
 

 

 

 

 

 

İnci GS Yuasa (İGYA) olarak müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, 

tüm paydaşlarımız ve çevremiz için en güvenilen enerji depolama şirketi olmayı hedeflemekteyiz.  

 

Etik Kod, Politikalar ve Etik İlkelerini içermektedir. 

 

Etik Kodun amacı; şirketimizdeki yönetmelik, prosedür ve diğer kuralların yanı sıra, sorumlu 

olduğumuz alanlarla ilgili çalışmalarımızda bizden neyin beklenip neyin beklenmediği konusunda 

ortak bir anlayışa sahip olmamızı sağlamaktır. Bunun yanı sıra bizlerin davranışlarını olduğu kadar; iç 

(çalışanlar, hissedarlar, yönetim kurulu) ve dış (müşterilerimiz, rakiplerimiz, tedarikçilerimiz, çevre, 

toplum) tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi de düzenlemek için hazırlanmıştır. 

 

Bu çalışma, şirketi tanımlayan iş etiği ilkelerini ortaya koymakta ve bu ilkeleri anlamamız ve 

izlememizde yardımcı olacak, yol gösterecek çerçeveyi ayrıntılı bir şekilde belirtmektedir.  

 

Etik Kod; küresel ve teknolojik gelişmeler, dünya ve çevre koşulları, şirketin dinamikleri, hissedar 

şirketlerimizin etik yönetim araçları ve siz değerli çalışanlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda her 

yıl İGYA Etik Komite tarafından gözden geçirilir. İGYA yapılan değişikliklerle ilgili çalışanları 

bilgilendirmekle yükümlüdür. 

 

Etik Kod, şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri dahil tüm yönetici ve çalışan davranışları açısından 

kılavuz niteliğindedir, etik ilkeler kapsamında nasıl davranmamız gerektiğini ortaya koyar. Aksi 

belirtilmediği sürece, Etik Kod kapsamında bu kişilerin tümü "çalışanlar" olarak anılacaktır. İGYA 

çalışanlarından Etik Koda her koşulda tam olarak uymaları beklenmektedir. Bu kod kapsamında hiçbir 

çalışanımıza özel bir ayrıcalık tanınmaz.  

 

İlerideki sayfalarda etik politikalarımız, ilkelerimize ve bunlarla ilgili vaka örneklerine yer verdik. 

Çalışanlar olarak etik ihlal niteliğinde olduğunu düşündüğümüz bu ve benzeri durumlar karşısında öz 

değerlendirmemizi kitapçığın sonundaki “Etik Açıdan Durum Değerlendirme Kılavuzu” na göre 

yapmamız gerekmektedir. 

 

 

Etik Kodumuzun ana ilkesi şu şekilde özetlenebilir:  

 

“Şirketin temsilcisi, her zaman, her yerde ve her konuda dürüst, Etik Koda uyumlu ve adil 

davranmalıdır.” 

 

 

1. Giriş  

İNCİ GS YUASA ETİK KOD 

 



 

 

 

Dört bölümden oluşan Etik Kodumuzun;  

 

1.Bölümü;  

❖ Her koşulda koruyacağımız değerlerimizi, vizyonumuzu, politikalarımızı, 

 

 

 

2.Bölümü;  

❖ Etik politikamızı,  

 

 

 

3.Bölümü;  

❖ Etik ilkelerimizi,  

 

 

 

4. Bölümü;  

❖ Etik uyumluluk anlayışımızı sizlere açık bir şekilde tanıtmayı amaçlar. 

 

 

 

Etik Kod dokümanının sonunda “Etik Açıdan Durum Değerlendirme Kılavuzu” yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çevremiz için en 

güvenilen enerji depolama şirketi olmak. 

 

 

 

Müşteri odaklıyız. Müşterimizin ilk tercihi oluruz. 

 

 

Çevre ve iş sağlığı güvenliği koşullarını sağlayarak yüksek kalitede ürün ve kusursuz hizmet sunarız. 

 

 

Tüm yasalara ve toplumsal kurallara uygun hareket ederiz. İşimizi adalet ve şeffaflık çerçevesinde 

yönetiriz. 

 

 

 

 

Yüksek hedefler belirler, hedeflerimize ulaşmak için şevk ve coşkuyla çalışırız. 

 

Tüm ürün ve süreçleri dikkatle inceler, kararlarımızı somut gerçekler üzerinden veririz. 

 

Tüm işlerimizi iş birliği ve karşılıklı anlayışla gerçekleştiririz. 

 

 İşimizde daima müşteri, yönetim mükemmelliği ve operasyonel mükemmelliği hedefleriz. 

Vizyonumuz 

Değerlerimiz 

 

Mücadele Ruhu  

Karar Verme  

Takım Çalışması  

Mükemmellik  

1. BÖLÜM: VİZYON – POLİTİKA – DEĞERLERİMİZ 

Politikamız 

Müşteri   

Kalite  

Uyum  



 

 

Yasaya uygunluğun yanı sıra, sosyal sorumluluklara ilişkin uluslararası normlara, yönergelere ve 

girişimlere saygı duyar, enerji depolama teknolojilerini geliştirerek işimizin sürdürülebilir kalkınması 

için çalışır ve insanlara, topluma, doğaya ve çevreye katkıda bulunuruz. 

Tüm tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın, müşterilerimizin ve ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz kişi 

ve kuruluşların İGYA Etik Politikasına uymasını bekleriz ve bu konuda bilinçlenmeleri ve sorumluluk 

üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yaparız. 

Etik Politikamız anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu katılımla desteklenmiştir. Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanmış olup Etik Politikamız kurumsal yönetim ilkemizin ana unsurlarındandır. 

 

 

Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde şeffaflık ilkesine uyacağımızı; çalışanlarımız ve yönetim 
organlarımızca yapılacak iletişimin objektif, güncel, gerçeğe dayalı, açık, tam ve zamanında olmasını ve 
yasal gerekliliklerle paralellik göstereceğini taahhüt ederiz.  
 
İGYA olarak çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, 

paydaşlarımızın ve yerel toplulukların güvenini kazanmayı, her ülke/bölgenin kanun ve 

düzenlemelerine uymayı amaçlayan şeffaf bir iş politikası uygularız. 

Ayrıca, kendimizi her türlü yolsuzluğun önlenmesine adar, hiçbir yasa dışı katkıya ya da kamu 

görevlilerine rüşvet verilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimizi ve organize suç örgütlerine 

mensup hiçbir şahıs ya da organizasyonla ilişki kurmayacağımızı beyan ederiz. 

 

 

İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, bütün insan haklarına ve 

temel işçi haklarına saygı gösteririz. Ayrımcılığa tolerans göstermez, her türlü farklılığa da saygı 

duyarız. Irk, cinsiyet, cinsel kimlik, milliyet, ulusal köken, maluliyet ve dini ya da siyasi görüşler dahil 

olmak üzere kimseye hiçbir nedenle ayrımcılık yapmayız.  

Cinsel taciz ve güç zorbalığı ya da başkalarının kişisel saygınlıklarının zedelenmesi de dahil olmak üzere 

kişisel hak ve özgürlüklerin çiğnenmesine müsaade etmeyiz. Hiçbir zaman kimseyi çalışmaya 

zorlamaz, yasal çalışma yaşının altındaki çocukları çalıştırmayız. 

 

 

İGYA olarak, çalışanlarımıza güvenli ve konforlu çalışma ortamları sunarız, orta ve uzun vadeli 

gelişimlerini teşvik ederiz. İnsan kaynakları yönetimi sistemlerimizi bu yönde geliştiririz. 

 

2. BÖLÜM- ETİK POLİTİKAMIZ 

A.  

2.1 Adil, Şeffaf ve Sağlıklı İş Geliştirme ve Yolsuzlukla Mücadele  

2.2 İnsan Haklarına Saygı  

2.3 Çalışma Ortamının Korunması ve Geliştirilmesi 



Çalışma ortamının korunması ve iyileştirilmesi ve çalışan bağlılığı için, anket, araştırma ve diğer 

çalışmalarla bilgiler toplar, toplanan bilgilerin analizlerine göre iyileştirme programlarını hayata 

geçiririz. 

 

Güvenli çalışma ortamı yaratmak ve iş kazalarını önlemek için süreçleri sürekli iyileştirir, kaza 

sonuçlarının izlenebilir ve hesap verebilir olması için gereken yatırımları yaparız. Hedefimiz sıfır iş 

kazasıdır. Çalışanlarımıza düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler veririz.  

