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IMCD’nin başarısı çalışanlarının 
uzmanlığına dayalıdır. Bizi 
birbirimize bağlayan, kültürümüz 
ve değerlerimizdir.

IIMCD, birinci sınıf teknik uzmanlık ve optimum 
lojistik sağlayarak, müşterilerinin inovasyon 
yapmalarına, işlerini kolaylaştırarak sürdürülebilir 
bir şekilde büyütmelerine yardımcı olan çözümler 
sunmak suretiyle, özel kimyasal ve ham madde 
tedarikçileri tarafından tercih edilen küresel bir 
satış kanalı ortağı olmaya çalışmaktadır.  

Bizler IMCD’de, ticari operasyonlarımız için 
temel nitelikte ve sürdürülebilir ve kârlı büyüme 
hedefi mizin anahtarı olan temel değerlere ve yol 
gösterici ilkelere sahibiz. IMCD, insanlara hareket 
özgürlüğü vermek ve onları işi ileriye taşımaları 
için desteklemek suretiyle dinamik ve girişimci 
bir kültür oluşturmuştur. Dürüstlük, şeff afl ık 
ve uyum, güven ortamını destekleyen temel 
iş değerlerimizdir. Nerede faaliyet gösterirsek 
gösterelim, hepimiz sıkı bir mali disiplin tarafından 
yönetiliyoruz. Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızı 
alçakgönüllülükle gönülden desteklemek 
istediklerini görmekteyiz. Markalarının 
sürdürülebilir büyümesini desteklemeye 
odaklanan tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz 
için güvenilir ve stratejik bir ortak olmaya 
çalışıyoruz. Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz 
için güvenilir ve stratejik bir ortak olmaya 
çalışıyor, markalarının sürdürülebilir büyümesini 
desteklemeye odaklanıyoruz. Teknik ve uygulama 
bilgimiz, formülasyon desteğimiz ve yerel pazar 
anlayışlarımız bizi rekabette farklı kılan öğelerdir.  

Bu değerler ışığında IMCD, iş yapma şeklimiz 
bakımından dürüstlüğün esas olduğu ve etik 
olmayan davranışlara müsamaha gösterilmeyen 
bir kültür yaratmıştır. Kültürümüz en iyileri başarılı 
kılmak için güçlü ve önemli bir faktördür.Dünya 
çapındaki tüm IMCD şirketleri, IMCD iş ilkelerine, 
temel değerlere - yukarıda altı çizilen - ve kurumsal 
kültürümüzde yerleşik olan ve bu Davranış 
Kurallarında özetlenen etik değerlere eşit düzeyde 
ve tamamen bağlıdır.

Bu belge, IMCD’nin grup politikalarının ve iş 
ilkelerinin bir özeti olup, şirketin etik davranışının 
temel kurallarını ve IMCD’nin iş ortaklarına ve 
diğer paydaşlarına karşı nasıl çalışacağını ortaya 
koymaktadır. Çalışanları ortaya çıkabilecek önemli 
hukuki ve etik sorunlar konusunda uyarmayı 
amaçlayan bir kaynaktır. IMCD’nin, kişilerin karar 
vermek, endişelerini dile getirmek ve tavsiye almak 
konusunda kendilerini güvende hissettikleri yapıcı ve 
verimli bir çalışma ortamı yaratmaya yönelik sürekli 
çabasını destekler.

IMCD, tüm çalışanlarının şirket değerlerine ve 
etik kurallarına uyumunu kolaylaştırmak ve 
gerektiğinde kurumsal dürüstlük, etik ve yasal 
davranış konularında tavsiye almalarını veya bir 
endişeyi bildirmelerini temin etmek üzere bir kanal 
oluşturmuş ve Dahili İhbar Prosedürünü uygulamaya 
koymuştur. Bu prosedür, dünya çapındaki IMCD 
çalışanlarının, yürürlükteki IMCD iş ilkelerine 
uyuma dair bir usulsüzlüğü veya IMCD’yi ya da 
herhangi bir iştirakini veya çalışanını ilgilendiren 
hukuki, operasyonel veya diğer türden sorunları 
bildirebilmelerini temin eder.

