Bu yayında, IP4D artırılmış gerçeklik kullanılmaktadır. Davranış Kurallarında ve bu kitapçığın kapağında yer alan
özel içeriğin kilidini açmak için aşağıdaki talimatları uygulayın:
1. App Store veya Google Play’den IP4D uygulamasını yükleyin.
2. Cihazınızı, aşağıdaki mavi pusula simgesinin bulunduğu sayfaya ve kitapçık kapağına doğru tutun ve IP4D lens ile tarayın.
3. International Paper’ın artırılmış gerçeklik içeriğinin sayfadaki mesajı canlandırmasını keyifle izleyin.

Niçin Pusula?

Pusula, kullanıcının yön bulmasını ve bir rotayı izlemesini sağlayan
basit bir cihazdır. Varmak istediğiniz yer neresi olursa olsun
pusula sizi istediğiniz yolda tutar ve doğru yolu gösterir.
İtibarımız ve başarımız, hepimizin kararlarına ve davranışlarına bağlıdır.
International Paper’ın Davranış Kuralları, her türlü durumda yol gösteren bir pusuladır.
Dünyadaki en başarılı, sürdürülebilir ve sorumluluk sahibi şirketler arasında yer alma vizyonumuzu gerçekleştirmeye çalışırken
yolumuzu korumak için Davranış Kuralları'nı kullanırız.
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Özümüzde
Çalışanlarımızın dürüstlüğü ve
mükemmelliğe olan bağlılığımız,
iş faaliyetlerimizin ve ilişkilerimizin
merkezindedir.

ÖZÜMÜZDE
ÖZÜMÜZDE
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Başkanın
Mesajı

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
International Paper olarak her
zaman doğru şeyleri, doğru şekilde,
doğru sebeplerle yaparız; biz
buna IP YOLU diyoruz. IP Yolu ve
Temel Değerlerimiz, dünyanın en
başarılı, sürdürülebilir ve sorumluluk
sahibi şirketleri arasında yer alma
vizyonumuzu gerçekleştirmemize
yardımcı olur. Etik değerler,
Temel Değerlerimizden biridir;
eylemlerimize ve kararlarımıza
yön verir, sürekli olarak bize neye
inandığımızı ve nasıl faaliyet
gösterdiğimizi hatırlatır.
Güçlü etik değerler kültürü,
dürüst olmamız, kararlarımızda
ve eylemlerimizde dürüst
ve şeffaf olmamız anlamına
gelir. Etik değerler; birbirimizle,
müşterilerimizle, tedarikçilerimizle,
hissedarlarımızla, birlikte

yaşadığımız ve çalıştığımız
toplumlarla ilişkilerimizi olumlu
etkileyen güvenli ve katılımcı bir iş
yerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
Etik değerlerle ve dürüst şekilde
faaliyet göstermek, yasaların şekline
ve ruhuna uygun davranmak
konusunda hepimiz ortak
sorumluluğa sahibiz. Olumlu veya
olumsuz bireysel davranışlarımız,
şirketimizin kültürünü ve itibarını
şekillendirir. Bu nedenle yapılması
gereken doğru şeyleri anlamanız,
endişeye neden olabilecek
durumları fark etmeniz ve bir
yanlıştan şüphelenir şüphelenmez
Rapor Etmeniz! çok önemlidir.
Misilleme korkusu olmadan
endişelerimizi dile getirebilmede
daima kendimizi özgür hissetmeliyiz.

Davranış Kurallarımız, günlük
davranışlarımıza yön veren
pusulamızdır ve etik zorluklar
karşısında yönümüzü başarılı bir
şekilde belirlememize yardımcı
olur. Bir endişeyi iyi niyetli olarak
dile getirdiğimizde bununla
ilgilenileceğinden emin olduğumuz
bir kültür geliştirir.
International Paper'ın etik bir
şirket olmasını sağlamak hepimize
bağlı; bunun kendiliğinden
gerçekleşeceğini varsayamayız ve
sürekli olarak üzerinde çalışmamız
gerekir. Davranış Kurallarımız,
rehberlik ve yönlendirme sağlar;
bunları günlük davranışlarımızın bir
parçası haline getirmek bize bağlıdır.

Mark S. Sutton
Başkan ve CEO
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IP Yolu’nda İlerlemek, vizyonumuzu
gerçekleştirmeye ve nesiller boyu tüm
paydaşlarımız için değer yaratmaya
yönelik stratejik çerçevemizdir.

Vizyonumuz:
Dünyadaki
en başarılı,
sürdürülebilir ve
sorumluluk sahibi
şirketler arasında
yer almak.

Misyonumuz:
Yenilenebilir kaynakları
insanların her gün
kullandıkları ürünlere
dönüştürerek insanların
hayatlarını, gezegeni ve
şirketimizin performansını
iyileştirmek.

Biz Kimiz:
Yenilenebilir elyaf
tabanlı ambalaj,
selüloz ve kâğıt
üretimi konusunda
lider üreticilerden
biriyiz.

Ne Yapıyoruz:
Yenilenebilir
kaynakları
insanların her
gün kullandıkları
ürünlere
dönüştürürüz.

IP Yolu’nda İlerlemek, sadece doğru şeyleri yapmanın ötesine geçmek
ve tüm IP paydaşları için uzun süreli değerler oluşturmakla ilgilidir.

Nasıl Yapıyoruz:
Her zaman doğru
şeyleri, doğru
şekilde, doğru
nedenlerle yaparız.
IP Yolu budur.

Mark S. Sutton
Başkan ve CEO

Temel Değerlerimiz
GÜVENLİK
ETİK

SORUMLULUK

Her şeyden önce insanları önemseriz. Herkesin evine güvenle
dönebilmesi için birbirimizi gözetiriz.
Dürüst davranırız, dürüst ve saygılı bir şekilde faaliyet gösteririz.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürünü destekleriz.
İnsanların, toplumların, doğal kaynakların ve sermayenin sorumlu
koruyucularıyız. Gelecek nesillere her şeyi daha iyi bırakmak için
çaba gösteririz.

ÖZÜMÜZDE
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Niçin Davranış Kuralları?
ETİK

Etik, International Paper'da Temel bir
Değerdir. Davranış Kuralları ("Kurallar"),
günlük işlerimizde, iş yerlerimizde ve
iş ilişkilerimizde etik değerleri nasıl
yaşayacağımızı belirler.

UYUM

Kurallar, tüm işlerimizde tutarlı ve dürüst
bir şekilde hareket etmek için uymamız
gereken ortak standartları sağlar. Her
çalışanın, geçici çalışanın, stajyerin
ve yönetim kurulu üyesinin, Kuralların
bütününe uyması beklenmektedir.

International Paper, çalıştığımız ülkelerin
yasalarına ve düzenlemelerine tabidir
ve bazı durumlarda bu yasalar ve
düzenlemeler, ülke sınırlarının dışında
da geçerlidir. Kuralların standartlarına,
şirket politikalarımıza ve yürürlükteki
yasalara uymak, bizi yasaları ihlal
etmekten korur.

REHBERLİK

BAĞLILIK

Kurallar, size şirketin sizden ne
beklediğini söyler. Neyin etik bir davranış
olduğunu, neyin olmadığını belirlemeye
yardımcı olur. Kurallarda ve şirket
politikalarımızdaki standartlar, yasaların
gerektirdiğinden daha katı olsa da biz
daha katı olan standardı uygularız.

İş yaptığımız üçüncü tarafların, Davranış
Kuralları ilkelerine dayalı Üçüncü
Taraf Davranış Kurallarına uygun
davranmasını bekleriz.

BİRLİK

PERSPEKTİF

Kurallar yalnızca "yapılması" ve
"yapılmaması" gereken şeyleri
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içermekle kalmaz, aynı zamanda
dünyanın neresinde iş yaparsak yapalım
başkalarıyla nasıl ilişki kuracağımız
konusunda bir perspektif sağlar.