 

Çalışanlarımızla olan iletişime önem verir, açık kapı politikası uygularız. Çalışan mutluluğu ve 

bağlılığını arttırma amacı ile çalışma ortamını geliştirmek, iyileştirmek ve verimli hale getirmek için 

hedefler belirleriz.   

 

  

 

İGYA, “En güvenilir enerji depolama şirketi olma” vizyonundan hareketle; üretim süresi boyunca ürün 

ve hizmetlerinin güvenlik ve kalitesi, kullanım ömrü konusunda azami gayreti gösterir. Müşteri ile ilgili 

süreçleri yönetir, destekler ve sürekli geliştiririz.  

Müşteri memnuniyetimizin sürekliliği için, operasyonel mükemmellik ve müşteri yönetimi 

mükemmelliği ilkelerimizden hareketle güvenilir, yenilikçi, hızlı, işbirlikçi hizmet sunarız. 

Hizmetlerimizde kalite standartlarına uygunluğa, seçimde doğru kılavuzluk etmeye, kurumsal 

samimiyete ve satış sonrası servise en üst seviyede önem verir, yüksek kalitede ürün ve kusursuz 

hizmet sağlarız. Dürüst pazarlama ve dürüst satış ilkesiyle çalışırız. 

 

 

  

İGYA olarak doğal dengenin devamlılığına ve gelecek nesillerin menfaatlerinin korunmasının önemine 

inanıyoruz. Sürdürülebilir kaynaklar kullanarak sağlam bir malzeme döngüsü olan bir şirket olmayı 

hedeflemekteyiz.  

Şirketimizde ve işletmelerimizde atık yönetimi, enerji verimliliği, verimli su kullanımı gibi çevre dostu 

uygulamaları hayata geçirir ve sürekliliğini sağlarız. Operasyonlarımızdan kaynaklanan doğrudan ve 

dolaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt ederiz.  

«Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün 

vermeden karşılamak» bilinci ile doğal kaynakların kullanımını azaltma ve doğayı koruma konusunda 

topluma karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çevreyle ilgili bilincimizi tüm paydaşlarımızla 

paylaşır ve aynı farkındalığı yaratmayı hedefleriz.  

 

 

İGYA olarak, topluma fayda sağlayan ve kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri 

geliştirip uygulamayı hedefleriz. Öncelikli olarak eğitim, çevre ve sanat konularındaki projeleri hayata 

geçirip destekleriz.  Tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinde; proje önerme, geliştirme ve uygulama 

aşamalarında çalışan ve paydaşların aktif katılımını sağlamayı amaçlarız.  

2.4 Güvenilir ve Sağlam Ürün ve Hizmet Sunma Sorumluluğumuzun Yerine Getirilmesi  

2.5 Sürdürülebilir Çevre  

2.6 Sosyal Sorumluluk Bilinci Oluşturmak  



 

 

 

Etik ilkelerimiz, ilişkilerimizde, kararlarımızda ve her birimizin çabalarında İGYA ’nın itibarını ve 

sektördeki yerini korumamız ve geliştirmemize yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Karar ve 

davranışlarımıza rehberlik eder. Gerektiği durumlarda ayrıntılı kurumsal politikalarla desteklenir. 

 

 

Çıkar çatışması, bir kişi ya da kurumun statüsünü uygunsuz bir şekilde kullanmak suretiyle kişisel ya 

da kurumsal menfaatler elde etme potansiyelini gösteren durumdur. Çıkar çatışması, çalışanların 

görevlerini tarafsız bir şeklide icra etmelerini etkileyen veya etkileyebilecek, parayla ölçülen veya 

ölçülemeyen her türlü menfaati ve onlarla ilgili herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade 

eder.  

İGYA çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket 

kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılması, kurumun ismini ve imajını 

olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. 

Periyodik olarak yılda bir kez tüm çalışanlardan “şirket paydaşları ile (tedarikçiler, müşteriler, STK vb.) 

bilinmesi gereken herhangi bir çıkar çatışma ihtimali veya potansiyeli ve bu konuda bir ilişki alanı 

olmadığına dair “Çıkar Çatışması Beyanı” alınır. 

Çıkar çatışmalarını önlemek için aşağıda belirtilen kurallara uygun şekilde davranırız.  Böylece karar 

verme yeteneğimizi engelleyecek olası ikilemli durumları ortadan kaldırmış oluruz. 

3.1.1. Tedarikçiler, taşeronlar, müşteriler ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi veya 

kuruluşlarla ve diğer paydaşla kişisel menfaat şüphesi doğuracak (maddi ya da manevi) 

hiçbir özel iş ilişkisine girmeyiz, kişisel mal/hizmet alımı yapmayız, kişisel amaçlı borç para 

almayız, ortaklık kurmayız, kişisel menfaat sağlamayız.  

3.1.2. Şirket tedarikçileri, taşeronları, müşterileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi 

veya kuruluşlardan özel menfaat sağlamaz, müşteriler/tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi 

kurarak menfaat aktarımı yapmayız.  

3.1.3. Şirket kaynaklarını, adını, kimliğini ve gücünü kişisel fayda sağlamak için kullanmayız, 

kurumun ismini ve imajını olumsuz şekilde etkileyecek durumlardan kaçınırız.  

3.1.4. Görevimiz gereği elde etmiş olduğumuz bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde 

kullanmayız. 

3.1.5. Kendimiz veya yakınlarımız lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara 

sebebiyet vermekten kaçınır, kendimizin veya yakınlarımızın menfaatlerini ilgilendiren 

konularda karar sürecinde yer almayız.  

3.1.6. Şirket içinde veya ortaklarımızın iştiraklerinde eş veya akrabalarımızın işe alım, terfi veya 

ödüllendirilme kararlarında hiçbir şekilde etkili olmayız. 

3. BÖLÜM – ETİK İLKELERİMİZ  

3.1 Çıkar Çatışması 



3.1.7. Şirket bünyesinde çalışan ve kişisel (özel) ilişkimiz olan ailemizden bireylerin, duygusal 

ilişkimiz olan kişilerin veya herhangi bir biçimde yakın bir ilişki içinde olduğumuz kişilerin 

yöneticisi olmamız veya bir projede bu kişilerin gözetmenliğini üstlenmemiz tercih 

edilen bir durum değildir. Böyle bir durumun içinde yer alıyorsak, konuyu derhal 

bölüm/departmanın en üst yöneticisine ve Etik Temsilcisi’ne bildirmemiz 

gerekmektedir.   

3.1.8. Siyasi görüşlerimizi, iş birliklerimizi ve faaliyetlerimizi şirketteki işimiz ve çalışmalarımızdan 

bütünüyle ayrı tutarız. Çalışma arkadaşlarımızın hiçbirini siyasi mekanizmalar içinde yer 

alması için ya da bu tür yapılara destek vermesi için yönlendirme yapmaz veya bu 

amaçla talepte bulunmayız.  

3.1.9. Siyasi faaliyette bulunuyorsak, İGYA ’nın adını, şirket içindeki çalışmalarımızı, şirket 

varlıklarını bu amaç doğrultusunda kullanmayız. 

3.1.10. Yöneticimizle hiçbir şekilde kişisel borç ilişkisine girmeyiz.  

3.1.11. Kurum dışında başka bir işte çalışma için yöneticimizin ve İnsan Kaynakları Müdürünün yazılı 

onayını alıp İGYA Etik Komite ’ye bildirimde bulunuruz. Kurum dışı çalışma aşağıdaki 

koşullarda mümkündür; 

• Mesai saatleri dışında olması,  

• İGYA faaliyet alanında olmaması, 

• İGYA ’nın tedarikçileri, taşeronları, müşterileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu 

kişi veya kuruluşlarda olmaması, 

• Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması, 

• Şirketteki görevimizi sürdürmemizi olumsuz yönde etkilememesi gerekmektedir. 

 

 

 

3.1.12. İGYA çalışanları olarak hiçbir kişisel/kurumsal hediye ya da menfaat (hediye çeki, para, 

seyahat gideri, mülk, bedava tatil, özel indirimler, yiyecek-içecek malzemeleri, promosyon 

malzemeleri, ajanda, takvim vs.) kabul etmeyiz. 

