yönelim, sınıf, din, 
siyasi görüş, sigara içme alışkanlıkları veya kanunlar 
tarafından korunan başka kişisel özelliklerin, herhangi 
bir çalışanın işe alınması, geliştirilmesi, ilerlemesi veya 
emekliliği söz konusu olduğunda kararımızı etkilemesine 
izin vermemeliyiz.
Bu, iş yerinde ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin 
temel ilkeleri ortaya koyan ILO Sözleşmesi 111’e olan 
desteğimizi yansıtmaktadır.

Taciz ve zorbalığın önlenmesi
Taciz ve zorbalığın tüm çeşitleri hiçbir şekilde kabul 
edilemez. Bu tür eylemlerin ve tutumların iş yerinden 
tamamen kaldırılması konusuna kendimizi adadık.
Taciz ve zorbalık; taciz edici, aşağılayıcı veya korkutucu 
olan cinsel, sözel, sözel olmayan ve fiziksel davranışları 
içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Bu tür davranışlara ya da başka bir şekilde kabul edilemez 
davranışlara tanık olur veya maruz kalırsak, bunu bölüm 
yöneticimize bildirmeliyiz.
Çalışanların sorunları gündeme getirebilecekleri ve ilgili 
herkesin memnuniyeti için hızlı bir çözüm getirmeyi 
hedefleyen bir güven ortamı sağlamaya çalışıyoruz.
Bu amaçla çalışanları yerel şikayet prosedürlerini 
tanımaya teşvik ediyoruz.

Çalışan sağlığının gözetilmesi
Çalışanlarımızın sağlığına çok değer veriyoruz 
ve kazaları ve yaralanmaları önlemek ve iş yeri sağlık 
risklerini en aza indirmek için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamaya çalışıyoruz.
Grup şirketleri:
küresel EHS Politikamız veya ulusal hukukumuzla (hangisi 
daha üst seviye ise) uyumlu sağlık ve güvenlik politikaları 
ve prosedürlerini benimsemeli
sağlık ve güvenliğin korunmasını ve geliştirilmesini 
sağlamak için çalışanlarıyla birlikte çalışmalı 
çalışanların iş/özel hayat dengesini desteklemek 
için çalışmalıdır

Dünya genelindeki tüm çalışanlarımızın bedensel 
güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, politikalarımızın 
ve standartlarımızın anlaşılmasını sağlamak ve herkesin 
işleri ile ilgili sağlık, güvenlik ve emniyet konuları 
ve gereksinimlerinin farkında olması için eğitimler vermek 
için sürekli çalışacağız.
Grup şirketlerini yerel uygulamalara uygun bir şekilde 
aile dostu politikaları keşfetmeye ve benimsemeye 
teşvik ediyoruz.

Neye inanıyoruz
Dernek kurma özgürlüğü, güç kullanarak 
ya da zorunlu işçiliğin tüm biçimlerinin ortadan 
kaldırılması, çocuk işçiliğinin etkili bir biçimde 
kaldırılması, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması da dahil olmak 
üzere temel çalışma haklarına saygı duyulması 
gerektiğine inanıyoruz.
Bu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar ve İlkeler 
Bildirgesi’ne olan desteğimizi yansıtmaktadır. 
İlgili tüm iş kanunlarına, yönetmeliklerine 
ve düzenlemelerine uyuyoruz.
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Faaliyetlerimizi her zaman 
çalışanlarımızın, birlikte 
çalıştığımız kişilerin ve faaliyet 
gösterdiğimiz toplulukların 
insan haklarına saygılı bir 
şekilde yürütmeliyiz.

İnsan hakları ve faaliyetlerimiz

İnsan hakları risklerinin yönetilmesi
Tedarik zincirimiz de dahil olmak üzere etki 
alanımızda insan haklarını teşvik etmeye kendimizi 
adadık. Bu nedenle tüm tedarikçilerimizin Tedarikçi 
İş Davranış Kuralları’mızın gereksinimlerini karşılaması 
beklenmektedir ve bu tedarikçilerle olan sözleşme 
düzenlemelerimize dahil edilmiştir. 
Durum tespiti prosedürlerimiz mümkün olduğunca 
politika taahhütlerimizin ve Tedarikçi İş Davranış 
Kuralları’mızın etkinliğini ve uygunluğunu izlememizi 
ve insan hakları risklerini, etkilerini ve suistimallerini 
belirlememizi, önlemimizi ve azaltmamızı sağlar. 
Faaliyetlerimizde veya tedarik zincirimizde tanımlanan 
tüm insan hakları sorunlarını tam olarak araştırmaya 
ve telafi etmeye ve sürekli iyileştirme için çaba 
göstermeye kendimizi adadık. Bir tedarikçiyle ilgili 
olarak insan hakları ihlallerini tespit edersek ancak 
düzeltici eylem, kalıcı eylemsizlik veya iyileştirme eksikliği 
konusunda net bir taahhüt yoksa, bu tedarikçiyle olan 
çalışmalarımız sona ermelidir.

Çocuk işçiliğine izin verilmez
Operasyonlarımızın çocuk işçiliği barındırmamasını 
sağlamaya kendimizi adadık. Çocukların refahı, 
sağlığı ve güvenliğinin her zaman en üst düzeyde 
olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların, 
topluluklarının ve ülkelerinin gelişiminin en iyi eğitimle 
sağlandığını biliyoruz. 
İşe alınma ve en kötü çocuk işçiliği biçimlerinin 
ortadan kaldırılması için asgari yaşla ilgili temel ilkeleri 
ortaya koyan 138 ve 182 sayılı ILO sözleşmelerini 
destekliyoruz. Öyle ki;
çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar 
verecek tehlikeli veya tehlike olasılığı taşıyan herhangi 
bir iş 18 yaşın altında kimse tarafından yapılmamalıdır 
iş için asgari yaş, zorunlu eğitimi bitirme yasal 
yaşın altında olmamalı ve her koşulda 15 yaşından 
az olmamalıdır 

Tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın Tedarikçi 
İş Davranış Kuralları’mızda belirtildiği gibi asgari yaş 
gereksinimlerimizle uyumlu olmasını bekliyoruz. Bu yerel 
yasaların izin verdiği durumlarda, çocukların eğitimlerini 
veya mesleki eğitimlerini engellememesi veya sağlık 
veya gelişimlerine zararlı olabilecek herhangi bir faaliyeti 
içermesi koşuluyla (örneğin mekanik ekipmanların 
veya tarımsal kimyasalların yönetilmesi) 13 ila 15 yaş 
arasındaki çocukların hafif işler yapabilmelerini içerir. 
Ayrıca yetkili bir makam tarafından onaylanan eğitim 
veya iş deneyimi projelerini istisna olarak kabul ediyoruz.

Dernek kurma özgürlüğü
Dernek kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma 
özgürlüğüne saygı duyuyoruz.
Çalışanlarımız yerel şirket tarafından tanınan işçi 
sendikaları veya diğer iyi niyetli temsilciler tarafından 
temsil edilme hakkına sahiptir. Bu temsilciler, faaliyetlerini 
hukuk, yönetmelik, cari iş ilişkileri ve uygulamaları 
ve üzerinde anlaşmaya varılan şirket prosedürleri 
çerçevesinde yürütebilmelidir.

Emek sömürüsüne veya modern köleliğe izin 
verilmez
Operasyonlarımızın kölelik, esaret ve güç uygulayarak, 
zorunlu, bağlı tutularak, istemsiz, kaçak ve yasa 
dışı göçmen işçiliği barındırmadığını temin etmeye 
kendimizi adadık. Grup şirketleri ve çalışanları ve bizim 
adımıza hareket eden herhangi bir istihdam kurumu, 
işçi komisyoncusu veya üçüncü taraflar:
işçilerin işe alım ücreti ödemesini talep etmeyecek, 
istihdam koşulu olarak kredi almayacak, makul olmayan 
servis ücretleri ödemeyecek ya da depozito almayacaktır

işçilerin kimlik belgelerini, pasaportlarını veya 
izinlerini bir istihdam koşulu olarak teslim etmelerini 
istemeyecektir. Ulusal hukuk veya istihdam 
prosedürlerinin kimlik belgelerinin kullanılmasını 
gerektirdiği durumlarda, bunları kesinlikle yasaya uygun 
olarak kullanacağız. Eğer kimlik belgeleri güvenlik 
veya tutulma amacıyla alınırsa, bu sadece işçinin 
kendi rızasıyla sunduğu bilgilendirme ve yazılı onayı ile 
olmalıdır ve çalışanın istediği her zaman bunları alması 
için sınırsız erişime sahip olması şartı ile yapılır