DAVRANIŞ KURALLARI – EMEA

KAYNAKLAR VE RAPORLAMA

Birinin bir yasayı, Kuralları ya da
herhangi bir şirket politikasını ihlal
ettiğine ya da edebileceğine dair
iyi niyetli bir şüpheniz varsa bu
bilgiyi hemen Rapor Edin! Kurallar,
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raporunuzu doğru kişiye ulaştırmanız
için gerekli kaynakları sağlar.
İSTİSNALAR

Sadece yönetim kurulu tarafından
onaylanması halinde, Kuralların
herhangi bir bölümü için bir üst düzey
yöneticiye ya da direktöre istisnalar
tanınabilir. Herhangi bir istisna kararı,
yürürlükteki yasalara uygun olarak
derhal, herkese açıklanacaktır.
İHLAL

Kuralların herhangi bir kısmının ihlali,
International Paper ve personeline olası
hukuki ve cezai sorumluluklar dahil ciddi
ekonomik, operasyonel, yasal sonuçlara
ve itibar kaybına mal olabilir. Bu nedenle
Kuralların bir çalışan tarafından ihlal
edilmesi, yürürlükteki yasalara uygun
olarak işten çıkarmaya varabilecek
resmi disiplin soruşturmalarına ve
disiplin cezalarına yol açabilir.

Kaynaklar
ve Raporlama
International Paper çalışanları, stajyerleri,
yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri olarak
dürüstlükle hareket eder ve yüksek etik
standartlara uyarız. Bazı ülkelerde ayrıca
yasaların, kuralların ya da herhangi bir şirket
politikasının bilinen ya da şüphelenilen
ihlallerini de rapor etmemiz gerekir. Bazı
risklerin farkına varmamız durumunda,
şirket içinde bu riskleri International Paper'a
iletmekten sorumluyuz.

ÖZÜMÜZDE
ÖZÜMÜZDE
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Rapor Edin!
Aşağıdaki durumlarda Rapor Etmenizi
tavsiye ederiz:
• Kuralların ya da bir şirket politikasının ihlal
edildiğini gördüğünüzde ya da bundan
şüphelendiğinizde
• Kuralların ya da bir şirket politikasının ihlaline
müdahil olduğunuzu düşündüğünüzde
• Sorularınız varsa ya da nasıl davranmanız
gerektiğinden emin olamıyorsanız
BİR ŞEY Mİ GÖRDÜNÜZ? BİR ŞEY
SÖYLEYİN!

Kuralların veya bir şirket politikasının
ihlali dahil International Paper'ın zarar
görebileceği etik olmayan bir davranış
görür ya da bundan şüphelenirseniz
harekete geçin, doğru olanı yapın ve
Rapor Edin! Endişelerinizi, Kuralların
"Bir Endişeyi Nasıl Rapor Edebilirim?"
bölümünde belirtilen iletişim kişilerinden
birine rapor edebilirsiniz. Rapor Etmek,
ortak sorumluluğumuzdur!
MİSİLLEMEYE TOLERANS
GÖSTERMEYİZ

Yasa dışı ya da etik olmayan davranışların
rapor edilmesi, açıklık ve hesap verebilirlik
kültürümüz için hayati öneme sahiptir.

Birine danışarak, bir endişemizi dile
getirerek ya da bir şeyi rapor ederek doğru
şeyi yapmış ve kurallara uymuş oluruz.
Şirketimiz, iyi niyetli olarak bir endişesini
rapor eden çalışanlara bunu misilleme
korkusu olmadan yapabileceklerinin
sözünü vermektedir. Kimse bir
soru sorduğunuz ya da samimi bir
endişenizi dile getirdiğiniz için aleyhinize
davranamaz. İyi niyetli bir rapora karşılık
misilleme yapıldığından şüpheleniyorsanız
hemen bildirin. Bir durumu rapor ettiği
için birine karşı misillemede bulunan ya da
birinin endişesini dile getirmesine engel
olan ya da onu caydıran kişiler, disiplin
cezasına uğrayabilir ya da yürürlükteki
yasalara göre suçlu bulunabilir.

S
C

Misilleme
nasıl
görünür?

Misilleme,
aşağıdakileri
içerebilir:
•D
 aha az tercih
edilen bir
pozisyona ya da
mesaiye indirme
• İş akdini sonlandırma
•O
 lumsuz performans
değerlendirmeleri ya
da somut bilgilerle
desteklenmeyen
disiplin cezaları
•E
 ğitim fırsatlarından
mahrum bırakma
• Tehditler, taciz

Misilleme ayrıca
konuşmaktan kaçınma,
incitici söylentiler yayma
ya da iş faaliyetlerine
dahil etmeme gibi daha
üstü kapalı davranışları
da içerebilir.

Dürüstlükle Liderlik Edin
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En yüksek etik davranış
standartlarını uygulayın. Tüm
iş ilişkilerinizde adil, dürüst ve
güvenilir olun ve tüm yasalara ve
şirket politikalarına uyun.

İş arkadaşlarınızın, iş ortaklarımızın,
yaşadığımız ve çalıştığımız
toplumların ve ötesindeki dünyanın
itibarını, sağlığını, gizliliğini,
güvenliğini ve refahını koruyun.

İnsanların, toplumların, doğal
kaynakların ve sermayenin sorumlu
bir koruyucusu gibi davranın.

İnsanlar ve dünyamız için değer
yaratarak, işinizi gururla ve
mükemmel bir şekilde yapın.

DAVRANIŞ KURALLARI – EMEA
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Yasaların, kuralların ya da
bir şirket politikasının ihlal
edildiğini bildiğinizde ya da
şüphelendiğinizde rapor edin.

Bir Endişeyi Nasıl Rapor Edebilirim?
Kendinizi etik açıdan endişe verici bir durumda bulursanız ve ne yapmanız gerektiğinden emin
değilseniz International Paper'ın sorularınızı yanıtlayabilecek ya da size doğru yolu gösterebilecek
pek çok kaynağı bulunmaktadır.
• Bir üst amiriniz ya da amirinizin müdürü
• Etik Değerler ve Uyum Baş Sorumlusu
• Etik Ofisi
• Yardım Hattı
• İnsan Kaynakları (İK), Çevre Sağlık ve Güvenlik (ÇSG),
İç Denetim veya Hukuk departmanı

Yasaların, kuralların ya da bir şirket
politikasının ihlali dahil yasa dışı
faaliyetleri veya etik olmayan davranışları
fark eden çalışanların aşağıdakilerden
birine rapor etmesi teşvik edilir:

Bir endişenizi rapor ederken belirli bir komuta zincirini takip etmeniz gerekmez. Raporunuzun dikkate alınmadığından
şüpheleniyorsanız ikinci bir rapor gönderebilirsiniz.

ETİK OFİSİNİN ROLÜ

Global Etik Değerler ve Uyum
ofisi (Etik ofisi), International
Paper’ın global etik değerler
ve uyum programının gözetim
ve yönetiminden sorumludur.
Ofis, şirketin Etik Değerler
ve Uyum Baş Sorumlusunun
yönetiminde çalışır ve nihai
gözetim Yönetim Kurulunun
Denetim ve Finans komitesi
tarafından gerçekleştirilir.
Etik ofisinin sorumlulukları
şunlardır:
• Çalışanların endişelerini
dile getirebileceği gizli ve
anonim rapor kanalları
sağlamak
• Etik soruşturmalarına
nezaret etmek
• Uyum eğitimini ve
iletişimlerini sağlamak
• Etik sorunlar hakkında yol
göstermek
• Risk değerlendirmek

Yardım Hattı Nasıl Çalışır?
International Paper, çalışanlarına ve kimi zaman müteahhitlere, iş ortaklarına ve
halka, gizli bir Yardım Hattı sağlamaktadır. Bahsi geçen bu ilgililer yerel yasalar
çerçevesinde, yasaların ve pek çok lokasyonda Davranış Kuralları ve şirket
politikalarının ihlalleri ve ihlal şüphesi dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler veya
etik olmayan davranışlar hakkında endişelerini dile getirebilirler.