 

3.1.13. Şirketin tedarikçileri, taşeronları, müşterileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi 

veya kuruluşları ile olan ilişkilerimizde aşağıda belirtilen kurallara uygun şekilde davranırız; 

 

a) Hiçbir hediye almaz ve menfaat sağlama yönünde doğrudan veya dolaylı girişimde 

bulunmayız. 

b) Kontrolümüz dışında şirkete kargo ile gönderilen veya ziyaret sırasında getirilen her türlü 

hediyeyi (yiyecek-içecek, promosyon, vb.) Starter-1 Fabrikada Santral Görevlisi’ne, 

Starter-2 ve Endüstriyel Fabrikada Personel ve İdari İşler Yöneticisi’ne, İstanbul Ofisinde 

İnsan Kaynakları Destek Sorumlusu’na teslim ederiz. Yurt dışında görev alıyorsak, İstanbul 

İnsan Kaynakları Destek Sorumlusu’na ulaştırırız. 

Hediye Alma/Verme 



c) Gelen her türlü promosyonu (ajanda, kalem, çakmak vb.) ve hediyeyi, yukarıda “b” 

maddesinde bahsi geçen, teslim ettiğimiz görevli kişiler vasıtasıyla şirket hediye 

envanterine işlettiririz.  

d) Nakit para ya da para olarak kullanılabilecek bir hediye (hediye çeki, kartı vb.) her ne 

şekilde ulaştırılmış olursa olsun, kabul edilemez. Bu gibi bir durumda karşı tarafı İGYA Etik 

Kodu hakkında bilgilendirerek iadesini yapar ve Etik Temsilcisi’ne bilgi veririz. 

e) Firmamıza yapılan tedarikçi, taşeron, müşteri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu 

kişilerin ziyaretleri esnasında oluşabilecek olası ağırlama giderleri İGYA tarafından 

karşılanır. İGYA çalışanı olarak bu tip harcamaları kendi özel kaynaklarımızdan yapmayız. 

f) Kamu görevlilerine ya da eşdeğeri diğer kişilere çıkar çatışması olarak algılanabilecek 

hiçbir para, ziyafet, hediye ya da başkaca bir maddi menfaat unsuru teklif etmeyiz. 

g) Kamu görevlilerine ya da eşdeğer diğer kişilere yaptığımız ziyaretler sırasında kültürümüz 

gereği sunulan, İGYA üst yönetimi tarafından tanımlanmış ve onaylanmış hediyeler (çiçek, 

çikolata, incir, vb.) dışında HİÇBİR hediye vermeyiz.  

h) Kamudan ihtiyaç niteliğinde gelen talepleri üst yönetime ve Etik Temsilcisi’ne 

değerlendirmek üzere iletiriz. 

3.1.14. İş ile ilgili bir etkinliğe (fuar, seminer, konferans, eğitim vs.) ücretsiz katılım daveti gelmesi 

halinde katılım ile ilgili olarak bağlı olduğumuz bölüm/departmanın en üst yöneticisinden 

yazılı olarak onay alırız. Bu etkinliklerin; 

a) Yasa ve yönetmeliklere uygun olması,  

b) Karşı taraftan bizim talebimiz dışında gelmesi,  

c) Çalışanlarımızla birlikte tedarikçi, iş ortağı ya da üçüncü partinin de katıldığı ve iş odaklı 

etkinlikler olması,  

d) Etkinliğin bulunduğu yer ve diğer katılımcılar açısından İGYA ’nın itibarına zarar 

verebilecek, Etik Kodda yer alan davranış biçimlerine aykırılık durumlarının söz konusu 

olabileceği davet ya da benzeri faaliyetler içermemesi gerekmektedir.  

3.1.15. Özel günlerde şirketin tedarikçilerine, taşeronlarına, müşterilerine ve şirketin ticari ilişki 

içerisinde bulunduğu kişi veya kuruluşlarına verilen üst yönetim tarafından onaylanmış 

pazarlama bütçesi kapsamı dışında HİÇBİR hediye vermeyiz.  

 

 

İGYA çalışanları olarak şirket tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, taşeronları ve şirketin ticari ilişki 

içerisinde bulunduğu kişi veya kuruluşlarla doğru, tutarlı ve güvenilir ilişkiler kurarız. 

3.2.1. Tedarikçi, Müşteri, Bayi, Rakip ya da ilişkili olduğumuz herhangi bir kuruluşta, kişisel (özel) 

ilişkimiz olan ailemizden bireylerin, duygusal ilişkimiz olan kişilerin veya herhangi bir biçimde 

yakın bir ilişki içinde olduğumuz kişilerin çalışıyor olması durumunda, tedarikçi, müşteri veya 

rakiple ilişkili herhangi bir faaliyet ya da projede yer almayız. Böyle bir durum gündeme 

geldiğinde, konuyu derhal ilk amirimize, bölüm/departmanın en üst seviyedeki yöneticisine 

ve Etik Temsilcisi’ne bildirmemiz gerekmektedir. 

 
(*) Üst Yönetim: İcra Kurulu Direktörü veya İcra Kurulu Direktör Vekili 

 

 

3.2  Tedarikçiler, Rakipler ve Müşterilerle İlişkiler 



 

 

 

 

 

3.2.2. Şirketimiz adına maksimum menfaat sağlamak adına objektif bakış açısıyla tedarikçilerimizi 

satın almanın temel prensibi olan fiyat, kalite ve zamanlama üçgeninin optimizasyonuna göre 

değerlendiririz, bundan kesinlikle ödün vermeyiz.  

3.2.3. Tedarikçilerden alınan teklifleri (fiyat, koşullar vb.) bilgi gizliliği kapsamında değerlendiririz. 

Tedarikçilerle yürütülen anlaşma, sözleşme, iş süreçleri ile ilgili diğer tedarikçilere, şirket 

dışından üçüncü partilere herhangi bir bilgi vermeyiz. 

3.2.4. Tedarikçi firmaları boykot etmek için diğer kişi ve firmalarla görüşme ya da anlaşmalar 

yapmayız. 

3.2.5. Şirket bünyesinde çalışan ve kişisel (özel) ilişkimiz olan kişilerin, ailemizden bireylerin, 

duygusal ilişkimiz olan kişilerin çalıştığı diğer şirketlerin İGYA ile iş ilişkisi olması durumunda 

(tedarikçi, taşeron, müşteri ilişkileri vb.) bu şirketlerle ilgili herhangi bir karar süreci içinde yer 

almayız. Böyle bir durumun içinde yer alıyorsak, konuyu derhal bölüm yöneticimize ve Etik 

Temsilcisi’ne bildirmemiz gerekmektedir. Böyle bir durum içerisinde olursak, karar verme 

süreçlerine söz konusu kişi/tedarikçi ya da şirket ile özel ilişkisi olmayan süreç ile ilgili en az 

eş seviyede iki yöneticinin daha katılımı sağlanır.  

3.2.6. Müşterilerin yanlış anlamasına mahal verecek tarzda ürün etiketlerini ya da hizmet bilgilerini 

eksik ya da belirsiz şekilde bırakmayız. 

3.2.7. İGYA, İnci Holding ve grup şirketlerinden ayrılan çalışanların İGYA ’ya tedarikçi, bayi, yüklenici 

firma veya danışmanlık, temsilcilik ve benzeri şekillerle iş yapabilmesi için; daha önce çalışmış 

olduğu şirkette hakkında disiplin kaydı olmaması ve daha önce çalışmış olduğu görevlerden 

ötürü bir çıkar çatışması bulunmaması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması koşuluyla işten 

ayrılan personelden mal veya hizmet alınabilmesi için ilgili personelin çalışmış olduğu 

birimin/departmanın/bölümün müdürü tarafından hazırlanacak bir raporun Etik Komite 

tarafından onaylanması gerekir. 

3.2.8. Tedarikçilerimizle ticari ilişkilerimizde ilgili kanuni mevzuata uygun davranırız. 

Tedarikçilerden, fayda elde etmek için, tedarikçilerin ödemelerini tedarikçiden 

kaynaklanabilecek sebepler olmaksızın (vade tarihinin bitiminden sonra ödeme yapılmaması 

gibi) hâkim durumun kötüye kullanıldığı durumlara asla müsaade etmeyiz.  

 

 

 

4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun” ile belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan 

veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran 

yahut doğurabilecek nitelikte olan kurumlar arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin 

bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.  