Yerel topluluklar
Faaliyet gösterdiğimiz toplulukların özgün sosyal, 
ekonomik ve çevresel çıkarlarını tanımlamaya 
ve anlamaya çalışıyoruz.
Çatışmalardan muzdarip veya demokrasinin, hukukun 
üstünlüğünün veya ekonomik kalkınmanın kırılgan olduğu 
ve insan haklarının tehdit altında olduğu ülkeler de dahil 
olmak üzere tüm dünyada faaliyet gösteriyoruz.
Faaliyetlerimizle alakalı veya faaliyetlerimizden 
etkilenebilecek özgül insan hakları risklerini belirlemeliyiz. 
Bunu yaparken çalışanlar ve temsilcileri de dahil olmak 
üzere paydaşlarımızın görüşlerini alıyoruz.
Faaliyetlerimizin insan hakları ihlallerine katkıda 
bulunmamasını sağlamak ve eylemlerimizin doğrudan 
neden olduğu olumsuz insan hakları etkilerini gidermek 
için uygun adımları atacağız.
Çalışanlarımızı hem yerel hem de iş topluluklarında 
aktif bir rol oynamaya teşvik ediyoruz. Grup şirketleri, 
çalışanlar ve topluluklar içinde beceri geliştirme 
fırsatları yaratmaya çalışmalı ve ev sahibi hükümetlerin 
kalkınma hedefleri ve girişimleri ile uyum içinde 
çalışmayı hedeflemelidir.

Neye inanıyoruz
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tarafından 
da onaylanan temel insan haklarına saygı 
gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.
‘Koruma, Saygı Gösterme ve Telafi Etme’ 
çerçevesinin oluşturulması aracılığıyla, iş hayatı 
ile ilgili insan hakları sorunlarına değinmemiz 
için endüstrinin görev ve sorumluluklarını 
özetleyen BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber 
İlkeleri’ni destekliyoruz.
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Grubun yerine getirmesi gereken meşru 
bir rol vardır 
Sivil katılım sorumluluk sahibi işletmeciliğin ve politika 
oluşturmanın temel bir özelliğidir ve BAT çalışanları, lobi 
faaliyetleri kayıtları ve raporlama gereklilikleri de dahil 
olmak üzere faaliyet gösterdikleri tüm piyasaların kanun 
ve yönetmeliklerine uygun olarak politika süreçlerine 
şeffaf ve açık bir şekilde katılacaklardır. 
Politikacılarla, politika yapıcılarla ve düzenleyicilerle 
etkileşim, şeffaf ve yüksek oranda doğruluğu amaçlayarak 
gerçekleştirildiğinde, en iyi bilgilerin politika yapımında 
kararlar için bir temel olarak kullanılmasını sağlar.

Şeffaflık ve yüksek profesyonel standartlar
Grup şirketleri ve çalışanları dış paydaşlarla 
etkileşime girerken aşağıdaki maddeleri 
uygulamakla yükümlüdürler: 
faaliyet gösterdiğimiz piyasaların tüm yasa 
ve yönetmeliklerine uygun olarak politika sürecine açık 
ve şeffaf bir şekilde katılmak
kendilerini her zaman isim ve kurumsal 
kimlikleriyle tanımlamak
doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişinin 
herhangi bir kararını, Grup veya herhangi bir Grup şirketi 
lehine, usulsüz bir şekilde etkilemek için herhangi bir 
ödeme yapmamak, hediye vermemek veya başka bir 
menfaati teklif etmemek 
herhangi bir kişiden, başka bir tarafa ait gizli 
bilgileri veya hileli herhangi bir yolla bilgi almamak 
veya istememek
herhangi bir kişiyi gizlilik görevini ihlal etmeye 
teşvik etmemek
olumsuz istenmeyen sonuçları en aza indirirken, 
düzenlemenin hedeflerini en iyi şekilde karşılayacak 
yapıcı çözümler sunmak

Doğru, kanıta dayalı iletişim 
Dış etkileşim faaliyetlerini yürütürken çalışanlar:
karar verme sürecini en iyi şekilde bilgilendirmek 
için düzenleyiciler, politikacılar ve politika yapıcılarla 
doğru, eksiksiz ve kanıta dayalı bilgileri paylaşmak için 
gayret göstermelidirler

Üçüncü taraflar 
BAT, karşılıklı çıkar politikası konularında üçüncü 
tarafları desteklemektedir. Bu gibi durumlarda, 
Grup şirketleri ve çalışanları aşağıdaki maddeleri 
uygulamakla yükümlüdürler: 
ticari gizlilik gerekliliklerine ve veri koruma yasalarına 
tabi olan üçüncü taraf kuruluşların desteğini alenen 
kabul etmek
üçüncü bir taraftan bu Lobi Faaliyetleri ve Etkileşim 
politikasını ihlal eden herhangi bir şekilde hareket 
etmesini talep etmemek
üçüncü taraflardan lobi faaliyetleri ve raporlama 
gereksinimlerini düzenleyen, faaliyet gösterdikleri 
piyasaların yasa ve yönetmeliklerine uymalarını 
talep etmek 

Kamu Görevlilerine finansal seyahat desteği 
Kamu Görevlilerine finansal seyahat ve/veya 
konaklama desteği sağlamak yasaktır (ör. bir etkinliğe 
veya iş toplantısına katılmak için seyahat/konaklama 
ücretlerini ödemek). Bu kuralın değiştirilmesini 
gerektiren istisnai bir durum ortaya çıkarsa, bu durum 
Etkileşim İlkeleri rehberliğinde Hükümet İşleri Grup 
Başkan ve İş Ahlakı ve Uyumluluk Grup Başkanı 
tarafından onaylanmalıdır.
(Bkz. ‘Kamu Görevlileri’ tanımı için Çıkar 
Çatışmaları Politikası)

BAT kurumsal şeffaflık 
konusuna kendisini adamıştır. 
Sorumluluk sahibi bir şirket 
olarak dış paydaşlarla olan 
tüm etkileşim faaliyetlerimiz 
şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ile 
yürütülecektir. Faaliyetlerimizi 
etkileyen politikayla ilgili 
tartışmalara meşru bir katkımız 
vardır ve çalışanlarımızın 
bu politikaya uygun 
davranmaları gerekmektedir.

Lobi faaliyetleri ve etkileşim
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Siyasi bağışlara yerel 
yasalar tarafından açıkça 
izin verildiği ve genel olarak 
yerel iş uygulamalarının bir 
parçası olarak kabul edildiği 
durumlarda, bunlar yalnızca 
yasaya ve bu politikaya (veya yerel 
eşdeğere) tam olarak uymalıdır.

Siyasi bağışlar

Doğru sebeplerle bağış yapmak
Yerel yasaların açıkça izin verdiği durumlarda, Grup 
şirketleri siyasi partilere ve kuruluşlara ve seçimli 
mevki adaylarına yönelik kampanyalara (Birleşik 
Devletler’deki federal ofis adaylarına yapılan kurumsal 
bağışlar kesinlikle yasaktır) aşağıdaki durumlar 
sağlandığı takdirde bağış yapabilirler:
herhangi bir uygunsuz iş veya diğer avantaj elde etmek 
için yapılmıyor ise ya da usulsüz herhangi bir Grup şirket 
avantajı için bir Kamu Görevlisi tarafından herhangi bir 
karar etkilenmiyor ise
bizzat alıcı veya ailesinin, arkadaşlarının, iş arkadaşlarının 
ya da tanıdıklarının menfaatine hizmet etmiyor ise

(Bkz. ‘Kamu Görevlileri’ tanımı için Çıkar 
Çatışmaları Politikası)
Bir Kamu Görevlisini belirli bir şekilde hareket ettirmeyi, 
oy kullandırtmayı veya şirket veya Grubun çıkarlarına 
yönelik bir kararın alınması konusunda yönlendirmeyi 
amaçlıyor ise Grup şirketinin siyasi bir bağış yapmasına 
izin verilmez.
Grup şirketleri yöneticileri, siyasi bağışları onaylarken 
bu gerekliliklere uygun olup olmadıklarının göz 
önünde bulundurmalıdır.