IIMCD, bu Davranış Kurallarını size sunmaktan gurur 
duyar. Özdüzenleyici altyapımızın önemli bir öğesi 
olarak, tüm faaliyetlerini küresel etik, insan hakları 
ve dürüstlüğe saygı göstermek suretiyle yürüten 
uluslararası bir kimyasal maddeler distribütörü olmak 
için gösterdiğimiz sürekli çabanın açık göstergesini 
teşkil ettiğini düşünüyoruz.

İş ortaklarımızdan da aynısını yapması beklentisi 
içerisindeyiz. Tedarik zincirimizin sağduyulu biçimde 
yönetiminin ancak birlikte başarılabileceğine 
gerçekten inanıyoruz. Bu bakımdan ortaklarımız, 
uyum programımızı uygulama stratejimizin bir 
parçası olup, sosyal açıdan sorumlu bir şekilde iş 
yapmamıza yardımcı olurlar.

IMCD, bu Davranış Kurallarını okuduğunuz ve temel 
değerlerimize saygı duyma ve bunlara bağlı kalma 
konusundaki işbirliğiniz için teşekkür eder.

1. Giriş
Önde gelen bir özel kimyasal maddeler dağıtım şirketi olarak 
IMCD, toplumun sağlık, esenlik ve refahının artmasına katkıda 
bulunmak istemektedir.
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IMCD, çalışma ortamının güvenliğinin yanı sıra 
çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin teminini 
taahhüt eder. IMCD, kimsenin gereksiz riske 
girmemesi için gerekli önlemleri alır ve çalışma 
koşullarının insani ve saygılı olduğu, güvenli ve 
emniyetli bir çalışma ortamını teşvik eder. Ayrıca, 
IMCD kültürel farklılıkların varlığını kabul eder ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün diğerleri yanı 
sıra, zorla çalıştırma, ayrımcılık ve çocuk işçi 
çalıştırmaya dair evrensel olarak kabul edilmiş 
çalışma standartlarının uygulamaya konması 
amacını destekler. IMCD, bu standartlara uyumlu 
çalışarak, çalışanları ve toplumsal çevre için ek 
değer yaratabileceği bir ortam oluşturulabileceğine 
inanmaktadır. 

Çalışma koşulları
IMCD, tüm çalışanlarının güvenli ve teşvik edici 
çalışma koşullarında çalışmasını temin eder. Bu 
nedenle IMCD, işyeri ortamı, çalışma saatleri ve 
genel çalışma koşulları ile ilgili yürürlükteki tüm 
yerel düzenlemelere uymayı taahhüt eder.  

Fırsat eşitliği
IMCD, çalışan çeşitliliğine değer verir ve çeşitliliğe 
sahip bir iş gücünün IMCD’nin başarısına katkıda 
bulunduğuna inanır. IMCD, tüm başvuru sahipleri ve 
çalışanlar için eşit istihdam fırsatları sağlar. Irk, kast, 
renk, ulusal köken, din, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, 
cinsel kimlik veya ifade, engellilik, korunan gazilik 
durumu, sendika üyeliği, siyasi görüş veya kanunla 
korunan diğer nitelikler temelinde ayrımcılık 
yapmama ilkesine saygı duyuyor ve bu ilkeyle bağlı 
kalıyoruz.

Rüşvet ve diğer uygunsuz davranışlar dahil olmak 
üzere etik olmayan iş uygulamalarından kaçınmak 
için IMCD, tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının her 
koşulda en yüksek kişisel dürüstlük standartlarını 
sergilemesinin çok önemli olduğuna inanmaktadır. 
Bu nedenle IMCD, hem şirket içinde hem de 
üçüncü taraflarla bu tür davranışlara ilişkin 
olarak ‘sıfır tolerans’ görüşünü desteklemektedir. 
IMCD’nin çalışanlarına yönelik genel politikası, 
kişisel ve kurumsal dürüstlüğün korunmasını ve 
sürdürülmesini sağlamak için açık bir rehberlik 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Rüşvet ve yasa dışı ödemeler
IMCD ticari faaliyeti kapsamında, yasa dışı 
kolaylaştırma ödemeleri de dahil olmak üzere 
hiçbir biçimde yolsuzluk ve rüşvete müsamaha 
göstermez ve rüşvetle mücadeleyi taahhüt eder. 
IMCD, dünyadaki en katı mevzuatlardan biri olarak 
kabul edilen Birleşik Krallık’ın 2010 Rüşvet Yasasını 
temel alarak çalışanları için rüşvetle ilgili dahili 
yönergeler oluşturmuştur. Sonuç olarak, IMCD 
çalışanları, rüşvet olarak yorumlanabilecek herhangi 
bir davranışta (yani, diğer tarafın davranışlarını 
veya ticari kararlarını etkilemek veya teşvik etmek 
amacıyla bir değeri olan herhangi bir uygunsuz 
kazancın, verilmesi, kabul edilmesi veya vaat 
edilmesi) bulunmaktan her zaman kaçınmalıdır. 
Rüşvet vermek veya almak, yasa dışı (kolaylaştırıcı) 
ödemeler kesinlikle yasaktır.