 

İşimiz gereği diğer ülkelerin rekabet yasalarıyla ilgili bilgi sahibi olmamız gerektiğinde Mali İşler 

Departman Müdürlüğü aracılığıyla detaylı bilgi alırız.  

 

Rakiplerle İlişkilerde Uyulması Gereken Kurallar   

Tedarikçilerle İlişkilerde Uyulması Gereken Kurallar   



Adil rekabet şartlarının ihlali yalnızca taraflarca imzalanmış bağlayıcı hükümler içeren sözleşmelerle 

değil, tasarı mahiyetinde olan veya yalnızca centilmenlik anlaşması olarak kalmış yazılı metinler 

üzerinden de gerçekleşebilir.  

 

Öte yandan rekabet ihlalleri yalnızca yazılı sözleşmelerle de gerçekleşmeyeceği, rekabet 

düzenlemelerine aykırı olarak yapılan telefon görüşmeleri ve ikili diyalogların da rekabeti ihlal edici 

sonuçlar doğurabileceği bilinmelidir.  

 
Bu şekilde yasalara aykırı bir davranış sergilemek İGYA için idari yaptırımlara mahal verecek sonuçlar 

doğuracaktır. Bu nedenle aşağıda detayları belirtilen faaliyetler ve davranış biçimleri kesinlikle yasaktır:  

 

3.2.9. Rekabeti, kurallara aykırı bir şekilde kısıtlamayı amaçlayan veya bu etkiyi yapan; fiyatları 

müştereken tespit etme- veya sabitleme, pazarları paylaşma ve bu amaçlı ihalelere anlaşmalı 

teklif sunma gibi eylemler içerisine girmeyiz. Rakiplerimiz ile herhangi bir yasadışı anlaşma veya 

uygulama yapmayız. 

3.2.10. Bir ihalenin sonucunu değiştirmek veya sürecin içeriğini belirlemek amacıyla rakiplerimizle 

anlaşma yapmayız. İhaleye birlikte katıldığımız şirketlerle ihale hakkında herhangi bir iletişim 

kurmayız. 

3.2.11. Haksız veya usulsüz bir şekilde serbest ticareti sınırlandırmayız ya da rakip firmaları pazardan 

çıkarmak için tedarikçi firmalar veya müşterilerle görüşmeler yapmayız ya da başka türden 

bağlantılar kurmayız. 

3.2.12. Rakiplerimizle, ortaklığımızın fiyatları veya fiyatlandırma politikaları, dağıtım politikaları, 

tedarikçi seçimi veya fiyatları, müşteri seçimi, kredi ve vade politikaları, reklam politikaları veya 

rekabet ile ilgili benzeri başka bilgileri paylaşmayız, azami iskonto oranlarında uzlaşmayız.  

3.2.13. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlara aykırı olarak, resmi veya gayri resmi ticari 

birlikteliklere girmeyiz veya bu tip toplantılara katılmayız. 

3.2.14. Rakiplerin ürünleri, satış materyalleri veya diğer varlıklarına zarar vermeyiz. 

3.2.15. İGYA, ürün ve hizmetlerini adil pazarlama ve satış yöntemleri uygulayarak müşterilerine 

ulaştırmaktadır. Bu nedenle rakiplerimizin ürün ve hizmetleri hakkında yanlış, eksik ve yanıltıcı 

yorumlar yapmaktan kaçınırız. 

3.2.16. Bir rakip hakkında konuşurken ya da kıyaslama yaparken somut verilerden başka hiçbir beyana 

yer vermeyiz. Yorum katmayız, abartmayız, yanıltmayız.  

3.2.17. Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, belirlenmiş rekabet kurallarına uygun hareket 

ederiz. 

 

Rekabet mevzuatı, belirli operasyon ve pazarlama kararlarının hangi şartlarda verilebileceği 

konusunda sınırlamalar getirmektedir. Yukarıda tanımlanan hukuka aykırı durumlardan biriyle 

karşılaştığımız takdirde konu şirket menfaatlerini ilgilendirdiğinden şirketimiz prosedür ve 

uygulamalarına uygun bir şekilde yöneticimiz ve Mali İşler Departman Müdürlüğüne danışmadan 

hareket etmeyiz.  

 

 

 



 

 

 

 

3.2.18. Sözleşmeler çerçevesinde (örneğin: iskonto uygulamaları ile) toptan satıcıların, 

distribütörlerin ya da bayilerin fiyat belirleme özgürlüğünü kısıtlamayız.  

3.2.19. Tavsiye fiyat listesi verebilir ancak tavsiye edilen fiyatın uygulanmasına yönelik 

yönlendirmeler yapmayız.  

3.2.20. Fiyat ve satış politikalarına, uyum şartına dayanmayan bonus ve iskontolar uygulamayız.  

3.2.21. Dağıtıcıların karlılığını denetlemek, yardımcı olmak adına iskonto oranlarına müdahale 

etmeyiz. 

3.2.22. Eşit pazar koşullarında faaliyet gösteren dağıtıcılar arasında birini diğerine göre rekabette 

avantajlı kılacak şekilde ayrımcı davranış sergilemeyiz.  

3.2.23. Hukuki görüş almaksızın tedarikçiler, müşteriler, distribütörler ve bayiler ile uzun dönemli 

münhasır anlaşmalara (örneğin: rekabet yasağı, bölge paylaşımı) girmeyiz.  

 

 

 

3.3.1. İşimizi yürütürken doğru ve güvenilir iş kayıtları tutarız. İşimizi yürütmek için doğru ve iyi 

korunmuş iş kayıtları gerekli ve önemlidir. Bu kapsamda İGYA çalışanı olarak İGYA adına 

yürüttüğümüz her türlü işlemde kayıt ve belgelerin doğruluğunu ve yasalara uygunluğunu 

gözetiriz. Tutulan kayıtlar, şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve şirketin tedarikçilerine, 

müşterilerine, çalışanlarına ve resmî mercilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinde, 

temel teşkil etmektedir.  

3.3.2. Yasal ve bağımsız denetimler, iç denetimler, rekabet kurulu denetimleri gibi her türlü 

denetimde talep edilen bilgi ve belgeleri denetim ekiplerine süresi içerisinde tam, doğru ve 

şeffaf olarak veririz.  

3.3.3. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız ve doğru olmayan beyanda bulunmayız.  

3.3.4. Kayıtlarımızın eksik ya da yanlış bilgi içerdiğini fark ettiğimizde ya da bu konuda 

uyarıldığımızda, derhal yöneticimizi konuyla ilgili bilgilendiririz. Gerektiği durumlarda ve 

konuyla doğrudan ilgili olduklarında müşteri ya da tedarikçilerimizi bilgilendiririz. 

3.3.5. Sorumluluğumuz altında olan şirket kayıtlarını yok edemez, üzerinde değişiklik yapamaz, 

kayıtları değiştiremez veya silemeyiz. Kayıtlar gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik esaslarına göre 

yönetilmektedir.  

3.3.6. İş başvurumuzda ya da çalışan bilgilerinin yenilenmesi durumunda sağlık durumumuz, 

bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler de dahil olmak üzere kendimiz hakkında doğru bilgiler 

veririz. 

 

 

 

3.4.1. Şirketin varlıkları şirket kullanımı içindir, kişisel amaçlarla bu kaynakları kullanmayız. 

Tanımlanmış yan haklar dışında şirket kaynaklarını (araç-gereç, insan kaynağı, malzeme, zaman 

vb.) kişisel, finansal ve ticari amaçlarla kullanmayız.  

3.4.2. Mesai saatleri içinde ya da dışında şirket varlıklarını kullanarak (insan, zaman, altyapı, vb.) 

yardım ve bağış toplamak ya da bu tür çalışmalara destek olmak için ilgili duyuruları dağıtmak 

Müşterilerle İlişkilerde Uyulması Gereken Kurallar   

3.3  Kayıtların ve Verilerin Doğruluğu 

3.4  Şirket Varlık ve Kaynaklarının Kullanımı 



gibi kişisel eylemlerde bulunmayız. İGYA adına organize edilecek yardım ve bağış 

kampanyalarında İcra Kurulu Direktörü ve İcra Kurulu Direktör Vekili onayı alınarak ilerlenir. 

3.4.3. Çalışma saatlerimizdeki zaman ve emeğimizi kurum için kullanırız. 

