
 
 

DAVRANIŞ MƏCƏLLƏSİ  

 
BME şirkətlər qrupunun əməkdaşları müştərilər, həmkarlar, təchizatçılar, rəqiblər, 
dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələrində peşəkarlığı və şəxsi davranış üzrə yüksək 
standartları qoruyub saxlamalıdırlar.  
      
Odur ki, BME əməkdaşları üçün vacibdir: 
 

- Bütün müvafiq qanun və qaydalara riayət etmək. 
 

- Qanunvericiliyə və işgüzar əlaqədə olan şəxslərin ləyaqətinə hörmət göstərməklə 
və yol verilməyən mənfəətin qəbul edilməməsini və bu kimi mənfəətin digər 
şəxslərə yayılmamasını təmin etməklə yüksək etik standartlara sadiq qalmaq. 

 
- Hər hansı bir şəkildə BME Qrupunun biznes sahələri ilə rəqabət aparmamaq və 

BME biznesinin zərərinə olan maraqların toqquşmasının qarşısını almaq. 
 

- BME-yə və onun qlobal partnyorlarına məxsus biznes, maliyyə və texniki 
məlumatların, eləcə də daxili firma sənədlərinin məxfiliyini qoruyub saxlamaq və 
BME-nin və ya digər şirkətlərin maddi və intelektual mülkiyyətinə 
sahiblənməmək. 

 
- İnsanlar arasında irq, din və cinsiyyət fərqi qoymamaq və fəaliyyətində bunlardan 

heç birini istinad olaraq qəbul etməmək.  
 

- BME-nin hazırki Davranış Məcəlləsi üzrə uyğunluğun təmin edlməsinə fəal 
xidmət  göstərmək. 

 
     BME Qrupu hazırki Davranış Məcəlləsinə mütləq riayət edilməsini və onun qayda 
pozuntularının müvafiq sanksiyalarla qarşısının alınmasını nəzarətdə saxlayacaq. 
 
                Tarkhan Shukurov   
                  BME Şirkətlər Qrupu, CEO 
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