1

Endişenizi telefonla veya EthicsIP.com üzerinden Yardım
Hattına bildirirsiniz. Çoğu lokasyonda istemiyorsanız
adınızı belirtmek zorunda değilsiniz.

2

Bildirimler incelenmek ve çözüme kavuşturulmak
üzere Etik ofisine gönderilir.

3

Her rapor ciddiye alınır. Adınızı verdiyseniz inceleme
sürecinde bir müfettiş başkalarıyla birlikte sizinle de
görüşebilir.

4

Yasaların, kuralların ya da bir şirket politikasının ihlal
edildiğini veya bir şirket prosedürü veya politikasında
zayıflık olduğunu tespit edersek gereğini yaparız.

5

Raporunuzu telefonla ya da internetten takip edebilirsiniz.
International Paper, herhangi bir ihlal gerçekleşmediği
anlaşılsa bile iyi niyetle bir endişesini rapor eden kişilere
karşı misillemeyi yasaklamaktadır.

ÖZÜMÜZDE
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Etik Kararlar Alma
Etik kararlar almak karmaşık olabilir ve doğru şeyin nasıl yapılacağı her zaman açık ve net değildir.
Bir durumla ilgili emin olamazsanız kendinize şu soruları sorun:

Bu karar, kurallarımıza
ve şirket politikalarına
uygun mu?

Şirketin itibarını
zedeler mi?

Değerlerimize
uygun mu?

Bu durumdaki
davranışlarım ortaya
çıksa ya da sosyal
medyada yayınlansa
utanır mıyım?

Yasal mı?

Bu kararla ilgili hesap
vermek ister miyim?

Hâlâ ne yapacağınıza emin olamazsanız yöneticinize, Etik Ofisi’ne, İK, ÇSG, İç Denetim veya Hukuk
departmanlarına danışın.

DİKKATLİ
OLUN!
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Kendi kendinize şunları düşünürseniz ya da başkalarından duyarsanız
dikkatli olun:
• Bundan kimsenin haberi olmaz.
• Diğer şirketler ve çalışanlar da aynı şeyi yapıyor.
• Yakalanma riski düşük.
• Hedeflerimize ulaştığımız sürece nasıl ulaştığımız önemli değil.
• Bunu yapmaya vaktimiz yok.
• Hukuk departmanı ve Etik ofisi, her zaman hedeflerimize doğru
ilerlememizin önüne geçiyor.

Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

Yöneticilerin Sorumlulukları
Liderlik şirketin her düzeyinde gerçekleşir ve tüm çalışanların Kurallara, şirket politikalarına ve
yasalara uyması beklenir. Yöneticilerin örnek olma ve bir uyum kültürünü teşvik etme gibi ek
sorumlulukları vardır.
Bir yönetici olarak:
• İşi yaparken kendinizi ve başkalarını güvende
tutmalısınız.
• Davranış Kurallarını, şirket politikalarını ve sizin
için geçerli yasaları öğrenmeli ve anlamalısınız.
• Size bağlı çalışanların kurallar ve şirket
politikaları kapsamındaki sorumluluklarını
anladıklarından emin olmalısınız.
• Etik bir endişeyi nasıl rapor edeceğinizi ve
endişeleri ne zaman Etik Ofisi’ne bildirmeniz
gerektiğini mutlaka anlamalısınız.
• Çalışanların misillemeden korkmadan size
endişelerini rahatlıkla dile getirebildiği bir
Rapor Etme kültürü yaratmalısınız.
• Çalışanların yasalara, kurallara, IP
Yolu’na, temel değerlerimize veya şirket
politikalarına aykırı bir şekilde iş hedeflerini
gerçekleştirmeye çalışmalarını teşvik etmemeli,
bundan vazgeçirmelisiniz.
• Fiziksel mal, para, gizli bilgi ve fikri mülkiyet
dahil her tür şirket varlıklarını korumalısınız.
• Şirketin işlediği gizli kişisel verileri korumalı ve
gizli tutmalısınız.
• Eylemlerinizle ve çalışanlarınız için beklentiler
oluşturarak bir doğruluk ve dürüstlük kültürünü
teşvik etmelisiniz.
• Yasaların, kuralların ya da bir şirket
politikasının ihlalinden şüphelendiğinizde
düzeltici ya da önleyici adımlar atmalısınız.

Çalışanlar yasaların,
davranış kurallarının ya
da bir şirket politikasının
ihlal edildiğini
bildikleri veya bundan
şüphelendikleri yönünde
ENDİŞELERİNİ DİLE
GETİRDİKLERİNDE
bunlara dikkat kesilin.
İlgili sorunları anlamak
için sorular sorun ve bu
konuda kendinizi rahat
hissediyorsanız sorularını
yanıtlayın. Ancak hemen
yanıt vermeniz gerekmez.
Bunun yerine, konuyu
takip edebileceğinizi
söyleyebilirsiniz ve
mutlaka konuyu takip
edin. Misilleme olarak
görülebilecek tüm
davranışlardan kaçının.

Etik Ofisi, İç Denetim,
ÇSG veya İnsan
Kaynakları tarafından
SORUŞTURULMASI
GEREKEBİLECEK BİR
SORUNDAN
haberdar olursanız
ilgili temsilci ile irtibat
kurun. Asla kendi
başınıza bir soruşturma
yapmamalısınız.

ÖZÜMÜZDE
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Değer Verme
Kültürü
İş yaptığımız her yerde, yaşadığımız ve
çalıştığımız toplumlarda insanların güvenliğini,
sağlığını, itibarını ve refahını destekleriz. İş
arkadaşlarımızın iş birliği yapmaya, ilerlemeye
ve sürekli kendilerini geliştirmeye teşvik
edildikleri bir çalışma ortamı oluşturmaktan
gurur duyarız.

14
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DAVRANIŞ KURALLARI – EMEA

Endişelendiğiniz
Endişelendiğiniz bir
bir durum
durum mu
mu var?
var? Rapor
Rapor Edin!
Edin! www.EthicsIP.com
www.EthicsIP.com

Faaliyet Güvenliği
Güvenlik, International Paper'da temel bir değerdir çünkü her şeyden önce insanlara değer veririz.
Herkesin evine güvenle dönebilmesi için birbirimizi gözetiriz.

YASALARDAN DAHA KATI

Politikalarımız, yasalardan daha katı
olabilir. Örneğin herhangi bir zorunlu
bildirime neden olup olmadığına
bakmaksızın güvenlik olaylarının doğru
ve zamanında rapor edilmesini bekleriz.
SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışma arkadaşlarımız, toplumumuz,
müşterilerimiz ve hissedarlarımız
güvenli bir şekilde çalışmamızı bekler ve
politikalarımız da bunu gerektirir. Şiddete
neden olabilecek herhangi bir sözlü
veya fiziksel davranışı Rapor Etmek
önemlidir. Hepimizin güvenliği ve sağlığı
için çalışanlarımız, güvenliği ve çalışma
etkinliğini tehdit edebilecek herhangi bir
uyuşturucu madde veya faaliyet etkisi
altında olmadan çalışmalıdır. Hepimiz
kendi güvenliğimizden ve çalışma
arkadaşlarımızın güvenliğinden
sorumluyuz.

İş prosedürleri ve şirket politikaları,
çalışanlarımızın sağlığını ve işimizin

DİKKATLİ OLUN! Aşağıdaki güvenlik risklerine dikkat edin ve bunları
rapor edin:




• Kişisel koruyucu
ekipman giyin.
• Bir acil durumda ne
yapmanız gerektiğini bilin.
• Sağlık ve güvenlik
eğitimlerine katılın.
• İşe muhakemenizi
etkileyebilecek ya
da güvenliği tehdit
edebilecek herhangi
bir madde etkisi altında
olmadan gelin.
• Rapor Edin! Başka birinin
bir güvenlik riskini rapor
edeceğini varsaymayın.