3.4.4. Şirketin günlük işlerini yürütmek üzere biz çalışanlarına sağlamış olduğu her türlü mal, varlık, 

ekipman, taşıt araçları, bilgisayar, bilgisayar programları ve benzerleri demirbaş teslim formları 

ile verilerek kayıt altına alınır. İGYA çalışanı olarak kişisel çıkarımız veya bir başkasının kişisel 

çıkarı için bu kaynakları kullanmayız. 

3.4.5. Şirket dahilinde, şirket sistemleri üzerinden veya sorumlu olduğumuz işimizi yaparken, şans 

oyunu (spor loto ve toto veya iddia oyunları dahil) veya kumar oynamamız kesinlikle yasaktır ve 

İGYA Etik Koduna aykırıdır. Bu durum aynı zamanda şirket kaynaklarının da ihlali anlamı 

taşımaktadır. Mesai saatleri dışında olsa bile kumar veya şans oyunu oynamayı alışkanlık haline 

getirmeyiz. 

3.4.6. Tedarikçilerle, taşeronlarla, müşterilerle, şirket adına iş yapan kişi ve kuruluşlar ile kişisel finans 

ilişkisi içine girmeyiz, çıkar sağlamaya çalışmayız ve yapılan sözleşmelerde kişisel çıkar 

gözetmeyiz. Bu ve benzeri durumlar şirketin maddi ve manevi varlıklarının dolaylı olarak 

kullanılması anlamına geldiğini biliriz.  

3.4.7. Kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, şirket içindeki görevimizi 

aksatmadığımız durumlarda, bireysel üyelik söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda İGYA şirket 

varlıklarını ve ayrıcalığını kullanmayız. İGYA Kurumsal temsili kapsamında bir üyelik söz konusu 

ise şirket dışı kurum ve kuruluşların yönetimlerinde ya da komitelerinde yer alındığında 

yöneticimizin ve İnsan Kaynakları Müdürünün yazılı onayını alırız. 

3.4.8. IGYA çalışanları olarak, kongrelerde, seminerlerde, fuarlarda, iş toplantılarında, sendika-

dernek-sivil toplum kuruluşu üyeliklerinde, sosyal ve sportif amaçlı faaliyetlerde şirketimizi 

belirlenen itibar kriterlerine göre ve belirlenmiş kurumsal dokümanlar ve mesajlar 

çerçevesinde temsil ederiz. Bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edildiğimizde bağlı 

olduğumuz bölüm/departmanın en üst yöneticisinden ve İnsan Kaynakları Müdürü’nden 

onay alarak katılım sağlarız. Katıldığımız etkinliğe ilişkin olarak günün anısına şirkete adına 

iletilen ödül, teşekkür belgesi, şilt ve sembolik ödüller dışında menfaat sağlayıcı hiçbir 

hediye ya da para kabul etmeyiz. Şirket adına teslim alınan ödül, belge, plaket vb… İGYA 

İnsan Kaynakları Departmanına teslim ederiz. 

 

   

 

3.5.1. Yasal nedenler dışında; şirketimize, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza, 

müşterilerimize ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara ait gizli, finansal veya ticarî 

sır niteliğindeki bilgileri, kopyalamaz, tahrip etmez, gizli tutar, şirket dışında hiçbir kurum, 

kuruluş ve üçüncü şahıslarla paylaşmayız. Kamuya açık yerlerde bu konularla ilgili konuşmayız.  

Bu tip bilgilerin ve belgelerin gizliliğine önem verir, şahsî amaçlar için kullanmayız. 

3.5.2. Kişisel bilgileri, KVK Kanununun gerektirdiği şekilde toplar, muhafaza eder, kullanımını kontrol 

altında tutar ve bu verileri yönetiriz. 

3.5.3. Herhangi bir nedenle şirket uygulamaları ile ilgili grup şirketlerinden ya da başka şirketlerden 

şirketimize ait bilgi ya da veri paylaşımı (ziyaret, gözlem, belge, prosedür) talebi geldiği 

3.5  Bilgi ve Verilerin Korunması  



durumlarda bölüm/departmanın en üst seviyesindeki yöneticiden yazılı onay alınması şartı ile 

şirket e-maili üzerinden paylaşımda bulunabiliriz.  

3.5.4. İşyerine 3. parti kişi ve kuruluşlar (üniversiteler, öğrenciler, öğrenci dernek ve kuruluşları, diğer 

firmalar, vb.) tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sırasında; fabrikaya giriş yapmadan önce 

“Ziyaretçi Bilgilendirme” sürecini tamamladığından emin oluruz, ziyaret sırasında görsel kayıt 

almamaları konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparız ve kayıt/görüntü alınmasına müsaade 

etmeyiz. Ziyareti düzenleyen çalışan, belirtilen tüm kuralların uygulanmasından sorumludur. 

3.5.5. KVKK gereğince işyeri sınırları içerisinde ya da şirket tarafından düzenlenen organizasyonlarda 

kişilerin izni dışında genel görüntü (fotoğraf, video, vb.) almayız ve bunları iletişim araçları ya da 

sosyal medya kanalları üzerinden paylaşmayız.  KVVK kapsamında görüntülerin (fotoğraf, video, 

vb.) arka fonunda izni olmayan kişilerin olmadığından emin oluruz. 

3.5.6. Hiçbir çalışanımızın, tedarikçimizin, taşeronumuzun, müşterimizin ya da herhangi bir iş 

ortağımızın kullandığı sistemleri, kayıtları veya diğer araçları, kendilerinin onayı olmadan 

fotoğraflayamaz, video ya da ses kaydı alamayız. Kayıtlar iş süreçlerimizin gerektirdiği kapsamda, 

ilgili kişilerin rızası olmak koşuluyla, İGYA Üst Yönetim onay ve bilgisi dahilinde alınabilir.  

3.5.7. Bilgilerin korunması kapsamında aşağıdaki risklerin bulunduğu durumlarda görsel kayıtları ve 

bilgileri şirket dışından hiçbir 3. kişi, kurum ile herhangi bir iletişim kanalı aracılığı (e-mail, mesaj, 

sosyal medya) ile paylaşmayız. 

İş nedeniyle şirket dışından 3.kişi veya kurumlar ile herhangi bir bilgi, görsel kayıt paylaşımı 

yapılacak ise, bunun gizlilik sözleşmesiyle güvence altına alınmış olduğundan emin oluruz. Bu 

paylaşımı yapmadan önce ilgili bölüm / departman müdüründen onay alır, paylaşımı resmi 

iletişim aracımız olan elektronik posta yolu ile “bilgi” kısmına bağlı olduğumuz 

birim/departman/bölüm müdürünü ekleyerek yaparız. 

a. Şirkete ait know-how içeren doküman, görsel, prototip, vs. 

b. KVKK ihlal durumu içeren 3. kişilere ait kişisel veriler 

c. Şirket ticari bilgisini içeren görsel ya da dokümanlar 

d. Şirkete zarar verebilecek kapsamda herhangi bir içerik 

3.5.8. Elektronik posta adresini iş amaçlı kullanılırız. Kendimizi ve/veya şirketi zor durumda bırakacak 

yasal olmayan ve gayri ahlaki vb. mesajlar için kullanmayız. 

3.5.9. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreleri, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgileri gizli 

tutar, yetkililer dışında kimseye açıklamayız. 

3.5.10. Şirket sistemlerini (e-posta, anlık mesajlaşma, İntranet veya İnternet) yasa dışı, şirket 

politikalarına aykırı ya da İGYA ’nın güvenilirliğini, marka itibarını zedeleyecek sonuçlar 

doğurabilecek amaçlar için kullanmayız. Bu konuda aşağıda bazı örnekler verilmektedir: 

a) Pornografi, küfür, hakaret içeren, ayrımcı ya da rahatsız edici içerikler, zincir e-postalar, 

saadet zinciri amaçlı ya da şirket onayı olmayan toplu e-posta gönderimleri, 

b) Bireysel ya da kurumsal ticari girişimler adına bir kişi ya da kurumla iletişim kurma amaçlı 

gelen iletiler, 

c) Şirket dışından bir kurum ya da organizasyon adına, doğrudan şirket çalışanlarından bir grubu 

ya da İş Birimini hedef alan iletişim uygulamaları, 

d) Grafik ya da sesli materyal içeren büyük kişisel dosya kayıtları ya da bunların internet 

üzerinden indirilmesi. 

e) Kişi ve kurumların telif hakları bulunan materyallerin kullanımı,  

f) Kötü amaçlı bilgisayar programları ya da şirketin güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü 

elektronik materyalin kullanımı. 