Sıkı yetkilendirme gereksinimleri
Tüm siyasi bağışlar aşağıda şartları sağlamalıdır:
dış hukuki danışmanlık tarafından onaylandığı üzere 
yerel yasalar tarafından açıkça izin verilmeli
ilgili LEX Bölgesel Direktörü veya eşdeğerine önceden 
haber verilmiş olmalı (bu tür faaliyetlere dahil olmak 
için izin verilen kişilerin uyruğunu düzenleyen geçerli 
herhangi bir yasaya tabi)
ilgili Grup şirketinin yönetim kurulu tarafından önceden 
yetkilendirilmiş olmalı
şirketin kayıtlarına tamamıyla kaydedilmiş olmalı
ve eğer gerekli ise kamu kayıtlarına geçirilmiş olmalıdır

Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri’nde siyasi 
faaliyetlerde bulunan herhangi bir örgüte (özellikle 
yargı yetkisi dışında bulunan bir Grup şirketinden 
kaynaklanıyorsa) bağış yapmak için bir öneri olduğunda 
sıkı prosedürlere uyulmalıdır. Bunun nedeni bölge dışı 
etkiye sahip yasalar ve çok geniş bir ‘siyasi örgüt’ tanımı 
olmasıdır. ABD’deki yabancı bağış yasağı özellikle katıdır 
ve bu yasağa dikkatli bir şekilde uyulmalıdır.
AB sınırları içinde bulunan Grup şirketleri Hukuk ve Dış 
İlişkiler Grup Yöneticisinden önceden yazılı onay almalıdır 
ki, eğer verilirse bu onay belirli koşullara tabidir.

Kişisel siyasi faaliyet
Birey olarak siyasi sürece katılma hakkımız var. 
Çalışanlar olarak, eğer biz herhangi bir kişisel 
siyasi faaliyeti üstlenmek istiyorsak aşağıdaki 
şartları sağlamalıyız:
siyasi faaliyetleri kendi kaynaklarımızla ve kendi boş 
zamanlarımızda gerçekleştirerek
kendi görüş ve faaliyetlerimizin herhangi bir 
Grup şirketine aitmiş gibi anlaşılması olasılığını 
en aza indirerek
faaliyetlerimizin Gruba karşı görev ve sorumluluklarımız 
ile çelişmemesine dikkat ederek

Eğer bir kamu hizmetinde bulunmak istiyor veya 
kamu hizmetinde bulunmayı kabul ediyorsak, bölüm 
yöneticimize önceden haber vermeli ve resmi 
görevlerimizin işimizi etkileyip etkilemediğini ele almalı 
ve böyle bir etki söz konusu ise bu etkiyi en aza indirmek 
için bölüm yöneticisi ile beraber çalışmalıyız.
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Bizler, işletmelerin rolünü tüzel 
kişi olarak kabul ediyor ve Grup 
şirketlerinin yerel toplulukları 
ve hayırsever projelerini 
desteklemesini teşvik ediyoruz.

Hayırsever yardım

Doğru sebeplerle yardım etmek
Grup şirketleri, yapılan yardımların yasal olması 
ve herhangi bir usulsüz işi güvenceye almak ya da başka 
bir avantaj sağlamak için yapılmaması koşuluyla, hayır 
amaçlı yardım ve benzeri sosyal yatırımlar yapabilirler.
Grup şirketleri, Grup Stratejik Kurumsal Sosyal Yatırım 
Çerçevesini dikkate alarak kurumsal sosyal yatırım için 
genel stratejiler bağlamında, hayır kurumu yardımı 
veya benzer bir sosyal yatırım önerisini her zaman 
değerlendirmeye almalıdır.

İtibar ve durum sorgulama
Grup şirketleri, alıcının itibarını ve durumunu 
sorgulamadan hiçbir hayır amaçlı 
yardım gerçekleştirmemelidir.
Grup şirketlerinin, herhangi bir yardım yapmadan önce, 
alıcının iyi niyetle ve hayır amaçlı hareket ettiğinden 
ve alınan yardımın herhangi bir usulsüz amaçla 
kullanılmayacağından emin olmaları beklenmektedir.
Hayır kurumlarının tescilli olması gereken ülkelerde, 
Grup şirketleri bir yardım yapmadan önce tescil 
durumlarını sorgulamalıdır.

Yaptığımız yardımların tamamıyla kayıt altına 
alınması
Bir Grup şirketi tarafından gerçekleştirilen herhangi 
bir hayır amaçlı yardım ya da başka kurumsal sosyal 
yatırım, şirket kayıtlarında tamamıyla kaydedilmeli 
ve eğer gerekliyse, alıcı veya şirket tarafından kamu 
kayıtlarına geçirilmelidir.
Grup şirketleri, sürdürülebilirlik raporlama amaçları 
için LEX aracılığıyla rapor ettikleri yardımların, finansal 
ve yasal raporlama amaçları için Finans yoluyla rapor 
ettikleri katkılarla tutarlı olmasını sağlamalıdır.

Kamu görevlileri
Bir Kamu Görevlisinin hayır kuruluşuna, görevlinin 
isteğiyle ya da görevliyle anlaşarak ya da resmi bir 
eylemin karşılığında muvafakat amacıyla veya resmi 
bir eylemin sonucu olarak ya da Grup şirketinin lehine 
Kamu Görevlisini usulsüz bir şekilde etkilemek için 
yardım yapmamalıyız.
Resmi eylem karşılığında veya resmi eylem sonucunda 
veya kamu görevlisini herhangi bir grup şirketinin lehine 
usulsüz bir şekilde etkilemek için bir Kamu Görevlisinin 
veya üçüncü bir tarafın hayır kurumuna, örneğin Kamu 
Görevlisinin aile üyesi, arkadaşı veya ortağı gibi, yardım 
yapılması yasaktır.
(Bkz. "Kamu Görevlileri" tanımı için Çıkar 
Çatışmaları Politikası)
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Finansal ve finansal olmayan 
bilgilerin dürüst, doğru 
ve objektif bir şekilde 
kaydedilmesi ve raporlanması; 
Grubun itibarı, yasal, vergi, 
denetim ve düzenleyici 
yükümlülüklerini yerine getirme 
yeteneği ve Grup şirketleri 
tarafından iş kararlarını 
ve eylemlerini desteklemek 
için gereklidir.

Doğru bilgi ve veri
Yarattığımız tüm finansal veya finansal olmayan veriler, 
gerçekleştirilen tüm işlemleri ve olayları doğru bir 
şekilde yansıtmalıdır.
Finansal ve diğer işletme bilgilerini raporlamak için 
geçerli yasaları, dış muhasebe gerekliliklerini ve Grup 
prosedürlerini takip etmeliyiz.
Bu verilerin kağıt, elektronik ortam veya başka bir 
ortamda olduğu tüm durumlarda geçerlidir.
Kayıtların doğru bir şekilde tutulmaması Grup politikasına 
aykırıdır ve ayrıca yasa dışı da olabilir.
Kayıtları tahrif etmek veya gerçekleri yanlış beyan etmek 
için hiçbir zaman gerekçe yoktur. Bu tür davranışlar 
dolandırıcılık anlamına gelebilir ve hukuki veya cezai 
sorumlulukla sonuçlanabilir.

Kayıt yönetimi
Grup şirketleri, Grup Kayıtları Yönetimi 
Politikası’nı yansıtan, kayıt yönetimi politikaları 
ve prosedürlerini benimsemelidir.
Tüm kritik iş kayıtlarımızı bu politika ve prosedürlere 
uygun olarak yönetmeli ve izin verilmedikçe şirket 
kayıtlarını asla değiştirmemeli veya yok etmemeliyiz.
Bizim için geçerli olan kayıt yönetimi politikası 
ve prosedürlerine aşina olmalıyız. 

Muhasebe standartlarının takip edilmesi
Finansal veriler (ör. defterler, kayıtlar ve hesaplar) 
hem genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine hem 
de Grubun muhasebe ve raporlama politikalarına 
ve prosedürlerine uygun olmalıdır.
Grup şirketlerinin finansal verileri, bulundukları ülkede 
uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
uygun olarak tutulmalıdır.
Grup raporlaması için verilerin Grubun muhasebe 
politikaları (IFRS) ve prosedürleri ile uyumlu olmalıdır.

Dış denetçiler ile iş birliği
Grubun dış ve iç denetçileri ile tam anlamıyla iş birliği 
içinde çalışmalı ve herhangi bir Grup şirketinin 
denetimine ait tuttukları tüm bilgilerin (ilgili denetim 
bilgileri) şirketin dış denetçileri tarafından erişilebilir 
olduğundan emin olmalıyız.
Dış denetçiler ile tam anlamıyla iş birliği yapma 
yükümlülüğümüz, örneğin yasal olarak ayrıcalıklı belgeler 
söz konusu olduğunda yasal kısıtlamalara tabidir.
Aksi takdirde, dış denetçilerin herhangi bir talebine 
derhal cevap vermeli ve ilgili personel ve belgelere tam 
ve sınırsız erişime izin vermeliyiz.
Hiçbir koşulda yanıltıcı, eksik veya yanlış olduğunu 
bildiğimiz (veya makul bir şekilde bilinmesi gereken) 
bilgileri dış veya iç denetçilere vermemeliyiz. 