Yöneticilere Tavsiyeler









• Enerjiyi Kapatma/Kilitleme, Etiketleme dahil belirlenen prosedürlerin
uygulanmaması
• Tehlikeli maddelerle temasa karşı yetersiz koruma
• Şirketin dikkatli sürüş politikasına uyulmaması dahil sürücü güvenliği
prosedürlerinin göz ardı edilmesi
• Tesislere erişim ve çalışan kimlik kartlarının kullanımı dahil şirketin
DİKKATLİ OLUN! fiziksel güvenlik prosedürlerinin göz ardı edilmesi

• Güvenli olmayan ya da
uygunsuz faaliyetleri,
eylemleri ya da
davranışları durdurmakta
ısrar edin.


YASAK DAVRANIŞ

• Yasaları, düzenlemeleri,
güvenlik politikalarımızı
ve prosedürlerimizi
anlayın ve bunlara uyun.



Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı
sağlamaya kararlıyız. Tesislerimizi
yürürlükteki sağlık ve güvenlik
yasalarına göre işletiriz, tehlikeleri
ortadan kaldırmak veya hafifletmek
için hem bilinçli hem de proaktif
davranırız. Genel güvenlik performansını
iyileştirmek için potansiyel tehlikeler
hakkında öğrendiklerimizi şirket geneline
iletiriz. Rolü ya da unvanı ne olursa olsun
her çalışan, güvenli olmayan işleri ya
da tehlikeli faaliyetleri durdurmak için
derhal adım atma yetkisine sahiptir.

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN



BİLİNÇLİ GÜVENLİK LİDERLİĞİ

kalitesini korumak için tasarlanmıştır.
Çalışanlarımızın ve tesislerimizin
güvenliği söz konusu olduğunda kolaya
kaçmayız. Teslim tarihine yetişmek
için prosedür adımlarını atlamak gibi
güvenlikten taviz verebilecek herhangi
bir şey yapması talimatı verilen
çalışanlar bunu hemen Rapor Etmeli
ve çalışmasını durdurup endişelerini
bir yöneticiye bildirmelidir. Yönetici
endişenizle yeterince ilgilenmezse Yardım
Hattı gibi başka kanallardan endişenizi
çekinmeden dile getirebilirsiniz.



Çalışanlarımız ve tesislerimize giren
herkes için kazasız iş yerleri tasarlamaya,
işletmeye ve sürdürmeye çalışırız. İş
arkadaşlarımız ve kendimiz için güvenlik
konusunda hesap verebilirliği destekleriz.



POLİTİKAMIZ

Güvenli çalışma
uygulamalarında ısrar
ederek ve güvenli çalışma
davranışlarını takdir
ederek güvenlik liderliği
sergileyin ve ekibinize de
bu gücü verin.

ÖZÜMÜZDE
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Taciz ve Ayrımcılığın
Önlenmesi
Herkese adil davranılan, tacizin ve ayrımcılığın olmadığı, fırsat
eşitliğinin olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya kararlıyız.
POLİTİKAMIZ

İŞ YERİNDE

Birbirimize ve tüm paydaşlarımıza
saygılı ve ağırbaşlı davranırız. Ayrıca adil
muamelede bulunmaya kararlıyız. İşe
alma kararlarımızı niteliklere, becerilere,
iş performansına ve şirketimizin iş
ihtiyaçlarına dayandırırız. Karar verirken
ırk, etnik köken, renk, din, cinsiyet, cinsel
yönelim, medeni hal, yaş, engellilik, cinsel
kimlik veya ifade, genetik bilgi, ulusal
köken, askerlik ya da gazilik durumu
veya bizim için geçerli yasalarca korunan
başka sınıflandırmalara göre hiçbir şekilde
ayrımcılık yapmayız. Taciz, hakaret, şiddet
içeren veya küçük düşürücü davranışlara
müsamaha göstermeyiz. İyi niyetli olarak
bu tür davranışları Rapor Eden kişilere
karşı misillemede bulunmak, değerlerimizi
ve bu kuralları ihlal eder.

Taciz ve ayrımcılıktan uzak, saygılı bir
iş yeri ortamı oluşturmak için hepimizin
eylemlerimizin ve yorumlarımızın
başkalarını nasıl etkileyebileceğini
düşünmesi gerekir. Hepimiz, ayrımcılığın
veya tacizin hiçbir türüne müsamaha
göstermediğimizi açıkça belirterek ve
uygunsuz davranışları rapor ederek iş
yerimizin pozitif bir ortam olmasında bir
rol oynayabiliriz.
Liderlerimiz, insanlara değer veren bir
atmosferi desteklemekten sorumludur.
Uygunsuz davranışlar, rahatsız edici
ve destekleyici olmayan bir iş ortamı
oluşturabilir. Tacize ya da ayrımcılığa izin
vermeyi reddettiğimizde, herkesin her gün
elinden gelenin en iyisini yapabileceği bir
atmosfer yaratırız.

S

DAVRANIŞ KURALLARI – EMEA

Taciz, düşmanca bir çalışma
ortamı oluşturan sözler ya
da eylemler olabilir. Örneğin:
Sözlü: cinsiyet, ırk ya da
etnik kökenle ilgili şakalar
ya da hakaretler; bir kişinin
bedeniyle ilgili yorumlar
Fiziksel: istenmeyen
dokunma ya da cinsel
yaklaşmalar veya başka
bir kişiye tehdit edici ya da
aşağılayıcı gelen fiziksel
davranışlar
Görsel: cinsel, ırksal
veya aşağılayıcı içerikler,
posterler, karikatürler veya
pornografik görüntüler;
müstehcen el hareketleri

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN
• Başkalarının sözlerinizi
ve eylemlerinizi nasıl
algılayabileceğini düşünün.
• Başkalarını küçük
düşüren, aşağılayan ya da
tehdit eden davranışları
durdurmak ya da önlemek
için derhal harekete geçin.

Ekibimdeki en
iyi performans
gösterenlerden biri, kadın
iş arkadaşlarına cinsel
içerikli yorumlar yapıyor.
Her zaman gülerek
geçiştiriyorlar ve kimse şikayet
etmiyor. Kimse önemsemiyor
gibi görünüyorsa bir şey
yapmam gerekir mi?

16

Yöneticilere Tavsiyeler

C

Bu çalışan, iş arkadaşları rahatsız
olsa da olmasa da uygunsuz
davranışta bulunuyor, saygı
standartlarımızı ihlal ediyor ve
şirketimizi olası şikayet, yükümlülük
veya davalara açık hale getiriyor.
Derhal durmasını sağlamalısınız.
Bu alışkanlığı devam ederse daha ileri
adımlar için İnsan Kaynakları veya Etik
Ofisi ile iletişime geçin.

Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

• Tüm taciz ve ayrımcılık
olaylarını rapor edin.
• Başkalarına ağırbaşlı
ve saygılı davranmaya
özellikle dikkat edin.
• Ayrımcılık veya tacizi
rapor edenlere karşı hiçbir
misillemeye müsamaha
göstermeyin.

İŞ YERİNDE

Liderlerimizin bireyselliğe ve iş birliğine
değer veren çeşitli ve kapsayıcı ekipler

Yöneticilere
Tavsiyeler
• Farklılıklara saygı
göstererek ve herkese adil
davranarak örnek olun.