3.5.11. Şirket varlıklarını korumak, müşterilerimize kusursuz hizmet sağlamak, çalışanlarımız için 

güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve uygunsuz kullanımı engellemek amacıyla İGYA, ilgili 

yasa ve yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla, şirket tarafından çalışanlara verilen iletişim ve 

ulaşım araçlarını, bilgisayar ve internet kullanımını haberli ya da habersiz, sadece İGYA lehine 

amaçlar için olmak üzere, gerek gördüğünde inceleyebilir, araştırabilir, ilgili yasal 

araştırmaları talep edebilir. Daha fazla detay için bakınız, BT / T / 1.2 Bilgi Koruma 

Taahhütnamesi  

3.5.12. Şirket onayı olmaksızın topluma açık yerlerde, profesyonel ya da kültürel faaliyetlerimiz 

sırasında veya internet üzerinden değişik platformlarda (sosyal medya üzerinden, facebook, 

twitter, blog vb.) kişisel görüşlerimizi açıklarken İGYA adına sözlü ya da yazılı ifadelerde 

bulunmayız.  

3.5.13. Tüm kişisel ve kurumsal müşterilerimiz, rakiplerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere, 

tüm kişi ve kuruluşların fikri haklarının korunması hakkında yasa ve yönetmeliklere, 

sözleşmelere uygun davranırız.  

3.5.14. “İçeriden bilgiye dayalı ticaret" de denilen, etik olmayan şekilde, grubumuz ve iş ortaklarımız 

bünyesinde, içerden alınan bilginin sağladığı imtiyaz sayesinde hisse senedi ve menkul 

kıymetler piyasalarında kişisel çıkar elde etme yönünde hiçbir davranışımız olmaz. 

3.5.15. Ücret bilgimiz kişisel ve gizlidir. İnsan Kaynakları Departmanı ve yöneticimiz dışında ekip 

arkadaşlarımız ya da 3. kişilerle paylaşılması uygun değildir. 

3.5.16. İşten ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca rakip firmada çalışamayız. 

3.5.17. İGYA ilke ve politikalarına uymamız, sadece şirketimizde çalışırken değil, iş ilişkimiz 

sonlandıktan sonra da beklenmektedir. İGYA ile yaptığımız hiçbir sözleşmeyi veya istihdam 

durumumuzla ilgili bilgi ve belgeleri kullanmaz ya da açıklamayız. İGYA ’nın kamuya açık 

olmayan bilgilerini hiçbir durum ve koşulda kimseyle paylaşmayız.  

 

 

3.6.1 İGYA çalışanları olarak iç/dış tüm paydaşlarımıza (çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize, 

taşeronlarımıza, müşterilerimize ve şirketimizin ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve 

kuruluşlara) karşı saygılı davranırız. Dürüstlüğe, ahlaka ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkiler 

kurarız. 

3.6.2 Karşı tarafa kişisel saygınlıklarını zedeleyen, tedirginlik verici, rahatsız edici sözlü (küfür ya da 

hakaret içeren, bağırarak iletilen) ya da fiziksel davranışlardan (şiddetten) kaçınır, 

başkalarının mallarına zarar verici davranışlarda bulunmayız.  

3.6.3 İGYA Çalışanı olarak sahip olduğumuz statü gücümüzü, bireysel gücümüzü (fiziksel, kişisel, yaş 

vb.) diğer kişi, kurum, kurumlar üzerinde kötüye kullanmayız (bezdirme, tehdit, hedef 

gösterme, cinsel taciz, çıkar elde etme vb.)  

3.6.4 Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, yaş, fiziksel engel, maluliyet ve benzeri 

nedenler ile ayrımcılık yapmayız.  

3.6.5 Çalışanların özel hayatına, aile hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.  

3.6.6 Kendimizin T.C. yasalarına göre suç teşkil edebilecek bir davranışımız olduğunda ve/veya 

konuyla ilgili yargıya intikal etmiş bir durum içindeysek Etik Temsilcisi’ni bilgilendiririz. Ayrıca 

İGYA çalışanlarından birisiyle ilgili, T.C. yasalarına göre suç teşkil edebilecek herhangi bir 

davranışla karşılaştığımızda ya da bu tür bir davranışın gerçekleşebileceğinden 

3.6 Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi 



şüphelendiğimizde, hiç vakit kaybetmeden öncelikle Etik Temsilcisine ya da Etik Hatta 

başvururuz.  

3.6.7 Organize suçlara destek olduğuna dair en ufak bir emare gösteren şahıslar ya da kuruluşlarla 

olan işlerimizi ya da diğer türdeki ilişkilerimizi sonlandırırız. 

 

 

İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemlerimizi ISO 45001 standartlarına uygun olarak oluşturduk. Sağlıklı 

ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için yasal gereklilikleri yerine getirir, kaynaklara yatırım yapar 

ve tüm faaliyetlerimiz için prosedürleri titizlikle uygularız.  

Çalışma arkadaşlarımızın İSG kapsamındaki güven vermeyen davranışlarını asla göz ardı etmez ve bu 

davranışları düzeltmek için onlara rehberlik ederiz.  

Tüm Çalışanlarımızla birlikte İGYA olarak; 

3.7.1 İSG konularında mevzuata, ilkelere, işyeri kurallarına uygun hareket ederiz. 

3.7.2 Güvenlik ve sağlıkla ilgili tehlikelerin temel nedenlerini anlarız ve bu tehlikelerin neden 

olacağı riskleri azaltmak için sistematik olarak önlemler alırız.  

3.7.3 Kendi benliğimizi ve çalışma arkadaşlarını korumak için, güvenlik ve sağlıkla ilgili önceden 

belirlenmiş kuralları takip eder, uygularız.  

3.7.4 Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını tehlikeye atan herhangi bir risk veya iyileştirmeye 

yönelik bir tespitimiz olması halinde ISG Birimine bilgi veririz.  

3.7.5 Çalışma süresi içinde, güvenliğimizi tehlikeye sokacak herhangi bir ilaç kullanıyorsak bu 

durumu iş yeri hekimine bildiririz. Kullandığımız ilaç karar alma yetilerimizi yavaşlatıyor ya da 

dikkatimizi azaltıyorsa, şirkete ait hiçbir araç ve ekipmanı kullanmayız. 

3.7.6 Çalışma süresi içinde, şirket binaları dahilinde ya da şirkete ait araç ve ekipmanların kullanımı 

sırasında yasadışı ilaç, alkol, uyuşturucu vb. insan sağlığına zararlı maddeleri (doktorumuz 

tarafından reçeteyle kullanmamız önerilmiş olan ilaçlar hariç) kullanmayız, bu yasaklı ve 

zararlı maddeleri yanımızda taşımayız, üretmeyiz, ticaretini yapmayız, bir başkasına vermeyiz. 

Bu tür bir bulguya rastlanıldığı tespit edildiğinde iş akdimizin feshedileceğini biliriz. 

3.7.7 Suç teşkil edeceğini düşündüğümüz her türlü olayı ve şüphelendiğimiz kişileri hiç vakit 

kaybetmeden Güvenlik Birimine ve İdari İşler Departmanına bildirmeliyiz.  

 

 

 

İGYA olarak doğal dengenin devamlılığına ve gelecek nesillerin menfaatlerinin korunmasının önemine 

inanıyoruz. Sürdürülebilir kaynaklar kullanarak sağlam bir malzeme döngüsü olan bir şirket olmayı 

hedeflemekteyiz.  

Bir yandan faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini dikkatlice 

değerlendirirken, diğer yandan da enerjiden tasarruf etmeye, kaynakların ve israfın azaltılmasına ve 

kirliliği önleme hususunu da içeren çevreyi korumanın bir yolu olarak kaynakların yeniden 

kullanılması konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

3.7  İş Sağlığı ve Güvenliği 

3.8  Çevre , Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği 



Çevre yönetim sistemlerimizi ISO 14001 standartlarına uygun olarak oluşturduk ve tüm fabrika ve 

ofislerimizde bu temel politikalara dayanan çevre politikalarını hayata geçirdik. Aynı zamanda ilgili 

hedefleri belirleyerek çevresel yönetim faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz.  

Tüm Çalışanlarımızla birlikte İGYA olarak; 

3.8.1. Çevre mevzuatına, ilkelere, işyeri kurallarına uygun hareket ederiz.  