İşlemlerin belgelenmesi
Tüm işlemler ve sözleşmeler her seviyede doğru 
ve usulüne uygun bir şekilde yetkilendirilmeli ve harfi 
harfine kaydedilmelidir.
Grup şirketleri tarafından girilen tüm sözleşmeler, 
başka bir Grup şirketi veya üçüncü bir tarafla yazılı 
olarak kanıtlanmalıdır.
Bir Grup şirketi adına herhangi bir sözleşmenin 
hazırlanmasından, müzakere edilmesinden veya 
onaylanmasından sorumluysak, ilgili sözleşme 
onay politikası ve prosedürlerine uygun olarak 
onaylandığından, imzalandığından ve kaydedildiğinden 
emin olmalıyız.

Bir Grup şirketi tarafından, ürünlerinin satışı 
ile ilgili hazırlanan tüm belgeler, yurt içi veya 
ihracat, doğru, eksiksiz olmalı ve işlemin doğru 
bir görünümünü vermelidir.
Vergi, gümrük veya diğer makamlar tarafından olası 
denetim için gerekli olan tüm belgeler (ilgili yazışmalarla 
birlikte) muhafaza edilmelidir.

Doğru muhasebe ve kayıt tutulması
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Şirket varlıklarının korunması

Hepimiz bize emanet edilen Grup 
varlıklarının korunmasından 
ve uygun bir şekilde 
kullanılmasından sorumluyuz.

Şirketimizin çıkarları doğrultusunda hareket 
edilmesi
Grup varlıklarının zarar görmediğinden, istismar 
edilmediğinden, zimmete geçirilmediğinden veya ziyan 
edilmediğinden emin olmalı ve başkaları tarafından 
gerçekleştirilen istismar veya zimmete geçirme 
eylemlerini bildirmeliyiz.
Grup varlıkları maddi ve fikri mülkiyeti, fonları, tarihi, 
mülkiyet bilgilerini, kurumsal fırsatları, ekipmanları 
ve tesisleri içerir.

Fonların hırsızlığa ve istismara karşı 
korunması
Grup fonlarını korumalıyız ve onları istismara, 
dolandırıcılığa ve hırsızlığa karşı korumalıyız. Masraflar, 
fişler, makbuzlar ve faturalar için ödeme istemlerimiz 
doğru olmalı ve zamanında teslim edilmelidir.
‘Grup fonları’, bize veya bizde bulunan şirket kredi 
kartlarına aktarılan nakit de dahil olmak üzere Grup 
şirketine ait nakit veya nakit eşdeğerine karşılık gelir.
Çalışanlar tarafından dolandırıcılık veya hırsızlık, işten 
çıkarılma ve kovuşturma ile sonuçlanabilir.

Çalışmalarımıza yeterli zaman ayrılması
Hepimizin sorumluluklarımızı yerine getirmek için 
çalışmalarımıza yeterli zaman ayırması beklenmektedir.
İş yerinde iken, işimize tamamen odaklanmış olmamız 
ve işimize engel olabilecek seviyenin üzerinde herhangi 
bir kişisel faaliyet üstlenmememiz beklenmektedir.

Markalarımızın ve yeniliklerimizin korunması
Grup içinde sahip olunan tüm fikri mülkiyeti 
korumak zorundayız.
Fikri mülkiyet patent, telif hakları, ticari markalar, tasarım 
hakları ve diğer özel bilgileri içerir.

Varlıklarımıza erişimin güvence altına alması
Grup varlıklarına erişim sağlamak için kullanılabilecek 
bilgileri korumalıyız.
Her zaman bina erişim kartları, kimlik, şifreler ve kodlar 
da dahil olmak üzere şirket mülkiyet ve ağlarına erişim 
için kullanılan herhangi bir bilginin güvenliğini sağlayın.

Üçüncü tarafların varlıklarına saygı duyulması
Aşağıda yer alanları asla bilinçli bir 
şekilde yapmamalıyız:
üçüncü tarafların maddi varlıklarına zarar verilmesi, 
varlıkların istismar edilmesi veya zimmete geçirilmesi
üçüncü tarafların haklarını ihlal ederek geçerli bir 
patent, ticari marka, telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet 
haklarının ihlal edilmesi
üçüncü şahısların sistemlerinin ya da kaynaklarının 
performansını olumsuz etkileyecek herhangi bir
yetki dışı faaliyetin gerçekleştirilmesi

Üçüncü tarafların Grubun varlıklarına karşı göstermelerini 
beklediğimiz saygıyı, onların maddi ve fikri mülkiyetleri 
için de göstermeliyiz. 

Şirket ekipmanlarının kullanımı
Şirkete ait cihazları veya tesisleri aşağıda belirtilen 
durumlar ve şirket politikaları dışında kişisel faaliyetler 
için kullanmamalıyız.
Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde, bize sunulan 
veya kullanımımıza açılmış olan sistemlerin ve şirket 
cihazlarının, sınırlı, arada sırada veya duruma özgü 
kişisel kullanımına izin verilir:
makul ve iş performansımızı etkilemiyor ise
sistemlerimizin performansı üzerinde olumsuz bir etkisi 
yok ise
yasa dışı veya uygunsuz bir amaç için değil ise

Gerekçeli ve kısa telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları 
ve internet kullanımına izin verilir. Uygunsuz kullanımlar 
şunları içerir:

aşağılayıcı, küçük düşürücü, cinsiyetçi, ırkçı, müstehcen, 
kaba veya başka türlü saldırgan konuşmalar
telif hakkıyla korunan, lisanslı veya diğer özel 
materyallerin uygunsuz bir şekilde yayılması
zincirleme mektuplar, reklamlar ve taleplerin iletilmesi 
(yetki verildiği durumlar hariç)
uygunsuz internet sitelerinin ziyaret edilmesi



BAT Çalışma Standartları22

Sesini Yükselt Kişisel Dürüstlük ve İş Dürüstlüğü İş yeri ve insan hakları Lobi faaliyetleri ve Kamu yardımları Şirket varlıkları ve mali bütünlük Ulusal ve uluslararası ticaret Yönetim Kurulu Başkanının mesajı

www.bat.com/sobc/online

Veri gizliliği, gizlilik ve bilgi güvenliği

Veri gizliliği yasalarını göz önünde 
bulundurur ve ticari açıdan 
hassas tüm bilgilerin, ticari 
sırların ve Grup ve işletmeleriyle 
ilgili diğer gizli bilgilerin 
gizliliğini koruruz.

Veri gizliliği
Kişisel veri, bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak 
tanımlayan bilgidir. Bireyler hakkında önemli miktarda 
bilgiye sahip olan küresel bir şirket olarak, Grup 
şirketleri ve çalışanları, kişisel verilerin yerel veri 
koruma yasalarına ve Grup Veri Gizlilik Politikasına 
uygun olarak ele alınmasını sağlamalıdır.
Veri gizliliği yasaları, kişisel verilerin kullanılmasını, 
işlenmesini ve şirketler veya ülkeler arasında 
aktarılabilme yollarını düzenler. Müşteriler, çalışanlar, 
üstleniciler ve tedarikçiler veya iş yaptığımız diğer üçüncü 
tarafların çalışanları da dahil olmak üzere tüm bireyler 
için geçerlidir.
Kişisel verilerin sorumluluk ile ve tüm dünyadaki veri 
gizliliği kanunlarına uygun bir şekilde kullanılması 
konusuna özen gösteriyoruz. Daha fazla bilgi için bkz. 
Grup Veri Gizlilik Politikası. Bu Politika, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin küresel bir minimum standart 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bazı yargı alanlarında 
belirli yasaların ek gereklilikler getirebileceğinin farkında 
olmalıyız ve kişisel verileri bu tür geçerli tüm yasalara 
uygun olarak kullanacağız. 