IMCD, tüm iştiraklerinin ulusal ve uluslararası 
rüşvet ve yolsuzluk mevzuatına her daim uyumunu 
temin için çalışanlarını Dahili İhbar Prosedürünü 
kullanmaya teşvik eder.

Hediyeler
IMCD çalışanları, profesyonel davranışlarını 
etkileyebilecek veya bir işlemin sonucunun 
etkilenebileceği durumlarda hediye teklif veya kabul 
etmekten kaçınmalıdır. IMCD çalışanları, makul 
bir değerdeki, olağan iş uygulamalarında adetten 
olan ve yürürlükteki yasalara uygun hediyeleri veya 
davetleri teklif veya kabul edebilir. Nakit hediye 
olarak asla teklif veya kabul edilemez.

Çıkar çatışması
IMCD, çalışanlarının herhangi bir kişisel tercihinin 
veya finansal çıkarının IMCD’ye karşı görev ve 
sorumluluklarıyla çatışabileceği durumlardan her 
daim kaçınmalarını bekler. 

Kişisel verilerin korunması
IMCD, çalışanlarının ve iş yaptığı üçüncü şahısların 
temel hak ve özgürlüklerini tanır. Bu, mahremiyetin 
ve kişisel bilgilerin korunması ile ilgili hakları da içerir. 
IMCD, yerel gizlilik yasalarına ve düzenlemelerine her 
zaman saygı gösterir ve gerektiğinde kişisel bilgiyi 
kullanmak için ilgili kişiden izin ister. 

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarının sağlık ve güvenliği IMCD için son 
derece önemlidir. Bu nedenle de IMCD, çalışanları 
için güvenli çalışma koşulları yaratmak ve çalışma 
ortamındaki olası riskleri bertaraf etmekte kararlıdır. 
IMCD, ticari faaliyetleri bakımından geçerli tüm iş 
sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uyacaktır. 

Zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma 
IMCD, zorla çalıştırma, borç karşılığı veya gönülsüz 
çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırma uygulamalarında 
yer almaz veya bunları desteklemez. Bu nedenle 
IMCD, Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına 
ve IMCD’nin ticari faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki 
asgari çalışma yaşı kurallarına uyumlu hareket eder. 

Örgütlenme özgürlüğü
IMCD, çalışanlarının örgütlenme ve toplanma 
özgürlüğü ile toplu sözleşme haklarını tanır ve 
bunlara saygı duyar ve bu hakların kullanılmasına 
müdahale edecek şekilde hareket etmez. 

İlişkili taraflar
IMCD, amaçlarını desteklemek üzere diğerlerinin 
yanı sıra, tedarikçi ve müşteri iş ortaklarından 
da kötü çalışma koşulları, sağlıksız veya güvenli 
olmayan işyeri ortamları ve zorla çalıştırma ve 
çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması hususlarında 
aynı derecede yüksek çalışma ortamı standartları 
beklemektedir.

Müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler, rakipler, resmî 
kurumlar veya herhangi bir kişi ile kişisel çıkar 
çatışması içindeyken IMCD adına hareket etmek 
yasaktır. IMCD çalışanları Dahili İhbar Prosedürü 
aracılığıyla olası çıkar çatışmalarını bildirebilir ve 
tavsiye isteyebilir. 

Yolsuzluk
IMCD ile iş yapmanın bir koşulu olarak, iş ortakları 
herhangi bir yolsuzluk faaliyetinde bulunamazlar. 
İş ortaklarımızdan IMCD’nin rüşvet ve yasa dışı 
ödemeler, hediyeler ve çıkar çatışmalarına ilişkin 
politikasını izlemelerini veya kuruluşlarında (i) 
sıfır tolerans yaklaşımı ve (ii) hem yerel hem de - 
gerektiğinde -uluslararası düzeyde yürürlükteki tüm 
yolsuzlukla mücadele yasa ve yönetmeliklerine sıkı 
bir şekilde uyma hususlarında eşdeğer standartlara 
sahip olmalarını bekleriz. IMCD, bu konuda ihlal 
niteliğindeki herhangi bir eyleme müsamaha 
göstermeyecektir.