3.8.2. Bahse konu alanlarda sürekli iyileştirmeler yaparak çevresel performansımızı geliştirmeyi 

amaçlarız. 

3.8.3. Hammadde edinme, geliştirme ve tasarım, üretim, nakliye, kullanım ve elden çıkarma da 

dahil olmak üzere, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevresel yükün nasıl azaltacağı 

hususlarını gözeterek, çevreyi koruyan ürünlerin geliştirilmesini ve tasarlanmasını teşvik 

ederiz. Malzemenin tedarik edilmesi ve fiziksel dağıtımı da dâhil olmak üzere, tedarik 

zincirimizdeki tüm iş ortaklarımızla çevresel yükleri azaltmak adına gayret gösteririz.  

3.8.4. Hammadde tedariki, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve tasarım/konsept aşaması, 

üretimi, nakliyesi, kullanımı, ömrünü tamamladığında tabi tutulduğu işlemler ve son olarak 

imha edilmesine kadar devam eden bütün yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilen 

faaliyetlerden kaynaklanabilecek çevresel sıkıntıları azaltmak için gerekli tedbirleri almaya 

özen gösteririz. 

3.8.5. İGYA tarafından kararlaştırılan ve uyulması gereken diğer şartların yanı sıra, çevre ile ilgili tüm 

yasalara, yönetmeliklere, sözleşmelere ve düzenlemelere de bağlı kalarak hareket ederiz. 

Bununla birlikte, çevresel korumayı teşvik etmek için gereken seçimlik yönetim standartlarını 

da uygularız.  

3.8.6. Çevre yönetim sistemlerimizi sürekli olarak sürdürmek ve geliştirmek için, çevre 

denetimlerine ve yönetim incelemelerine dayalı revizyonları uygun şekilde yürütürüz.  

3.8.7. Eğitim, öğretim ve diğer çevresel bilinç oluşturma çabaları sayesinde tüm İGYA çalışanlarının 

çevre bilincini teşvik eder ve çevre koruma faaliyetlerimizle topluma katkıda bulunuruz.  

3.8.8. Temel çevre politikamız da dâhil olmak üzere, çevre ile ilgili bilgileri uygun şekilde sağlayarak 

paydaşlarımızla ve bir bütün olarak toplumla iyi bir iletişim kurmaya gayret ederiz.  

3.8.9. Ticari faaliyetlerimizden, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri 

değerlendirmeye alacak; enerji tasarrufu, sera gazlarının azaltılması, su ve hammaddelerin 

verimli kullanılmasının yanında atıkların en aza indirgenmesi ve geri dönüştürülmesi yoluyla 

çevre koruma faaliyetlerine (kirliliğin önlenmesi de dahil olmak üzere) katkıda bulunmayı 

amaçlar ve bu hususların sürekli geliştirilmesi ile çevresel performansımızın artmasını 

hedefleriz.  

3.8.10. Şirketimizde atık yönetimi, enerji verimliliği, verimli su kullanımı gibi çevre dostu 

uygulamaları hayata geçirir ve sürekliliğini sağlarız.  

3.8.11. Operasyonlarımızdan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu 

etkileri azaltmayı taahhüt ederiz.   

3.8.12. Çevresel etkileri ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri kurarız.  

3.8.13. Doğal kaynakları kullanımını azaltma ve doğayı koruma konusunda topluma karşı olan 

sorumluluklarımızın bilincindeyiz.  

3.8.14. Çevreyle ilgili bilincimizi tüm paydaşlarımızla paylaşır ve aynı farkındalığı yaratmayı 

hedefleriz.  

 



 

 

“Uyum” kavramının içeriği genişleyerek, sadece “mevzuata ve iç politikalara uyumu” değil sosyal ve 

kurumsal etik değerleri takip etmeyi  de kapsar hale gelmiştir. O açıdan uyum“mevzuata, iç kurallara 

ve etik standartlara uyumu” da ifade etmektedir. 

İGYA mevzuatla, iç kurallarla ve etik standartları ile tam uyum sağlayarak kurum faaliyetlerini 

yürütmek adına uyum sistemlerini aktif olarak geliştirmektedir. 

Her çalışanımızın, uyumun amacını ve anlamını en iyi şekilde kavraması durumunda, uyum sisteminin 

etkin çalışması için çok önemli bir adım atmış oluruz. Uyumun farkında olmak hem iş sürecinde hem 

de iş dışında bir bütün olarak bunun farkında olmak demektir. Bu başarımız için temel noktadır. 

Her çalışanımızın “mevzuatla, iç kurallarla ve etik standartlarla uyum”un önemini içselleştirmesi ve 

bu konuda birlikte hareket etmesi beklenmektedir. 

 

 

İGYA tüm finansal, çevresel ve sosyal hedeflerine ulaşırken, Etik İlke ve Çalışma Kurallarına uyumu ve 

profesyonel davranış biçimlerini öncelikli koşul kabul eder.  

 

Etik Uyum kapsamında İGYA çalışanlarının sorumlulukları; 

 

a) İGYA vizyon, politika ve ilkelerini bilmek, güncelliğini takip etmek ve bunlara uygun 

davranmak, 

b) Etik Kod ile ilgili düzenlenen iç ve dış eğitimlere, toplantılara katılmak, 

c) İGYA Etik İlkelerini bilmek, güncelliğini takip etmek ve her koşulda bu ilke ve çalışma 

kurallarına uygun davranmak, 

d) Tüm davranışlarında, iş yapış süreçlerinde, tüm paydaşlarla olan ilişkilerinde ve 

raporlamalarında dürüst ve şeffaf olmak,  

e) Gerekli durumlarda Etik Kodda belirtilen kişi ve bölümlerden yardım ya da destek 

istemekten çekinmemek,  

f)     “Etik ihlal” yaşadığı veya çevresinde gözlemlediği durumları zaman kaybetmeden Etik 

Temsilcisine veya Etik Hattına bildirmek (Bknz. Etik Açıdan Durum Değerlendirme 

Kılavuzu) 

g) Gerekmesi durumunda Etik Komite ile objektif ve şeffaf iletişimi sağlamak, 

h) Etik kuralların herhangi bir şekilde ihlalini önlemek için gereken tüm önlemleri almak, 

i) Etik Kod ile ilgili gelişim alanı tespiti durumunda Etik Temsilcisine veya Etik Hattına 

bildirmektir. 

 

İGYA yöneticilerinin sorumlulukları; 

a) Kendisi ile iletişimi kurulan herhangi bir etik ihlali ya da ihlal riski taşıyan durumu zaman 

kaybetmeden Etik Temsilcisine bildirmek, 

b) Doğrudan yaşanan ve / veya risk taşıyan durumlarda kayıtsız kalmamak, harekete 

geçmek, sorumluluk almak, iletişimini Etik Temsilcisi ile sağlamak, 

4. BÖLÜM – ETİK KODA UYUM  

B.  

4.1 Çalışanların Etik Uyum Sorumlulukları 



c) Ekip üyesinin etik konusundaki farkındalığını gözetmek ve gelişim amaçlı yapılması 

gerekenler konusunda Ekip üyelerine ve Etik Temsilcisine destek vermek. 

 

 

 

İGYA ’nın tüm paydaşları Etik Koda aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilir. Bununla 

birlikte; anlayamadığı ya da şüphe duyduğu konularda doğrudan Etik Temsilcisinden ya da Etik 

Komiteden yardım ve destek isteyebilir. Bildirim sahibi; istediği kanaldan (yöneticisi, Etik Temsilcisi ya 

da Etik Hat) bildirim yapmak konusunda özgürdür. Bildirim yapılırken kimlik bilgisi paylaşarak ya da 

paylaşmaksızın aşağıda bilgileri verilen iletişim adresleri kullanılabilir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

İGYA Etik Uyum Yönetimi öncelikle uyumun sağlanması için bilinç oluşturma, süreç iyileştirme ve ihlali 

önleme faaliyetlerine odaklanmaktadır.  

İGYA Etik Kodu ve ilgili şirket politikalarına aykırı davranışlarda bulunmak ciddi bir ihlal olarak kabul 

edilir ve ihlalin türü ve kapsamına göre değişebilen yaptırımlarla sonuçlanabilir.  

4.2   Raporlama ve İhbar  

4.3   Etik İhlal Sonuçları  

İGYA Etik Koduna aykırılık durumlarında yapılan bildirimlerin ardından, bildirim sahibi kimliğini açıklamış 

olsa dahi, şirketimizin gerçekleştireceği olası soruşturma kapsamında, bildirim yapan kişinin kimliği gizli 

tutulur.  