Gizli bilgiler
Gizli bilgilerimiz, üçüncü taraflara ifşa edilmesi 
durumunda Grubun çıkarlarına zarar verebilecek 
herhangi bir bilgidir, örneğin:
satış, pazarlama ve diğer kurumsal veri tabanları
fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri ve planları
gizli ürün bilgileri ve ticari sırlar
araştırma ve teknik veriler
yeni ürün geliştirme malzemeleri
iş fikirleri, süreçleri, önerileri veya stratejileri
yayınlanmamış finansal veriler ve sonuçları
şirket planları
personel verileri ve çalışanları etkileyen hususlar
bir Grup şirketine tanımlı lisanslı yazılım veya Grup 
şirketi tarafından geliştirilmiş yazılım

Gizli bilgilerin açığa çıkarılması
Bir Grup şirketine veya Grup dışında yer alan 
işletmesine ait gizli bilgileri, üst düzey bir yöneticiden 
yetki almadan açığa çıkarmamalıyız ve çıkarmamız 
gerektiği durumlarda ise sadece:
gizlilik görevi nedeniyle ve bilginin sadece kendi amacı 
için kullanılmasını talep ederek bir Grup şirketinin 
temsilcilerine veya vekilleri ile
yazılı gizlilik sözleşmesi veya taahhüt şartları 
altındaki durumlarda
yetkili bir yargı, hükümet, düzenleyici veya denetleyici 
organın emri uyarınca, yerel LEX danışmanından 
önceden onay almış ve danışmanının önceden 
bilgilendirilmiş olduğu durumlarda paylaşılabilir

Gizli bilgiler elektronik ortamda iletilecek ise, alıcı taraf 
ile teknik ve prosedür ile ilgili standartlar konusunda 
anlaşmaya varılmalıdır.

Halka açık yerlerde belgelerin kullanılması 
ya da tartışılması yoluyla, gizli bilgilerin kasıtsız olarak 
açığa çıkarılma riski konusunda dikkatli olmalıyız. 

Gizli bilgi depolama alanlarına erişim
Grup şirketine veya işletmesine ait gizli bilgilere 
erişim sadece işlerini yürütmek için bunu gerektiren 
çalışanlara sağlanmalıdır.
Bir Grup şirketi veya işletmesine ait gizli bilgileri, 
bilgilerini güvenliğini sağlayacak yeterli düzenlemeleri 
yapmadan şirket dışına çıkarmamalıyız. Daha fazla 
yönlendirme için bkz. Grup Güvenlik Politikası Bildirimi.

Gizli bilgilerin kullanımı
Grup şirketine veya işletmesine ait gizli bilgileri 
kendi finansal lehimize veya arkadaşımızın ya da bir 
yakınımızın finansal lehine kullanmamalıyız (bkz. 
"Çıkar Çatışmaları").
Herhangi bir kamu şirketindeki hisse ve teminat bedeliyle 
ilgili ‘iç bilgilere’ erişiminiz varsa bu konuya özellikle 
dikkat edilmelidir. Daha fazla detay için bkz. ‘İçsel bilginin 
suistimali ve piyasa bozucu eylemler’

Üçüncü taraf bilgileri
Başka bir tarafa ait olan gizli bilgileri kasten ve ısrarla 
başka bir kişiden almaya çalışmamalıyız.
Başka bir tarafa ait gizli bilgiler olabileceğinden 
şüphelendiğimiz bilgileri yanlışlıkla alırsak, 
bölüm yöneticimize ve yerel LEX danışmanına 
derhal bildirmeliyiz.

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com
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İçsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu eylemler

Dünya çapında adil ve açık 
menkul kıymetler piyasalarını 
desteklemeye kendimizi adamış 
bulunuyoruz. Çalışanlar, gizli 
bilgilere dayanarak herhangi 
bir işlem gerçekleştirmemeli 
ve piyasa bozucu herhangi bir 
eylemde bulunmamalıdır.

Piyasa bozucu eylemler
Aşağıdakiler dahil olmak üzere piyasa bozucu herhangi 
bir eyleme girişmemeliyiz:
içsel bilgilerin usulsüz bir şekilde açığa vurulması
içsel bilgi yoluyla menkul kıymet ticareti yapılması
içeriden alınan bilgilerin istismar edilmesi
piyasa manipülasyonuna kalkışılması

‘Piyasa bozucu eylemler’, finansal piyasaların 
bütünlüğüne ve menkul kıymetler ve türevleri üzerindeki 
kamu güvenine zarar veren davranışlara karşılık gelir. 
İçsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu eylemler (icra 
etmek veya başkalarını teşvik etmek) birçok ülkede 
yasalara aykırıdır.
Birleşik Krallık’ta içsel bilginin suistimali ve piyasa bozucu 
eylem teşkil edecek davranışlarla ilgili daha fazla bilgi için 
Hisse Senedi Ticaret Kurallarımızı inceleyin.

Şirket içi bilgilerin kullanılması
Herhangi bir halka açık Grup şirketiyle ilgili içeriden 
bilgi niteliğine sahip olabilecek bir bilgiye sahipsek veya 
bu bilgiyi edinirsek, bunu derhal Genel Müdürümüze, 
Bölüm veya (bilgi belirli bir projeyle ilgiliyse) proje 
liderine bildirmeliyiz. Aksi takdirde, bu bilgiyi belirli bir 
yetki dahilinde olmaksızın açığa vurmamalıyız ve daha 
sonra sadece:
gizlilik yükümlülüğümüzün bulunduğu ve işi 
yürütebilmek adına böyle bir bilgiye ihtiyacı olan
bir Grup şirketinin iş vekilliğini veya temsilciliğini yürüten 
çalışanlar ile bu bilgiyi paylaşabiliriz

Bu bilgilerin istismarı Grup şirketleri ve ilgili kişiler için 
para cezası veya adli ceza ile sonuçlanabileceğinden, 
içeriden bilginin kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.
Eğer içeriden bilgiye sahip olup olmadığınız 
konusunda emin değilseniz, British American 
Tobacco p.l.c. Şirket Sekreteriyle veya ilgili şirketle 
iletişime geçebilirsiniz.

Güvenilir hisse senedi ticareti
Şirkete dair içeriden bir bilgiye sahip olduğumuzda, 
halka açık şirket (Grup veya grup dışı) menkul 
kıymetlerinin ticaretini yapmamalı ve başkalarını 
da bu konuda teşvik etmemeliyiz.
Herhangi bir halka açık şirketin menkul kıymetlerinin 
ticaretini yapmaya niyetiniz varsa ve bu şirkete dair 
içeriden bir bilgiye zaman zaman erişiminiz oluyorsa, 
bu durumda yerel hisse senedi ticareti kanunlarına 
ve eğer şirket tarafından hisse senedi ticaretine dair 
oluşturulmuş ve sizin için geçerli olan bir tüzük varsa 
bu tüzüğe uymalısınız.
Hisseler (Amerikan Emanet Makbuzu dahil), opsiyonlar, 
vadeli işlemler ve benzeri sözleşmeler, borçlar, kolektif 
yatırım kuruluşları birimleri (ör. fonlar), finansal kur farkı 
sözleşmesi, tahviller, senetler ve bu tarz menkul kıymetler 
tarafından bedeli belirlenen bütün yatırımlar ‘Menkul 
kıymetlere’ dahildir.
‘Ticaret’ geniş bir tanıma sahiptir ve doğrudan veya 
dolaylı olarak kendi adınıza veya bir başkası adına olsun 
herhangi bir satış, alım, aktarım ve bunlara ilaveten 
spread bahis, kur farkı sözleşmesi ve menkul kıymetler 
de dahil olmak üzere diğer türevlerini içerir.
Hisse Senedi Ticareti Tüzüğümüz, söz konusu kişiler 
adına British American Tobacco p.l.c. menkul kıymetleri 
ticaretine dair ek kısıtlamaların da yer aldığı British 
American Tobacco’nun ‘içeridekiler’ için geçerli kuralları 
belirler. Statüleri hakkında bireysel olarak bilgilendirilecek 
bütün ‘içeridekilerin’ listesinin tutulması bizim için yasal 
bir zorunluluktur.

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com

‘İçsel bilgi’ aşağıdaki özelliklere doğası 
gereği sahip olan bilgi türüdür:
genellikle ulaşılabilir değildir; halka açık bir şirket 
veya şirketin hisseleri ya da menkul kıymetleri ile 
doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir; ve eğer, genel 
olarak mevcutsa, şirketin hisselerinin veya diğer 
menkul kıymetlerinin ya da ilgili yatırımlarının bedeli 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır
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Tekelcilik ile mücadele ve rekabet

Adil rekabete adanmışlık
Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ve ekonomik bölgede, 
güçlü rekabete ve rekabet yasalarına uyma konusunda 
kendimizi adadık.
Birçok ülkede rekabet karşıtı eylemlere karşı yasalar 
bulunmaktadır. Bu yasalar karmaşıktır ve ülkeler 
ve ekonomik bölgeler arasında farklılıklar gösterir fakat 
yasalara uyulmaması ciddi sonuçlar doğurabilir.