Siyasal katılım
IMCD, her türlü siyasal katılımdan kaçınır. 
Çalışanlarının politik olarak aktif olma haklarına 
saygı duyar, ancak bunu yaparken, bir şirket olarak 
IMCD’yi temsil etmedikleri her zaman açıkça 
belirtilmelidir. IMCD, siyasi partilere, kuruluşlara 
veya siyasetle uğraşan bireylere mali bağış veya 
başka katkılarda bulunmaz. 

Gizlilik
IMCD, iş ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışır. 
İyi yönetişim prensibi olarak IMCD, ortaklarından 
edindiği ticari bilgilerin gizliliğinin korunmasına 
ilişkin detaylı bir yönerge geliştirmiş, bu kapsamda 
da uygun bilgi alışverişini mümkün kılmıştır. Bu 
amaçla IMCD, gizli bilgilerin güvenli bir şekilde 
saklanmasını temin için uygun prosedürler ve 
sistemler geliştirmiştir. IMCD iş ortaklarının gizli 
bilgilerine erişim, bilmesi gereken çalışanlarla 
sınırlıdır. Mutlak surette gerekli olmadıkça gizli 
bilgiler iletilmeyecektir. Bu aynı zamanda, diğer 
IMCD işleri nedeniyle çatışma yaşayabilecek 
çalışanlara erişim izni verilmeyeceği anlamına 
geliyor olup, bu çalışanlar bilgilere erişimi olan 
çalışanlardan ayrı çalışacaklardır.

2. Çalışma ortamı 3. Etik iş 
    uygulamaları

Çalışanlarının sağlık ve 
güvenliği IMCD için son 

derece önemlidir
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Bu bağlamda IMCD, serbest piyasa rekabeti ilkesini 
desteklemekte ve tüm IMCD çalışanlarının rekabet 
yasasına uymasını talep etmektedir.  IMCD, aynı 
şekilde ihracat denetimine ilişkin yürürlükteki tüm 
kurallara uymayı da olarak taahhüt eder. IMCD, iş 
ortaklarından adil ticaret ve rekabetin desteklendiği 
benzer bir altyapıyı benimsemelerini beklemektedir.

Antitröst (rekabet hukuku)
IMCD, dahili bir rekabet uyum yapısı oluşturmuş, 
çalışanlarını ulusal ve uluslararası rekabet 
yasalarına uymaları için bir uyum programı 
dahilinde eğitmektedir. Bu suretle IMCD, 
çalışanlarının olası rekabet hukuku ihlallerinin 
farkında olmalarını sağlar ve rekabet hukuku 
bakımından ortaya çıkabilecek olumsuz 
sonuçlarından kaçınmalarına etkin şekilde destek 
olur. IMCD çalışanları, rekabet hukuku sorunlarıyla 
ilgili görüş almak için her zaman IMCD’nin şirket 
avukatı ile iletişim kurma imkânına sahiptir.

Kimya endüstrisi, günlük hayatımızda kullanılan 
ürünlerin üretilmesine yardımcı olduğu için hemen 
hemen tüm diğer endüstrilerin belkemiğidir. Bu, 
kimya endüstrisini sürdürülebilirliği mümkün kılan 
en önemli tarafl ardan biri haline getirmektedir. 
IMCD sürdürülebilirliğin, hem yasalara ve 
düzenlemelere uyumun hem de bugünkü 
karlılık ve başarının ötesinde bir unsur olduğuna 
inanmaktadır. Sürdürülebilir bir küresel ekonomi, 
hem bugün hem de gelecek için uzun vadeli karlılığı, 
sosyal adalet ve çevrenin korunması ile bir araya 
getirmelidir. 