Herkesin kendisine değer verildiğini
hissettiği, motive olduğu ve şirketin
başarısına katkıda bulunduğu çeşitli
ve kapsayıcı bir kültürü destekleriz.
İçinde çalıştığımız, yaşadığımız ve
müşterilerimize hizmet verdiğimiz
global toplumları yansıtan ekipler
oluştururuz. Misyonumuz, olağanüstü
sonuçlar elde etmek için bireyselliği
ve iş birliğini benimseyen bir çalışma
ortamı oluşturmak ve devam
ettirmektir.

oluşturmasını bekleriz. Farklı arka
planlara ve perspektiflere sahip kişilerle
çalışmak, yenilikçiliği korumamızı
sağlar. Ekiplerin kapsayıcı olması,
hepimizi elimizden gelen en iyi
performansı göstermeye teşvik eden ve
değerlerimizi ve misyonumuzu hayata
geçiren bir aidiyet hissini destekler.
İş birliğini ve kendini geliştirmeyi
teşvik ederiz, çalışanlarımızın mevcut
işlerinde uzmanlaşmalarına, becerilerini
arttırmalarına ve şirketteki kariyerlerinde
ilerlemelerine yardımcı olacak araçlar
ve eğitimler sunarız.

Kapsayıcılık,
birbirimizi kabul
ettiğimizi ve
farklılıklarımıza
saygılı olduğumuzu
gösteren kasıtlı
ve sürekli eylemlerle
kazanılan, herkes için bir
aidiyet hissidir. Çeşitlilik,
her bireyi benzersiz
kılan cinsiyet, yaş, ırk,
kültür, cinsel yönelim,
dini inançlar ve yaşam
deneyimleri gibi özellikleri
ifade eder.

• Tüm bakış açılarının
önemli olduğunu ve
herkesin gelişme fırsatına
sahip olduğunu gösterin.


POLİTİKAMIZ

S
C

• Çalışanların katkılarının
bir fark yarattığını onlara
hissettirin ve başarılarını
takdir edin.


Birbirimize saygılı ve ağırbaşlı davranırız ve insanların her gün en
iyi performanslarını gösterebileceği bir çeşitlilik ve kapsayıcılık
kültürünü destekleriz.

Şirket, çeşitlilik
ve kapsayıcılık ile
neyi kastediyor?

• Objektif olmaya çalışın.
Kararlarınız kişisel
duygularınızdan, bilinçsiz
önyargılarınızdan
ve tercihlerinizden
etkilenmemelidir.


Çeşitlilik ve
Kapsayıcılık

ÖZÜMÜZDE
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İnsan Hakları
International Paper'ın eylemleri ve değerleriyle örnek olarak insan haklarına
saygıyı geliştirmeye yardımcı olabileceğine inanırız.
POLİTİKAMIZ

Yasak çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırılmasına, çalışanlara yönelik hiçbir zorlama,
fiziksel ceza veya kötü davranışa müsamaha göstermeyiz. Çalışanların serbest
örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını
kabul ederiz. Faaliyet gösterdiğimiz her
ülkenin iş hukukuna uyar ve iş ortaklarımızdan da aynısını bekleriz.
KARARLILIĞIMIZ

Tüm dünyada insan haklarını korumaya
ve geliştirmeye kararlıyız. İnsan haklarına
olan bağlılığımız Davranış Kurallarımızda,
Temel Değerlerimizde, IP Yolu’nda ve
şirket politikalarımızda görülmektedir.
ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VE İNSAN
HAKLARI

International Paper, yüksek etik
davranış standartları sergileyen
tedarikçiler ve üçüncü taraflarla
iş yapmayı amaçlar. Bu üçüncü
tarafların kendimize uyguladığımız ve
bizimle iş yapanlardan beklediğimiz
standartları anlamasını sağlayacak
adımlar atarız. Beklentilerimiz, Üçüncü
Taraf Davranış Kurallarımızda açıkça
belirtilmiştir. Çalışanlarımıza düzenli
olarak iş yapma şeklimizi açıklayan

davranış standartlarımız, politikalarımız
prosedürlerimizle ilgili eğitimler veririz.

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN

SORUMLULUKLARIMIZ

Tüm çalışanlarımızın zorla çalıştırma,
borçlandırarak çalıştırma ve yasak
çocuk işçi çalıştırmayı kınayan ve
bunları ortadan kaldırmak için ilkeler
belirleyen yasalar dahil insan haklarını
tanıyan ve saygı duyan yürürlükteki tüm
yasalara uymasını bekleriz. Tedarikçilerle
ve tedarik zincirimizle muhatap olan
çalışanlar, beklentilerimizi ilgililere
bildirmek, bu beklentilerin uygulanıp
uygulanmadığını takip etmek ve Üçüncü
Taraf Davranış Kurallarımızın ilkelerinin
ihlalini rapor etmek için belirlenen
prosedürleri izlemek ile yükümlüdür.
BİR YATIRIM

International Paper Vakfı ve şirketin diğer
hayırsever yatırımları, toplumun önemli
ihtiyaçlarına yöneliktir ve şirketin insan
haklarına olan bağlılığını vurgular. İnsan
haklarını korumanın hükümetin görevi
olduğuna inanırken, International Paper'ın
kendi eylemleri ve değerleri ile insan
haklarına saygıyı geliştirmeye yardımcı
olabileceğine inanırız.

• Birbirinize saygılı
davranın.
• Çocukların yasa dışı
çalıştırılmasına, zorla
işçi çalıştırılmasına veya
başka herhangi bir türde
insan hakkı ihlaline
müsamaha göstermeyin.
• Potansiyel iş ortaklarını
iyice araştırın.
• Üçüncü Taraf Davranış
Kurallarımıza ve üçüncü
taraflarla çalışma
politikamıza uyun.
• İnsan hakkı ihlalleriyle ilgili
endişelerinizi Etik Ofisine,
Hukuk departmanına
ya da Yardım Hattına
rapor edin.

DİKKATLİ OLUN! Bu tehlike işaretlerini görür ya da farkına
varırsanız rapor edin:

DİKKATLİ OLUN!
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• İşçiler korku dolu, endişeli davranışlar sergiliyor ya da kötü beslenmiş görünüyorsa
• İşçiler yasal çalışma yaşından küçük görünüyorsa
• İşçilerin mola vermesi ya da ayrılması kısıtlanıyorsa
• İşçiler işe girmek için ücret ödemişse
• İşveren, işçilerin kimlik belgelerine el koymuşsa

Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

Bireysel
Sorumluluk
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlıyız,
kararlarımız ve eylemlerimizde en yüksek etik
standartları koruruz.

ÖZÜMÜZDE
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Çıkar Çatışmaları
Her zaman kendi çıkarlarınızdan ziyade şirketin çıkarlarına hizmet eden iş kararları alın.
POLİTİKAMIZ

Hepimiz, şirketin çıkarlarına en uygun
olan kararları verme konusunda
hissedarlarımıza, şirkete ve birbirimize
karşı sorumluyuz. Bir ilişki iş kararlarınızı
etkilediğinde, etkiliyor gibi göründüğünde
ya da herhangi bir şekilde kendi
çıkarlarınızı ya da yakınlarınızın çıkarlarını
şirketin çıkarlarının önüne koymanıza
neden olduğunda bir çıkar çatışması
oluşur. Şirketin çıkarları ile şirket
çalışanlarının, stajyerlerin, yöneticilerin,
yönetim kurulu üyelerinin veya bunların
arkadaşlarının ya da ailelerinin kişisel
çıkarları arasında bir çatışma oluşturan
ya da oluşturuyor gibi görünen her
durumdan kaçınmalı, bunları çözmeli ya
da rapor etmelisiniz.
SORUMLULUKLARIMIZ

Neredeyse her etik sorunun arkasında
bir çıkar çatışması vardır. Kimin çıkarına
hizmet ediyorsunuz? Kendi çıkarınıza mı?
Arkadaşınızın çıkarına mı? Ailenizin mi?
Sevgilinizin mi?
DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN
• İş kararlarını objektif
bilgilere dayandırın ve iyi
muhakeme edin.
• Kişisel olarak size çıkar
sağlayan, hatta böyle
görünen durumlardan
kaçının.
• Gerçek ya da potansiyel
çıkar çatışmalarını derhal
Hukuk departmanına ya da
Etik Ofisi’ne bildirin.