Paralel davranış
Rakiplerimizle gerçekleştireceğimiz paralel davranış 
özünde rekabet karşıtı bir hareket olmamakla birlikte 
rakiplerimizle hiçbir zaman:
fiyatları veya fiyatlandırmanın herhangi bir unsurunu 
sabitlememeliyiz (iskonto, indirim, ek ücret, 
fiyatlandırma yöntemleri, ödeme koşulları veya 
fiyat değişikliklerinin zamanlaması, seviyesi veya 
yüzdesi dahil)
diğer şart ve koşulları sabitlememeliyiz
pazarları, müşterileri ve bölgeleri bölmemeli 
ve paylaştırmamalıyız
üretimi ve kapasiteyi sınırlandırmamalıyız
rekabetçi bir teklif sürecinin sonucunu etkilememeliyiz
belirli tarafların üstesinden gelebilmek için toplu ret 
üzerinde anlaşmamalıyız

Bu açıdan bakıldığında ‘anlaşma’, yazılı veya sözlü bir 
anlaşma, anlayış ve uygulamayı, bağlayıcı olmayan bir 
anlaşma ya da ortak bir anlayışla gerçekleştirilmiş bir 
eylemi veya bir ticaret odası, müşteri veya tedarikçi gibi 
üçüncü tarafın aracılık ettiği dolaylı bir anlaşmayı içerir.
Ayrıca rakiplerin rekabeti azaltmak amacıyla bilgileri 
(doğrudan veya dolaylı olarak) paylaştığı durumları 
da içerir. Örneğin rakipler, gelecekteki fiyat artışları 
hakkında birbirlerini bilgilendirebilirler böylece 
fiyatlandırma politikalarını koordine edebilirler (‘uyumlu 
eylem’ olarak bilinir). 

Rakiplerle toplantı
Rakiplerle gerçekleştirilecek herhangi bir toplantı 
veya yüz yüze görüşme konusunda aşırı dikkatli 
davranılmalıdır. Bu toplantıların kayıtlarını dikkatli 
bir şekilde tutmalı ve rekabet karşıtı olmaları veya 
bu şekilde algılanmaları durumunda bu toplantıları 
iptal etmeliyiz.
Rakiplerle gerçekleştirilen bütün görüşmeler sorunlu 
değildir. Yasal yollardan iletişim, ticaret odaları, belirli 
bilgilerle sınırlı bilgi değişimi ve düzenleyici yükümlülükler 
ve toplum savunuculuğu ile ilgili ortak girişimler 
bağlamında gerçekleştirilebilir.

Rakip bilgileri
Rakiplerimiz hakkında sadece meşru yasal 
yollarla ve rekabet hukukuna uygun bir şekilde 
bilgi toplayabiliriz.
Rakiplerden doğrudan bilgi elde etmek, çok sınırlı 
ve istisnai durumlar dışında hiçbir zaman meşru değildir.
Üçüncü taraflardan (müşteriler, danışmanlar, analistler 
ve ticaret odaları dahil) rakip bilgilerini toplamak, 
genellikle muğlak yerel yasal sorunlar teşkil eder 
ve sadece uygun tavsiyeler doğrultusunda yapılmalıdır.

Hakim durum
Bir Grup şirketinin ‘piyasa gücüne’ sahip olduğu yerde, 
genellikle rekabeti korumak ve konumunu kötüye 
kullanmamak gibi özel bir vazifesi olacaktır.
‘Hakimiyet’, ‘piyasa gücü’ ve ‘kötüye kullanma’ kavramları 
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
Bir Grup şirketinin yerel piyasaya hakim kabul 
edildiği yerlerde münhasırlık düzenlemeleri, sadakat 
indirimleri, eşdeğer müşteriler arasında ayrımcılık, 
olması gerekenden yüksek veya düşük fiyatlarla (fiyatın 
altında) ücretlendirme veya birbirinden farklı ürünlerin 
paket yapılması gibi faaliyetleri gerçekleştirme kabiliyeti 
genellikle sınırlandırılacaktır. 

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi
Tedarik zincirinin farklı düzeylerindeki taraflar arasında, 
bir tedarikçi ile distribütör veya bayi arasındaki yeniden 
satış fiyatı belirleme hükümleri gibi bazı kısıtlamalar 
yasa dışı olabilir.
Bölgelerde veya belirli müşteri gruplarına yeniden satış 
yetkilerine ilişkin kısıtlamalar, bazı ülkelerde ciddi bir 
rekabet sorunu teşkil edebilir.
Yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bir tedarikçinin 
müşterilerinin ürünlerine dair yeniden satış fiyatlarını 
(dolaylı olarak tehdit ve/veya teşvikler yoluyla) kontrol 
etmeye veya etkilemeye çalıştığı, daha doğrusu bunu 
yaptığı faaliyete karşılık gelir.
Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve satış kısıtlamaları 
kuralları dünya çapında değişkenlik gösterir. 
Görevinizle alakalı ise, sorumlu olduğunuz ülkelerde 
geçerli olan kuralları iyi bilmeniz gerekir.

Birleşmeler ve satın almalar
Grup şirketlerinin birleşme ve satın almalara dahil 
olduğu durumlarda, bir veya daha fazla ülkede zorunlu 
başvuru yapılması gerekebilir.
Başvuru zorunlulukları ülkeden ülkeye değişkenlik 
gösterir fakat her zaman birleşme, satın alma (varlıkların 
veya hisselerin) ve ortak girişimler bağlamında 
kontrol edilmelidir.

Uzman tavsiyesine başvurulması
Rekabet yasalarını ilgilendiren iş faaliyetlerinde 
bulunuyorsak, her zaman Grup politikalarını 
ve bu alandaki kanunları yürürlüğe koyacak bölgesel, 
saha ve piyasa kurallarını takip etmeliyiz ve yerel LEX 
Danışmanımıza başvurmalıyız.
Yerel olarak yürürlükte kanun olmadığı için rekabet 
hukukunun geçerli olmayacağını varsaymamalıyız. 
ABD ve AB sınırları içinde yer alan ülkeler gibi birçok 
ülke, kendi rekabet yasalarını ülke sınırları dışında 
da uygulamaktadır (eylemin gerçekleştiği ve meydana 
geldiği yer.)

Serbest rekabete inanıyoruz. 
Grup şirketleri, rekabet yasaları 
(veya ‘tekelcilik ile mücadele’) 
doğrultusunda adil ve etik bir 
şekilde rekabet etmelidir.

Rekabet hukuku işimizi nasıl etkiliyor
Rekabet hukuku; satış ve teşhir, tedarikçilerle 
ilişkilerimiz, dağıtımcılar, müşteriler ve rakipler, 
sözleşmeleri müzakere etme ve oluşturma, 
fiyat stratejisi ve ticaret koşullarını belirleme 
gibi faaliyetlerimizin hemen hemen bütün 
alanlarını etkiler.
Rekabet hukuku, rekabetle ilgili bir konuya yaklaşımı 
etkileyecek piyasa koşulları ile bağlantılıdır, örneğin:
piyasa yoğunluğu
ürün homojenliği ve marka ayrımlaşması veya 
reklam kısıtlamalarını, teşhir yasaklarını ve kamusal 
sigara yasaklarını içeren düzenlemeler
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile mücadele

Kara para aklama, yasa dışı 
fonları ve mülkleri yasalmış gibi 
göstererek gizleme ve dönüştürme 
yöntemidir. Kara para aklama 
ile suç gelirleri tasarrufa geçirilir 
veya bu gelirlerin dağıtımı 
yapılır. Asla bunun bir parçası 
olmamalıyız. Vergi kaçakçılığı, 
yargı hükümleri çerçevesinde 
kasten veya sahtekarlık yoluyla 
devlet gelirlerinin dolandırılması 
veya hile yapılarak vergiden 
kaçınılmasına karşılık gelir.

Suç gelirleri ile ilişkiye hiçbir şekilde izin 
verilmez
Hiçbir zaman:
suç gelirlerini (vergi kaçakçılığı dahil) içerdiğini bildiğimiz 
ya da içeriyor olduğundan şüphelendiğimiz veya
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kara para aklama 
faaliyetlerine dahil olduğu bilinçli bir şekilde 
etkileşime girmemeliyiz

Ayrıca faaliyetlerimizin kara para aklama ve vergi 
kanunlarına dikkatsizlik sonucu aykırı olmadığından 
emin olmalıyız.
Çoğu yargı alanında herhangi bir kişi veya şirketin, 
suç ile elde edildiğine dair bilgisinin, şüphesinin 
veya şüphelenmek için bir gerekçesinin bulunduğu 
varlıkları içeren işlemlerde bulunması suç olarak 
kabul edilmektedir.
Kara para aklama ve vergi kanunlarının ihlali, bireyler için 
kişisel ve şirket sorumluluklarını ilgilendiren sonuçlara 
neden olabilir.

