
Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği 

                                    ────────────────────────────────────── 

             Dereboyu Sokak Dumankaya Flex No: 13 Kat: 1 Daire: 6 Küçükbakkalköy,    
             34750 Ataşehir - İstanbul, Türkiye 

                                           Tel :  +90 216  456 43 24   info@kub.org.tr   www.kub.org.tr  

        

KÜB ETİK TAAHHÜTNAMESİ  
 
Bizler KÜB üyesi olarak; 

 Kanuna uygun davranırız.  

 Dürüstlükten ödün vermeyiz.  

 İşimizi yüksek ahlaki standartlara tabi tutarız.  
Bu prensiplere uyulmasını sağlarız.  
 

Bu Etik Taahhütnamesi’ ne uymak, KÜB üyesi olan tüm üyelerin 
sorumluluğudur.  
 
1. Hukuka Uygunluk  
• İşimizle ilgili tüm kanunlara ve diğer düzenlemelere harfiyen uyarız.  
• Yürürlükteki hukuktan daha sıkı düzenlemeleri olsa bile bu Etik Taahhütnamesi’ne 
harfiyen uyarız.  
 
Yürürlükteki kanunlara ve diğer düzenlemelere tam uyum, faaliyetlerimizin çerçevesini 
oluşturur. Bunun yanı sıra bu Etik Taahhütnamesi yürürlükteki kanunlardan daha sıkı 
olabilecek kuralları da içerebilir.  
 

2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele  
• Rüşvetin veya yolsuzluğun aktif veya pasif her türünden uzak dururuz.  
• Uygunsuz bir çıkar (teklif, izin, emir, proje ödülü, vb.) karşılığında hiçbir maddi 
ve/veya menfaat  (nakit, gezi, hediyeler, vb.) kabul veya teklif etmeyiz.  
 
Rüşvet ve yolsuzluk birçok şekilde olabilir. Nakit para şeklinde olabileceği gibi, işle 
doğrudan ilgili olmayan geziler, her türlü aşırı hediyeler gibi başka şekillerde de olabilir. 
Ancak her zaman, teklif eden kişi veya kuruma uygunsuz bir avantaj sağlamak için, 
rüşvet alan tarafın kararını etkilemek amacı taşır. Böyle bir iyiliği teklif eden veya kabul 
eden taraf olmanız bir fark yaratmaz. Karşı tarafın devlet, şirket veya özel kişi olması 
önem arz etmez. Haksız bir avantaj sağlamayı hedeflemeyen alışılmış hediyeler ve 
davetler (bkz. bölüm 3) dışında, iyiliğin veya bunun karşılığında sağlanan avantajın ne 
kadar büyük veya küçük olduğu da önemli değildir. Sonuç olarak bu yine kesinlikle 
yasaklanmış olan rüşvet veya yolsuzluk teşkil etmektedir.  
 

3. Hediyeler, Davetler ve Bağışlar  
• Sadece hukuka uygun ve makul hediyeler ve davetleri teklif ve kabul ederiz.  
• Sponsorluklara ve hayır amaçlı yardımlara, izin verilmiştir.  
• Üyelerimiz herhangi bir siyasi partiye veya politik görüşe katkıda bulunmaz.  
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Makul hediyeler ve davetler (yemekler, spor müsabakaları veya kültürel davetler, vb.) 
işin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar, hediyeyi kabul eden tarafın kararını etkilemek 
amacıyla yapıldığında rüşvet ve yolsuzluğa dönüşür. Seyahatler, çok günlü 
organizasyonlar ile kamu görevlilerine teklif edilen hediyeler ve davetler özellikle hassas 
mevzulardır. Bütün şirketler, örnek kurumsal kurallara dayanan yazılı kuralları yürürlüğe 
koyarlar ve bu kurallar da bu Etik Taahhütnamesi çerçevesinde hangi hediyelerin, 
davetlerin, sponsorlukların ve hayır işlerinin kabul edilebilir olduğunu ayrıntılı olarak 
belirtir. Bu kurallar aynı zamanda, söz konusu hediyenin boyutuna göre bunları kabule 
yetkili kişilerin seviyelerini belirler.  
 

4. Adil Rekabet  
• Piyasada birebir müşterilerimize ve tedarikçilere performans odaklı yaklaşırız ve adil 
davranırız.  
• Rakiplerle stratejiler, ücretler, piyasalar, müşteriler, ürünler, üretim veya başka hassas 
piyasa hususları üzerinde tartışmayız, anlaşmayız, hiçbir şekilde işbirliği yapmayız.  
• Eğer varsa piyasadaki hakim durumu kötüye kullanmayız.  
 

5. Adil Çalışma Koşulları, Taciz ve Ayrımcılık Yasağı  
• İş hukuku  mevzuatına ve kanunlarına bütünüyle uyarız.  
• Çalışanlarımız astlarına ve iş arkadaşlarına adil ve saygılı davranırlar.  
• Irk, milliyet, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş ve dine dayalı ayrımcılık yapmayız.  
 

6. Sağlık ve Güvenlik, Çevre  
• Sağlık ve güvenlik kanunları ve bunlarla ilgili iç yönergelere uyarız.  
• Çevre kanunlarına ve ilgili iç yönergelere uyarız.  
 

7. İş Ortakları  
• Tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, acentelerin ve distribütörlerin bu kurallara 
uyumunu sağlarız..  
• Müşterilerin hediyeler ve davetlerle ilgili kurallarına, bu Etik Taahhütnamesi’ nden daha 
katı olsalar dahi mutlaka uyarız.  
 
Bize hizmet ve ürün sağlayan iş ortaklarımızın ve hizmet ve ürün sağladığımız iş 
ortaklarımızın da bizimle aynı ahlaki değerleri paylaşmalarını bekleriz.  
 

8. Bu Kuralların Etrafından Dolanma Yasağı  
• Bu kuralların etrafından dolanmak için üçüncü kişileri kullanmayız.  
 

9. Etik Taahhütnamesi’ ne Uyumun Sağlanması  
• KÜB’ e katılan tüm üyelerden bu kurallara uyması istenecektir.  
• Tüm üyelere, düzenli olarak ve yılda en az bir kere bu kurallar hatırlatılacaktır.  
• Tüm üyelerin Genel Müdürleri ve/veya Yönetim Kurulu Başkanları her sene kendi 
şirketinin bu kurallara uyduğunu doğrulayacaktır  
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