International Paper'daki işinizde
öğrendiğiniz bir iş fırsatından mı
yararlanıyorsunuz? Kişisel, romantik,
sosyal, siyasi, finansal ya da işle ilgili
olmayan başka çıkarların muhakememizi
ve iş kararlarımızı etkilemesine izin
veremeyiz. Örneğin International
Paper'daki görevlerinizle çatışan, sizi ya da
başkalarını şirket kaynaklarını kullanmaya
iten veya şirketin itibarını etkileyen
faaliyetlerde bulunduğunuzda bir çatışma
ortaya çıkabilir.
Sizin sorumluluklarınız:
• Çıkar çatışması oluşturabilecek ya
da oluşturuyor gibi görünebilecek
durumlardan kaçının.
• Kişisel finansal kaygıların ve müşteriler,
rakipler ve tedarikçilerle olan
bağlantınızın sizi uygunsuz bir şekilde
etkileyebileceği durumları fark edin.
• Bir çıkar çatışması ya da çıkar
çatışması görünümü ortaya çıktığında
karar alma sürecinden ayrılın.
• Çıkar çatışmaları ortaya çıktığında
yöneticinize, Hukuk departmanına ya
da Etik Ofisi’ne rapor edin.
• Bir çıkar çatışması ya da bu izlenimi
oluşturan ilişkiler ve iş çıkarları
hakkında tam ve doğru bilgi verin.
Yöneticiler, potansiyel çıkar çatışmalarını
incelenmek üzere Hukuk departmanına
ya da Etik Ofisi’ne iletmelidir. Çoğu
durumda bir çıkar çatışması olmadığı
veya çatışmanın şeffaflıkla ve karar
almada objektiflik sağlayacak kurallarla
çözülebileceği ortaya çıkacaktır. Açık
beyan ve diğer önlemlerin çıkar çatışmasını
çözemediği bazı durumlarda, çatışmayı
sona erdirecek adımlar atmanız istenir.

• Çatışmaları çözmek için
Hukuk departmanından
gelen talimatları uygulayın.
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Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

S

Şirketin ileride
yararlanabileceği
bir hizmetle ilgili
finansal çıkarım var.
Bu işle ilgili şirkete
reklam yapmadım
ve bu konuda karar alma
sorumluluğu bende değil,
bu nedenle burada bir
çatışma görmüyorum.
Çıkarımı açıklamam
gerekir mi?

C

Evet, tüm kişisel
çıkarları veya çıkar
çatışması izlenimi dahi
verebilecek durumları
açıklamalısınız.
Bu hizmetle ilgili
çıkarınızı açıklamamanız,
şirketin çıkar çatışması
olmadığından emin
olmasını engeller.

Potansiyel Çıkar Çatışmaları
Çıkar çatışmaları nasıl görünür?
Bir International
Paper tedarikçisinde,
müşterisinde, rakibinde
veya yüklenicisinde
ikinci bir işinizin olması.

Bir aile ferdinizin
International Paper'ın
rakip şirketinde
çalışması.

Bir çalışanla flört eden
bir yönetici olmanız.

Emlakçılık yapmanız ve
International Paper e-posta
adresini kullanarak iş
yapmanız.

İşinizin bir parçası
olarak ilgilendiğiniz
bir International Paper
müşterisinde önemli bir
yatırımınızın olması.

İkinci bir işinizin olması ve
performansınızı ve kârınızı
artırmak için International
Paper kaynaklarını
kullanmanız.

Riskten kaçının. Çıkar çatışmaları çeşitli şekillerde görülebilir. Bir çıkar çatışmanız olduğunu
düşünüyorsanız ama emin değilseniz kendinize şu soruları sorun:
Bu durum, davranış ya da ilişki …
• Şirketimizin değerlerine ve politikalarına aykırı olabilir mi?
• Ailemin, arkadaşımın çıkarlarına ya da kendi kişisel çıkarlarıma göre hareket etmeme neden
olabilir mi?
• Şirketin çıkarına öncelik vermediğim izlenimini oluşturabilir mi?
• Şirketin varlıklarını ya da kaynaklarını, ailemin ya da arkadaşımın kazancı veya kişisel kazancım
için kullandığım izlenimini verebilir mi?
• Önyargısız ve objektif iş kararları alma kabiliyetimi etkileyebilir ya da etkiliyormuş gibi
görünebilir mi?
• Şirketin itibarını zedeleyebilir mi?
• İş performansımı etkileyebilir mi?
Olası bir çatışmadan emin değilseniz açıklamak her zaman en iyi seçenektir.

ÖZÜMÜZDE
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Yolsuzluğu Önleme
Rüşvetin yanlış olduğuna ve ürün ve hizmetlerimizin ayrıcalıklarına dayanarak etkili rekabet etme
kabiliyetimize zarar verdiğine inanıyoruz.
POLİTİKAMIZ

Başarımız, etik olmayan ya da yasa
dışı davranışlara dayalı değildir. Asla
rüşvet yerine geçen veya rüşvet olarak
yorumlanabilecek ödemeler vermeyiz, teklif
ya da vaat etmeyiz. Tüm politikalarımızda
olduğu gibi bu da böyle uygulamaların
yaygın olduğu veya kültürel olarak kabul
gördüğü yerlerde dahi geçerlidir. Ancak
politikamız,çalışanlarımıza yönelik olası
bir fiziksel tehditten kaçınılması için o
anki şartlar dahilinde yapılmak zorunda
kalınan ödemeleri, çalışanın iradesi dışında
yapılmak zorunda kalınan böyle bir ödeme
rüşvet olarak nitelendirilemeyeceğinden
ötürü yasaklamaz.
SORUMLULUKLARIMIZ

Yolsuzluk izlenimini dahi vermekten
kaçınırız. Yürürlükteki hiçbir yasayı
ihlal etmesek bile böyle bir izlenimin
ya da yolsuzluk iddialarının itibarımızı
zedeleyeceğini ve bizi iş kaybına
uğratacağını biliriz. Kuralların ve
politikalarımızın bilinen ya da olası ihlallerini
Etik Ofisine veya Hukuk departmanına
Rapor Ederiz.
İŞ YAPTIĞIMIZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARI
TANIR VE ANLARIZ

Herhangi bir çalışan veya bizim adımıza
çalışan üçüncü şahıslar tarafından rüşvet
verilmesine, yolsuzluk veya etik olmayan
uygulamalara başvurulmasına asla izin
vermeyiz veya müsamaha göstermeyiz.
İş yaptığımız üçüncü tarafları tanımak, bu
standardı korumamız için önemlidir.
Bu nedenle:
• Üçüncü bir tarafla iş yapmadan önce
iyice araştırırız.
• Üçüncü tarafların, kuralların ilkelerini ya
da politikalarımızı ihlal ettiği bilinen ya
da şüphelenilen davranışlarını Rapor
Ederiz ve şirket içinde gerekli yerlere
bildiririz.
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• Üçüncü bir tarafın uygunsuz
faaliyetlerde bulunduğuna dair herhangi
bir belirti görürsek gerekli adımları
atarız.
BELİRLENEN İÇ KONTROLLERİ
UYGULARIZ

International Paper, işlemlerimizin yetkili
kişiler tarafından gerçekleştirildiğinden,
varlıklarımıza erişimin uygun şekilde
kısıtlandığından ve işlemlerimizin finansal
sonuçlarımızı doğru rapor etmemize
olanak tanıyacak şekilde kaydedildiğinden
emin olmak için belirlenen kurallar gibi
bazı iç kontrollere sahiptir. Bu kontrolleri
aşmaya çalışmayız. Ayrıca yasal olarak
tüm işlemleri doğru kaydetmek zorundayız.
Yaptığımız ya da aldığımız hiçbir ödemeyi
bilerek yanlış sınıflandırmayız.