Büyük meblağların reddedilmesi
Aşağıda yer alan meblağları kabul etmemeli 
veya bildirmeliyiz.
AB’de yer alan Grup şirketleri, herhangi bir tek işlem 
veya bağlantılı işlemler dizisi ile 10.000 € üzerindeki nakit 
ödemeleri (veya eşdeğerini) kabul etmemelidir.
ABD’de yer alan Grup şirketleri (veya ABD dışında olup 
ABD ile ilgili bir işlem yaptıkları zaman) herhangi bir tek 
işlem veya bağlantılı işlemler dizisi ile 10.000 $ üzerindeki 
nakit ödemeleri (veya eşdeğerini) kabul etmemelidir.
AB dışındaki Grup şirketleri de büyük çaplı nakit 
ödemeleri kabul etmemelidir. 

Dahil olma riskinin en aza indirgenmesi 
ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi
Aşağıdakiler için etkili prosedürlere sahip olmalıyız:
yasa dışı para akışlarının izlenmesi ve tehlike arz 
edebilecek diğer kara para aklama/terör finansmanları 
da dahil olmak üzere suç gelirlerini içeren işlemlere 
yanlışlıkla katılım riskinin en aza indirgenmesi
çalışanlar, sorumlular, yöneticiler, temsilciler, müşteriler 
ve tedarikçiler tarafından gerçekleştirilen kara para 
aklama faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi
kara para aklama şüphesine yol açabilecek durumların 
belirlenmesinde çalışanların desteklenmesi
kara para aklama yükümlülükleri ile ilgili gerekli 
raporların uygun yetkililerle oluşturulması

Grup şirketleri, üçüncü taraf ABAC prosedürü de dahil 
olmak üzere müşteri ve tedarikçi onay prosedürlerinin 
(‘müşterinizi tanıyın’, ‘tedarikçinizi tanıyın’) yeterli ve risk 
odaklı olmasını ve mümkün olduğunca müşterilerin 
ve tedarikçilerin herhangi bir suç faaliyetine dahil 
olmamasını sağlamakla yükümlüdür.
Herhangi bir müşteri veya başka bir üçüncü tarafın 
gerçekleştirdiği şüpheli işlem veya faaliyeti derhal Genel 
Müdürümüze veya Bölüm Müdürümüze ve yerel LEX 
Danışmanımıza bildirmeliyiz.

Aşağıda belirtilen şüphe uyandırabilecek 
durumlara karşı tetikte olmalıyız:
faturasız yapılan döviz veya nakit ya da nakit 
eşdeğeri ödemeler
tek bir faturayı birden fazla kaynaktan yapılan 
ödemelerle veya diğer olağan dışı ödeme 
yöntemleriyle karşılamak
olağan iş ilişkisi olmayan bir hesaba veya hesaptan 
yapılan ödemeler
fazladan ödeme için talep veya fazladan bir ödemeyi 
takiben gerçekleştirilmiş geri ödeme
bağlılığı bulunmayan üçüncü taraflar veya bir paravan 
şirket/şirketler tarafından, aracılığıyla veya taraf 
ve şirketlere yapılan ödemeler
‘vergi cennetleri’ olarak bilinen ülkelerde veya 
bu ülkelerde banka hesapları bulunan, yerleşik veya 
faaliyet gösteren şirketler veya bireyler tarafından, 
aracılığıyla veya bu ülkelerde bulunan banka hesaplarına 
yapılan ödemeler veya gönderiler
ürünlerimizin alışılmadık bir yere teslim edilmesine dair 
talep, alışılmadık bir nakliye güzergahının kabul edilmesi 
veya aynı ürünlerin ithal ve ihraç edilmesi
yanlış vergi tutarı veya nakliye, yanlış fiyat, yanlış ürün 
ve yanlış tanımlanan hizmet gibi yanlış bilgilendirmeler 
ve fatura belgelerinde tutarsızlıklar
vergi kayıt detayları da dahil olmak üzere ortaya çıkan 
tüm durum tespiti sorularına uygun yanıtları verme 
konusunda (müşteriler ve tedarikçiler tarafından) 
yetersizlik
ticaret ortaklarının vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere 
suç faaliyetlerine karıştığı şüphesi
aşikar bir ticari gerekçe veya durum tespiti olmaksızın 
alışılmadık derecede karmaşık M&A veya diğer işlem 
yapıları M&A ile sonuçlanır 

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile mücadele devamı

Vergi kaçakçılığına veya vergi kaçakçılığını 
kolaylaştırmaya izin verilmez
Hiçbir zaman:
vergi kaçırmamalı veya başka bir kişi (diğer 
Grup kuruluşları dahil) aracılığı ile vergi 
kaçakçılığını kolaylaştırmamalıyız
vergi kaçırdığını bildiğimiz veya bu konuda şüphe 
duyduğumuz birine yardımcı olmamalıyız

Her zaman:
faaliyet gösterdiğimiz yargı bölgelerindeki tüm vergi 
kanunlarının farkında olmalıyız ve bu kanunlara harfi 
harfine uymalıyız
kanunlara uygun bir şekilde ödenmesi gereken 
vergilerden sorumlu olmalıyız ve ödemeliyiz

Herhangi bir şirket veya birey için vergi kaçırmak bir 
suçtur. Vergisi kanunlara göre ödenmemiş para, suç geliri 
teşkil edebilir.
Vergi mükelleflerinin vergi yükünü azaltmaları için 
vergi kaçırma teşkil etmeyecek bazı meşru yollar 
bulunur. Bununla birlikte meşru vergi planlaması ile 
vergi kaçakçılığı arasında ayrım yapmak önemlidir, 
bu da zaman zaman zor olabilir. Vergi planlaması ve vergi 
kaçakçılığı arasındaki fark ile ilgili emin olamıyorsanız, LEX 
Danışmanınızdan tavsiye almalısınız.

Vergi kaçakçılığının kolaylaştırılmasını 
önlemek için kontrollerin sürdürülmesi
Grup şirketleri, çalışanlarımızın veya iş ortaklarımızın 
başka bir kişi veya şirket tarafından vergi kaçakçılığını 
kolaylaştırmasına dair oluşabilecek riskleri önlemek 
için kontrolleri sürdürmelidir. Bu kontrollere şunlar 
dahil olmalıdır:
uygun olduğu durumlarda üçüncü şahıslarla yapılan 
sözleşmelerde vergi uyumluluğu ve vergi kaçakçılığının 
kolaylaştırılmamasına dair ibareler
üçüncü şahıslarla ve/veya vergi yükümlülüklerimizle 
ilişkilerimizi yöneten personele uygun eğitim 
ve desteğin sağlanması 
vergi kaçakçılığından veya vergi kaçakçılığının 
kolaylaştırılmasından şüphelenilen çalışanların 
ve üçüncü tarafların soruşturulması ve gerekirse açığa 
alınması ve/veya işine son verilmesi

Bir temsilcinin, üstlenicinin, müşterinin veya 
tedarikçinin vergi kaçırdığından veya vergi kaçırmayı 
kolaylaştırdığından şüpheleniyorsanız, yerel LEX 
Danışmanınızı derhal bilgilendirin.

İlgili terörle mücadele önlemleri hakkında 
farkındalık ve uyum
Terör faaliyetlerinin finansmanına veya başka bir 
şekilde desteklenmesine bilinçli olarak yardımcı 
olmadığımızdan ve faaliyetlerimizin ilgili terörizm 
finansmanıyla mücadele önlemlerini dikkatsizlik 
sonucu ihlal etmediğinden emin olmalıyız.
Grup şirketlerinin iç kontrolleri, bilinen veya şüpheli 
terörist bağlantıları nedeniyle bir devlet kurumu veya 
uluslararası kurum tarafından yasaklanmış herhangi bir 
oluşum, kuruluş veya birey ile faaliyetlerimizin hiçbir 
şekilde iş yapmadığından emin olmak için yapılan 
kontrolleri içermelidir.
Terörist gruplar, ağlarını finanse etmek veya yasa dışı 
fonları aktarmak için perakende satış noktalarından 
dağıtım veya finansal hizmet şirketlerine kadar bütün 
meşru işletmeleri kullanmaya çalışabilirler. Bu tür 
işletmeler, kuruluşlar veya bireylerle iş yapmamız, 
terörizm finansmanıyla mücadele önlemlerini yanlışlıkla 
ihlal etme riskine sebep olur.