Uluslararası bir kimyasal madde distribütörü olarak 
IMCD, aşağıda belirtilen beş ana odak noktasında 
sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye 
çalışmaktadır. Bu beş temel üzerinde hareket 
ederken IMCD, toplumu ve çevreyi muhtemel 
zararlardan korumak için ihtiyatlılık ilkesini uygular 
ve çalışanlarını, iş ortaklarını ve paydaşlarını da 
bunu uygulamaya teşvik eder; çevresel veya sosyal 
zararın muhtemel olduğu durumlarda, bilimsel 
kesinliğin olmaması eylemsizlik nedeni sayılmaz. 

Finansal dayanıklılık
IMCD, girişimci bir ruhu sağlam fi nansal veriler 
ve katı raporlama disiplini ile birleştirerek bir 
dayanıklılık kültürü geliştirmek için yoğun çaba sarf 
etmektedir.

Ticari dürüstlük
IMCD, çalışanlarının her daim etik çalışmasını 
sağlamak için güçlü değerlere ve net politikalara 
sahiptir. İş ortaklarımızdan da aynı biçimde 
davranmalarını isteyerek değer zincirinde olumlu bir 
etki yaratmayı amaçlıyoruz. 

Ürün yönetimi 
Ürün yönetimi, IMCD’nin faaliyetlerinin merkezinde 
yer alır. İdari ve kalite ekiplerimiz, tüm bölgelerde 
uyumu temin eder. Teknik uzmanlarımız, sürekli 
olarak yeni teknolojileri değerlendirir ve büyüyen ve 
talepkâr modern pazarı karşılamaya yönelik pazar 
trendlerini uygulanabilir ve daha sürdürülebilir 
çözümlere dönüştürür. 

Güvenli operasyon
IIMCD, çalışanlarının her daim etik çalışmasını 
sağlamak için güçlü değerlere ve net politikalara 
sahiptir. İş ortaklarımızdan da aynı biçimde 
davranmalarını isteyerek değer zincirinde olumlu bir 
etki yaratmayı amaçlıyoruz. 

Çalışan memnuniyeti ve çeşitliliği 
IMCD, çalışanlarıyla gurur duymakta ve bunu en 
değerli varlığı olarak görmektedir. IMCD, ilham veren 
bir çalışma ortamında çalışanlarının gelişimlerini 
destekleyen uluslararası ve girişimci iş kültürünü 
teşvik etmektedir. İş günüdeki çeşitliliğimizin genel 
performansa katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Ticari yaptırımlar ve ihracat kontrolü 
IMCD, iş yaptığı ülkelerin yürürlükteki tüm kısıtlayıcı 
ticari tedbirlerine, ihracat kontrollerine, ekonomik 
yaptırımlara ve ambargolara uyar. Bu nedenle 
IMCD, kendi ticari faaliyeti kapsamında geçerli 
kısıtlayıcı tedbirleri ve ihracat kontrol yasalarını 
ve düzenlemelerini ihlal edebilecek bir işlemden 
kaçınır. IMCD, çalışanlarını ihracat kısıtlamalarına 
ilişkin temel kurallar hakkında bilgilendirmek için bir 
ticari yaptırım politikası ve kısıtlayıcı ticari tedbirleri 
ve ihracat kontrolleri hakkında ayrıntılı yönergeleri 
yürürlüğe koymuştur.

İçeriden öğrenenlere yönelik kısıtlamalar 
Borsada işlem gören bir şirket olarak IMCD, 
menkul kıymetlerinde dürüst işlem yapma ilkesini 
desteklemektedir, bu sayede bir borsada işlem 
yapan herkesin aynı anda aynı bilgilere erişmesi 
gerekir. IMCD çalışanları, içeriden gelen bilgileri gizli 
tutmaktan sorumludur. IMCD çalışanları bu nedenle 
içeriden öğrendikleri bilgileri gizli tutmaktan 
sorumludur. IMCD’nin İçeriden Öğrenenlere 
Yönelik Kurallar, içeriden öğrenenlerin ticaretine 
ilişkin yasalara ve düzenlemelere her zaman nasıl 
uyulacağına dair katı yönergeler içerir. İçeriden 
öğrenilen bilgilere dayalı olarak ticaret yapmak, 
ayrıca yasa dışı ifşa veya tüyo vermek açıkça 
yasaklanmıştır.

4. Uyum

5. Sürdürülebilirlik

Yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere 
uymak dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren, 
IMCD’nin ana ilkesidir.

Yürürlükteki tüm yasa 
ve yönetmeliklere uyum

temel ilkemizdir.
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