İGYA, herhangi bir bildirimin ardından, bildirimi yapan çalışanın bu bildirim nedeniyle herhangi bir şekilde 

zarar görmesini engeller ve bu konuda asla taviz vermez. 

 



Etik kapsamda karşılaşılabilecek yaptırımlardan bazıları; 

• Sözlü Uyarı, 

• Yazılı Uyarı, 

• Prim hak edişi kesintisi, 

• Maaş zammı kesintisi, 

• Hukuki sürecin başlatılması, 

• İş Akdi Feshi, vb. olabilir. 

Bahsi geçen yaptırımlar sadece etik ihlali yapan çalışanlarımız için değil; aynı zamanda bu durumu 

görmezden gelen, raporlamayan ya da eylemi önlemek, yakalamak ve ihbar etmek için gerekli 

işlemleri yerine getirmeyen ya da potansiyel ihlalleri önlemeye çalışanlara engel olan çalışanlar veya 

yöneticiler için de geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 İGYA Etik Komiteleri ve İşleyiş Prosedürü 

Etik Temsilcisi 

İGYA Etik değerlerini kurum içerisine yerleştiren ve bu değerleri kurum içerisinde geliştiren, etik davranış 

ilkeleri konusunda karşılaşılan sorunlarla ve ihlallerle ilgili tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunan kişidir. 

Etik Komite’nin doğal üyesidir. 

Amacı: Etik yönetim araçlarının geliştirilmesini sağlamak; bilinçlendirme, eğitim ve iletişim faaliyetlerinin 

yürütülmesini sağlamak; herhangi bir Etik Kod ihlaline yönelik bildirim ulaştığında Etik Komiteyi toplamak; 

bildirim ve alınan karar hakkında İnci Holding Etik Kurul’a ve GS Yuasa’ya  altı ayda bir periyodik bilgilendirme 

yapmak; gerektiğinde bildirim dışı konularda da  Etik Komiteye gündem önerisinde bulunmak; veri, bilgi ve 

raporların  kaydını tutmak ve hissedar şirketler ile ilgili politika düzenlenmelerinin hizalanmasını sağlamaktır.  

 

 

 

Etik Komite - Uyumluluğun Gözden Geçirilmesi  

Amacı: Etik Kodu; teknolojik gelişmeler, dünya ve çevre koşulları, şirketin dinamikleri, İnci Holding Etik Kod ve 

GS Yuasa Uyum Rehberi güncellemeleri ve çalışanlardan gelen öneriler doğrultusunda yılda asgari 1 kez 

toplanarak gözden geçirir ve gerekli düzenlemeleri yapar. 

Bununla birlikte Etik Komite, Etik Kod ihlaline yönelik gelen bildirimlerin ön değerlendirmesini yapar. Etik ihlal 

riski niteliğinde bir bildirim ise, etik ihlale yönelik alınacak aksiyonları ve gerekli araştırmaların yapılması için 

Araştırma Komitesini tayin eder. Araştırma Komitesinin bulguları neticesinde oluşturduğu öneri kararını, 

Yönetim Kurulu onayına sunar.  

 
Etik Komite Üyeleri; 

❖ İGYA Etik Temsilcisi 

❖ GS Yuasa Temsilcisi 

❖ İnci Holding Temsilcisi 

İGYA Etik Temsilcisi; 

❖ İGYA İnsan Kaynakları Müdürü 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildirimin iletişim 
kanalları ile Etik 

Temsilcisine ulaşması

Bildirim sahibine ya da 
bağımsız kuruluşa bildirimin 

incelemeye alındığına dair geri 
bildirimin yapılması 

(Bildirimle aynı gün)

Etik Komitenin ön 
değerlendirme yapması

( Bildirim sonrası en fazla 1 iş 
günü içinde)

Etik Komitenin Araştırma 
Komitesini toplaması

(bildirim sonrası 5 iş günü 
içinde)

Araştırma Komitesinin 
araştırma ve 

soruşturma sürecini 
yürütmesi

(bildirim sonrası 2 hafta 
içinde)

Araştırma Komitesi raporunun ve  
iyileştirme önerilerinin, İGYA Etik 
Komitesi tarafından İGYA YK'ya 

raporlanması

(bildirim sonrası 4 hafta içinde)

Yönetim Kurulu’nun karar 
alması

(Etik Komite tavsiye kararı 
sonrası ilk YK toplantısında)

Talep edilmesi durumunda 
bildirim sahibi ve görüşülen 

kişilere sonuçla ilgili geri 
bildirimin yapılması

(YK kararı sonrası 3 iş günü 
içinde) 

İyileştirme önerilerinin 
uygulamaya alınmasının 

takibi Etik Komite 
tarafından yapılır.

Araştırma Komitesi /Investigation Committee 

Amacı: Herhangi bir Etik Kod ihlaline yönelik bildirim ulaştığında, Etik Komite’nin daveti üzerine Araştırma 

Komitesi biraraya gelir. Bildirim, gizlilik prensibi çerçevesinde tüm boyutları ile ele alınarak araştırılır. Yapılan 

araştırma ve soruşturma sonucunda elde edilen tüm bilgileri, dokümanları ve verileri aksiyon önerilerini de 

içerecek şekilde Etik Komite’ye raporlar. 

Araştırma Komitesinin üyeleri, soruşturmaya katılacaklar ya da uzmanlıklarına danışılacak kişilerden oluşur. 

Araştırma Komitesine gerektiğinde bağımsız 3. taraflardan (kuruluşlardan) destek amaçlı katılım olabilir. 

 

 
4.5 İGYA Etik Uygulamaları İşleyiş Prosedürü 



 

 

 

Aşağıda belirttiğimiz çalışma ilkeleri ve kurallar tüm olası etik ihlal risklerinden yola çıkılarak 

oluşturulmuştur. Kapsam dışında kaldığını düşündüğünüz şüpheli durumlarda ya da bir hareket 

planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu 

soruları sormanız gerekmektedir:  

 

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirleyin  

 Evet Hayır 

• Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey yapmanız istendi mi?    

• Holding/Şirketlerde veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasal 

olmayan veya etik ilkelere uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?  

  

• Bir karar vermeye çalışıyorsunuz ve etik ilkelere uygun olarak, nasıl 

davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?  

  

 

Yukarıdaki sorulardan en az birisini “Evet” olarak yanıtladıysanız; bir fiil, durum veya davranışın 

etik kurallara uygun olup olmadığını değerlendirirken dikkate alınması gereken 4 temel soruyu 

dikkate alınız: 

 Evet Hayır 

1. Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? 

(STANDARTLAR)  

• Profesyonel iş standartlara uygun mu?  

• Kanunlara uygun mu?   

  

2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız 

olur muyduk? (ADALET DUYGUSU) 

• Size göre doğru mu?  

  

3. Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca 

duyulsa, rahatsız olur mu? (DUYGULAR VE ETİK DEĞERLER)  

• Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız 

veya mahcup olur muydunuz?  

• Sizin için veya Holding/Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?  

• Başka kimler bundan etkilenebilir (Holding/Şirket bünyesinde diğer 

çalışanlar, siz, hissedarlar, vb.)?  

 

  

 

4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor? (ALGI) 

•  Gazetelere nasıl yansırdı? 

• Rasyonel (makul) bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü? 

  

 

 

 

Etik Açıdan Durum Değerlendirme Kılavuzu 



 

2. Kararınızı Değerlendirin  

• Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin. 

• Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun. 

• Seçenekleri ve sonuçları düşünün. 

• Kimlerin etkilenebileceğini düşünün.  

• Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin. 

• Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin. 

• Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun.  

 

 

3. Harekete Geçin  

• Sorumluluklarınızı belirleyin. 

• İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin. 

• Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun. 

• Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün. 

 
 

4. Kararlılıkla Devam Edin  

• Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın. 

• Öğrendiklerinizi sadece ilgili mercilerle paylaşın; tam olarak anlayamadığınız ya da şüphe 

duyduğunuz konularda doğrudan Yöneticiniz ve Etik Komite ’den yardım ve destek 

isteyin. 

 

Özetle; 

 

1. Olayı,kararı 
veya problemi  

belirleyin

2. Kararınızı 
değerlenirin

3.Harekete 
geçin

4.Kararlılıkla 
devam edin