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com
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Yasa dışı ticaret ile mücadele

Kaçak veya sahte ürünlerde yasa 
dışı ticaret işletmemize zarar verir. 
Bunu durdurmak için elimizden 
gelen her şeyi yapmalıyız.

Ürünlerimizde yasa dışı ticaret ile hiçbir ilişki 
ve desteğe yer yok
Aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüyüz:
grup ürünleriyle bilinçli olarak yasa dışı 
ticaret yapılmaması
iş uygulamalarımızın Grup ürünleriyle yalnızca meşru 
ticareti desteklemesi
yasa dışı ticaret ile ilgili herhangi bir soruşturmada 
yetkililerle etkin bir şekilde iş birliği yapılması

Yasa dışı tütün ticareti toplum üzerinde olumsuz bir 
etkiye sahiptir. Hükümetleri gelirden mahrum eder, suçu 
teşvik eder, tüketicileri kalitesiz ürünler satın almaya 
yönlendirir, meşru ticaretin düzenlenmesini baltalar 
ve reşit olmayanlara yapılan satışları önlemeyi zorlaştırır.
Aynı zamanda işimize zarar verir, markalarımızı, 
yerel operasyonlara ve dağıtıma yaptığımız 
yatırımları değersizleştirir.
Yüksek tüketim vergileri, farklı vergi oranları, zayıf 
sınır kontrolleri ve zayıf uygulama, yasa dışı ticarete 
katkıda bulunur. Bununla birlikte, yasa dışı ticaretin 
tüm biçimlerini ortadan kaldırmak için hükümetleri 
ve düzenleyicileri tam olarak destekliyoruz.

Ürünlerimizde yasa dışı ticareti önlemek için 
kontrolleri devam ettirmek
Ürünlerimizin yasa dışı ticaret kanallarına 
yönlendirilmesini önlemek için kontrolleri devam 
ettirmeliyiz. Bu kontrollere şunlar dahil olmalıdır:
ABAC Üçüncü Taraf Prosedürü de dahil olmak üzere, 
"müşterinizi tanıyın" ve "tedarikçinizi tanıyın" kontrolleri 
ve Tedarik Zinciri Uyum Prosedürü uygulanması ve
piyasalara sağlanan arzın meşru talebi yansıttığından 
emin olmak için diğer ilgili tedbirler
yasa dışı ticarete karıştıklarından şüphelenilen müşteri 
ve tedarikçilerle olan anlaşmaların soruşturulması, 
askıya alınması ve sonlandırılmasıyla ilgili prosedürler

ABAC Üçüncü Taraf Prosedürü ve Tedarik Zinciri Uyum 
Prosedürü de dahil olmak üzere ‘müşterinizi tanıyın’ 
ve ‘tedarikçinizi tanıyın’ prosedürleri önemlidir. 
Bu prosedürler saygın tedarikçiler tarafından sağlanan 
Grup ürünlerinin sadece saygın müşterilere ve meşru 
talebi yansıtan miktarda satıldığından emin olmak 
için gereklidir.
Yasa dışı ticaret konusundaki duruşumuz, müşterilerimiz 
ve tedarikçilerimiz tarafından açıkça bilinmelidir. 
Mümkün olan her yerde yasa dışı ticarette bilinçli bir 
şekilde ya da pervasızca yer aldıklarını düşünüyorsak, 
onlarla olan anlaşmalarımızı soruşturmak, askıya almak 
ve sonlandırmak için sözleşme haklarımıza başvurmalıyız.
Grup ürünlerinin yasa dışı ticaret kanallarına girdiğinden 
şüpheleniyorsanız, yerel LEX danışmanınıza derhal 
haber verin.

Piyasalarımızda yasa dışı ticaretin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi
Grup şirketleri, iç pazarlarındaki yasa dışı ticareti 
düzenli olarak izleme ve Grup ürünlerinin yasa dışı 
olarak ne ölçüde satıldığını veya diğer pazarlara 
yönlendirildiğini değerlendirme yeteneğine 
sahip olmalıdır.
Prosedürlerimiz, belirli bir pazardaki yasa dışı ticaretin 
seviyesini ve niteliğini değerlendirmek ve bunu ele 
almak için planlar geliştirmek için belirli adımlar 
atılmasını gerektirir. 

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com
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İşimizin tüm yasal yaptırım 
rejimlerine uygun olarak 
yürütülmesini ve herhangi 
bir yaptırım altındaki tarafla 
etkileşime girmediğimizden emin 
olmak konusunda kararlıyız.

Yaptırımlar

Yaptırımların farkında olmak ve uygulamak
İşimizi etkileyen tüm yasal yaptırım rejimlerinin 
farkında olmalı ve harfi harfine uymalıyız. Her zaman:
herhangi geçerli bir yaptırım, ticari ambargo, ihracat 
kontrolü veya başka ticari kısıtlamaları ihlal eden kişilere
ürünlerimizin tedarik edilmediğinden veya bu kişilere 
tedarik edilmesine izin verilmediğinden
bu kişilerden herhangi bir şekilde mal satın 
alınmadığından veya bu kişi ya da mülkler üzerinden 
herhangi bir şekilde anlaşma yapılmadığından 
emin olmalıyız

Yaptırımlar, tek başına ülkeler tarafından veya 
BM ve AB gibi ulusal organlar tarafından uygulanabilir.
Bazı yaptırım rejimleri hem ABD’li kişilere (nerede 
olursa olsun), ABD para biriminin ödemeler amacıyla 
kullanılması için hem de ABD menşeli ürünlerin ve ABD 
menşeli içeriğe sahip ürünlerin ihracatı/yeniden ihracatı 
için geçerlidir (bunları ele alan kuruluşun bir ABD kişisi 
olup olmadığı önemli değildir).
Yaptırımları ihlal etmek, para cezaları, ihracat lisanslarının 
kaybı ve hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi 
cezalar taşır.

İhlal riskinin en aza indirgenmesi
Grup şirketlerinin iç kontrolleri, yaptırımları ihlal etme 
riskini en aza indirmeli ve özellikle yaptıkları işler 
uluslararası finansal transferleri veya sınır ötesi ürün, 
teknoloji ve servislerin tedarik edilmesini veya satın 
alınmasını içeriyor ise, çalışanların bunları anlamalarını 
ve etkili bir şekilde uygulamalarını sağlamak için 
eğitimler verilmelidir.
Yaptırımlar artık sadece ekonomik, ticari veya diplomatik 
kısıtlamalara sahip ülkeleri hedef almıyor. Bu yaptırımlar 
giderek bu ülkelerle ilişkili atanan kişileri veya grupları 
ve şirketler veya kuruluşları da hedef alıyor.
Yasaklanan ülkeler ve atanan kişiler listesi sık sık değişir. 
Eğer çalışmalarımız uluslararası sınırlarda ürünlerin, 
teknolojilerin veya hizmetlerin satışını veya sevkiyatını 
içeriyorsa, güncel kuralları sürekli takip etmeliyiz.
Resmi kurumlardan veya iş ortaklarımızdan yaptırımlarla 
ilgili herhangi bir bildirim veya talep aldığımızda yerel LEX 
Danışmanımıza derhal haber vermeliyiz. Daha fazla bilgi 
için bkz: Yaptırımlar Uyum Prosedürü. 

Kime konuşmalı

• Bölüm yöneticiniz
• Üst yönetim
• Yerel LEX Danışmanınız
• Uyum Direktörü: 

sobc@bat.com

Yaptırımlar aşağıdakiler üzerinde yasaklar 
veya kısıtlamaları içerir:
yaptırıma tabi bir ülkeye ihracat veya 
yeniden ihracat
yaptırıma tabi bir ülke menşeli bir ülkede ithalat 
ya da orada bulunan bir mülkiyete dair anlaşma
yaptırıma tabi bir ülkeye veya ülkeden seyahat
yaptırıma tabi bir ülkede ya da atanmış taraflarla 
yatırımlar ve başka anlaşmalar
atanmış taraflar için fon veya kaynakların 
kullanılabilir hale getirilmesi
kısıtlı yazılım, teknik veri veya teknolojinin e-posta 
ile, indirme yöntemi veya yaptırıma tabi bir ülkeyi 
ziyaret ile aktarılması
boykot aktivitesinin desteklenmesi
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Lütfen iletişime geçin:
Uyumluluk Başkanı: sobc@bat.com 
Globe House 
4 Temple Place 
Londra 
WC2R 2PG 
Birleşik Krallık
Tel: (0)207 845 1978

Daha fazla bilgi için