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN
• Satış ve diğer ticari
işlemlerin rüşvetle
yapıldığı ortamlardan
uzaklaşın.
• Değerli herhangi bir şey
vermeden ya da kabul
etmeden önce şirket
politikalarını gözden
geçirin.
• Bir kamu görevlisine
değerli herhangi bir
şey vermeden önce
onay prosedürlerini
uygulayın.

YALNIZCA MEŞRU 'İŞ AMAÇLARI' İÇİN
ÖDEMELER YA DA DEĞERLİ BİR ŞEY
VERİR YA DA ALIRIZ

Bu, şu anlama gelir:
• Kimseyi uygunsuz bir şekilde etki altına
almak için değerli herhangi bir şey
vermeyiz, kabul ya da talep etmeyiz.
• Yalnızca International Paper
politikalarının, yürürlükteki yasaların
ve kuralların izin verdiği ölçüde hediye
alış verişi yapar ve profesyonel menfaat
sağlar ve kabul ederiz.
• Yalnızca politikalarımıza uygun şekilde
siyasi bağışlar yaparız. Politikalarımıza
göre diğer kısıtlarımın yanı sıra, yerel
yasaları ihlal eden bağışlar yapmak
yasaktır.
YASALARA UYARIZ

Politikalarımız, Yabancı Yolsuzluk
Uygulamaları Yasası (FCPA), İngiltere
Rüşvet Yasası, Rusya Federasyonu
yasaları, Meksika Ulusal Yolsuzlukla
Mücadele Sistemi ve Brezilya Yolsuzlukla
Mücadele Yasası gibi rüşvet karşıtı ve
yolsuzlukla mücadele yasalarına uymamıza
yardımcı olur.

Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

KENDİNİZİ KORUYUN

Kendinizi hayati tehlike
ya da fiziksel zarar görme
tehlikesi içeren acil bir
durumda bulursanız
oradan güvenli bir
şekilde kurtulmak için
ödeme yapmak dahil ne
gerekiyorsa yapmalısınız.
Güvenliğinizi sağladıktan
sonra Etik ofisine veya
Hukuk departmanına
bildirmeyi unutmayın.

Hediye Alışverişi ve
Diğer Profesyonel
Nezaketlerin Kabul
Edilmesi
Bir karşılık verme zorunluluğu ya da çıkar çatışması oluşturan ya da
bu izlenimi veren veya yolsuzluk karşıtı politikamızı ihlal eden hediye
alışverişinde bulunmayız ve diğer profesyonel nezaketleri kabul etmeyiz.
POLİTİKAMIZ

Hediyeler, ağırlamalar, bahşişler, eğlence,
seyahatle ilgili harcamalar, borçlar, nakit,
ödüller veya başka avantajların hepsi,
International Paper politikası kapsamında
"profesyonel menfaat" olarak değerlendirilir.
Profesyonel menfaatler, iyi niyet
oluşturmanın ve iş ilişkilerini güçlendirmenin
yaygın bir yoludur ancak fazla pahalı bir
hediye, verene fayda sağlayacak kararları
etkilemek ya da alanı bir şekilde karşılık
vermek zorunda bırakmak amacıyla verilmiş
izlenimi oluşturabilir.
SORUMLULUKLARIMIZ

Etkilemeye, yönlendirmeye ya da karşılık
verme baskısı oluşturmaya çalışan ya
da böyle bir izlenim veren hediyeler
veya iş nezaketleri vermeyiz ya da kabul
etmeyiz. Bazı durumlarda, örneğin alıcı bir
kamu görevlisi olduğunda, profesyonel
menfaat sağlamak yasa dışı bile olabilir.
Ayrıca bazı bölgelerin veya şirketin bazı
departmanlarının değer miktarları ve
ön onay koşullarıyla ilgili daha kısıtlayıcı
standartları olabilir. Bir profesyonel menfaat
sağlamadan veya kabul etmeden önce
bunları anlamalısınız. Sorularınız varsa
bunları Hukuk departmanına yöneltin.

• Meşru iş ilişkilerini geliştirmek için
verilmeli ya da kabul edilmelidir.
• Şirketin muhasebe gereksinimlerine
uygun şekilde kaydedilmelidir.
• International Paper'ın herkese saygılı
davranma kararlılığına uygun ve
makul olmalıdır.
• Şirketin itibarını zedelememelidir.

S
C

International
Paper politikasını
ihlal eden bir
hediye alırsam ne
yapmalıyım?

Hediyeyi veren kişiye
iade edin ve şirket
politikamıza göre
kabul edemeyeceğinizi
nezaketle açıklayın.
Yöneticinize ve Hukuk
departmanına böyle bir
hediye alıp iade ettiğinizi
mutlaka söyleyin. Hediyeyi
iade etmenin veren
kişiyi rencide edeceğini
düşünüyorsanız durumu
nasıl çözebileceğimizi
düşünebilmemiz için Hukuk
departmanına rapor edin.

NELERE İZİN VERİLMEZ

Aşağıdaki hediye alışverişlerini yapmamalı
yada profesyonel nezaketleri kabul
etmemeliyiz ya da kabul etmemeliyiz:
• Yasalara ya da düzenlemelere göre
yasak olan hediyeler
• Nakit ya da nakit yerine geçen hediye
çeki ya da hediye kartları
• Yerel adetlere göre kabul edilebilir
olsa dahi lüks ya da rüşvet olarak
görülebilecek hediyeler
• Alıcının işvereni tarafından
yasaklandığı bilinen hediyeler
•U
 ygunsuz ayrıcalık elde etme veya iş
kazanma ya da koruma amaçlı hediyeler
• Haksız bir iş avantajı elde etmek
için verilmiş ya da bu izlenimi veren
hediyeler
• International Paper’ın itibarını riske
atacak hediyeler

S
C

Şirket politikasına
göre neyin makul ya
da uygun bir hediye
olduğundan emin
değilim. Bunu nasıl
netleştirebilirim?

Kurallarda açıkça
anlaşılmayan terimleri
Yöneticinize sormalı
ya da Global Etik
Değerler ve Uyum
ofisine danışmalısınız.

NELERE İZİN VERİLEBİLİR

Yasaların belirlediği çerçevede iş
hediyelerinin alınıp verilmesine ve
profesyonel menfaatlerin gerçekleşmesine
aşağıdaki koşullarda izin verilebilir:
• Makul değerde, adetlere uygun, açık
ve şeffaf bir şekilde verilmeli ya da
kabul edilmelidir.
ÖZÜMÜZDE
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Bir Hediye Vermeden ya da
Kabul Etmeden Önce
İster hizmet karşılığı bir ödeme, ister hediye ya da başka bir profesyonel
menfaat olsun, rüşvet ya da haksız avantaj olarak algılanabilecek her
şey şirkete zarar verebilir. Aşağıdaki durumlarda Hukuk departmanına
danışmalısınız:

Kamu görevlileriyle etkileşimlerinizde
hediye, seyahat, ağırlama veya başka
profesyonel menfaatleri konuşmadan,
teklif ya da kabul etmeden önce

Bir iş avantajı elde etmeye yönelik gibi
görülebilecek siyasi ya da hayır amaçlı
bağışlar yapmadan önce

Bazı departmanların veya ülkelerin hediye ve profesyonel menfaat
alma ve sağlama konularında daha katı kuralları olabilir ve bazı
durumlarda özel prosedürler uygulanabilir.
Departmanınız ya da ülkeniz için geçerli ek bir politika veya kural olup
olmadığını bilmek sizin sorumluluğunuzdur ve geçerli kuralların tümüne
uymanız beklenir. Bir konuyu danışmaya ihtiyaç duyarsanız yöneticinizle
konuşabilir ya da Hukuk departmanıyla iletişim kurabilirsiniz.
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Kamu görevlisi tam
olarak kime denir?

Kamu görevlileriyle bazı
ilişkiler ve işler, International
Paper politikalarında ve diğer
kılavuz materyallerde ele
alınmıştır. Kamu görevlilerinin
müdahil olduğu ödemeler, iş
ilişkileri, hediyeler, ağırlama
ve profesyonel menfaatler söz
konusu olduğunda şirketler
çok geniş bazı kısıtlayıcı
kural ve düzenlemelere
tabidir. Kamu görevlisi derken
aşağıdakiler kast edilmektedir:
• Askeriye dahil devletin
her kademesinde çalışan
memurlar ve görevliler
• Devletle ilişkili veya
devletin kontrolündeki
şirketlerin, kurumların
veya başka kuruluşların
çalışanları
• Siyasi bir partinin yöneticisi
ya da temsilcisi
• Siyasi bir makamın adayı
• Devlet adına hareket eden
herhangi bir kişi, örneğin
devlete ait bir kuruluş
adına çalışan bir yüklenici
ya da mühendis
• Kraliyet ailesi mensupları

İçeriden Öğrenilenlerin
Ticaretini Önleme
Şirketin içinden biri olarak sahip olduğunuz gizli bilgileri asla paylaşmayın. Bu bilgileri kişisel kazancınız
ya da üçüncü bir tarafın kazancı için kullanmayın ve piyasadaki itibarımızı ya da yatırımcılarımızın
güvenini sarsabilecek gizli bilgileri açıklamayın. Asla International Paper ya da bir rakibi hakkında yanlış,
yanıltıcı, eksik, abartılı ya da taraflı bir bilgi açıklamayın.
POLİTİKAMIZ

International Paper hisse senetleri
borsada işlem görmektedir.
International Paper'da çalışırken,
şirketimiz veya başka bir şirket
hakkında, kamuya açıklanmamış bazı
maddi bilgilere sahip olabilirsiniz. ABD
federal yasaları ve eyalet yasaları bu
bilgileri "maddi, kamuya açıklanmamış
bilgi" olarak tanımlamaktadır. Bu,
makul bir yatırımcının şirket hisselerini
almaya, satmaya veya tutmaya karar
verirken bilmek isteyeceği; yani
hisse senedi fiyatlarını etkilemesi
muhtemel olan halka açıklanmamış
bilgidir. Maddi veya kamuya
açıklanmamış bilgiye erişiminiz varsa
"içeriden öğrenen" kabul edilirsiniz.
Bir kişinin piyasadaki pozisyonunu
etkilemeyeceğini düşündüğünüzde bile
yasaya ve politikamıza dayalı olarak
maddi bilgileri daima gizli tutmalısınız.

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN
• Kamuya açıklanmamış
bilgileri, ailenizden ve
arkadaşlarınızdan bile
gizli tutun.
• Gizli bilgileri halka açık
yerlerde veya sosyal
medyada tartışmayın.
• Halka açıklanmamış
bilgileri koruma
görevimizin iş ilişkimiz
sona erdikten sonra
da geçerli olduğunu
unutmayın.

Önemli, halka açık olmayan bilgiler
aşağıdakileri içerebilir:
• İcatlar, yeni ürünler veya teknik özellikler
• Sözleşmeler ve fiyatlar
• Stratejik veya pazarlama planları
• Önemli yönetim değişiklikleri
• Birleşme ve satın almalar
• İmalat verileri ve üretim aksaklıkları
• Finansal veriler
• Ürün maliyetleri
• Düzenleyici adımlar
• Bir müşteri ya da tedarikçi hakkında
halka açık olmayan bilgiler
YASAK FAALİYETLER

Bu alandaki yasa karmaşıktır ancak genel
olarak bir şirket hakkında maddi, kamuya
açıklanmamış bilgi sahibi kişilerin, çalışan
yan hak planları vasıtasıyla dahi şirket
hisselerinin alım satımını yapmasını yasaklar.
Yasa ayrıca bu bilgilerle herhangi bir kişiye
tüyo verilmesini veya bilgilerin başka bir
şekilde paylaşılmasını da yasaklar. ABD
dışındaki diğer bölgelerdeki yasalar da
maddi, kamuya açıklanmamış bilginin
kullanımı konusunda benzer kısıtlamalar
getirmektedir ve bunlar, özellikle şirketimizin
bağlı ortaklıkları bakımından önemlidir. Tüyo
verenler hisse alışverişi yapmasa ve kâr elde
etmese dahi yargılanabilir. Son olarak, asla
International Paper ya da bir rakibi hakkında
yanlış, yanıltıcı, eksik, abartılı ya da taraflı bir
bilgi açıklamamalısınız.
İŞLEM YASAĞI DÖNEMLERİ

Şirket içinde önemli değişiklikler olduğunda
veya gelir açıklama dönemlerinde
belirli çalışanlar için hisse senedi işlemi
kısıtlamaları getirilebilir. Bu işlem yasağı
dönemleri, çalışanlarımızı içeriden
öğrenenlerin ticaretini yapmaktan veya
yapıyor gibi algılanmaktan korur.

S

Bir eve depozito
ödemesi yatırmak
için International
Paper hisse
senetlerini satmak
istiyorum. İşim
nedeniyle bir satın alma
yapmayı düşündüğümüzü
biliyorum ama şirketin
bunu tamamlayıp
tamamlamayacağını
bilmiyorum. İçeriden
öğrenenlerin
ticareti konusunda
endişelenmeli miyim?

C

Evet. Şirket hisselerini
satın alma veya
satma nedeniniz
ne olursa olsun
içeriden öğrenenlerin
ticaretini göz önünde
bulundurmanız gerekir.
International Paper hisse
senetlerini sadece maddi,
halka açıklanmamış bilgiye
sahip olmadığınızda ve bir
işlem yasağı döneminde
olmadığınızda satın alabilir
veya satabilirsiniz. Emin
değilseniz tavsiye için Hukuk
departmanıyla irtibat kurun.
İçeriden öğrenenlerin ticareti
nedeniyle kişisel olarak
sorumlu tutulabileceğinizi
ve hapse kadar uzanan
cezalara çarptırılabileceğinizi
unutmayın.

ÖZÜMÜZDE
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Güçlü İlişkiler
Kurma
Tedarikçiler, müşteriler ve diğer iş ortaklarıyla adil
iş yaparız ve onların kaynaklarına uygun şekilde
ve saygılı davranırız.

26
26

DAVRANIŞ KURALLARI – EMEA

Endişelendiğiniz
Endişelendiğiniz bir
bir durum
durum mu
mu var?
var? Rapor
Rapor Edin!
Edin! www.EthicsIP.com
www.EthicsIP.com

Adil ve Dürüst İşlemler
İş ilişkilerimizin, etkileşimlerimizin ve işlemlerimizin tamamının adil,
dürüst ve şeffaf olmasını sağlarız.
POLİTİKAMIZ

Başarının dürüst davranmaktan
kaynaklandığına inanırız ve tüm
tedarikçilere, müşterilere ve iş ortaklarına
dürüst, adil ve objektif şekilde davranırız.
Asla aşağıdaki faaliyetlerde bulunmayız:
• Adil olmayan, kısıtlayıcı veya yanıltıcı
ticaret uygulamaları
• Kendi ürünlerimiz veya rakiplerimizin
ürünleri hakkında yanlış veya yanlış
yönlendirici iddialar
• Herhangi bir kişiyi aldatacak faaliyetler
SORUMLULUKLARIMIZ

Temel Değerlerimizi günlük iş
kararlarımızda uygulamakla kalmıyor aynı
zamanda iş ortaklarımızın Üçüncü Taraf
Davranış Kurallarımıza uygun bir şekilde
davranmasını bekliyoruz. Temsilcimiz
olarak hareket eden iş ortaklarını,
riske dayalı uygunluk değerlendirmesi
gerçekleştirerek değerlendiririz. Buna
ilişkin standartlar, Üçüncü Taraf Davranış
Kurallarımızda ifade edilmektedir.
STRATEJİK İŞ ORTAKLIKLARI

Global iş stratejimiz, tedarikçiler,
müteahhitler, ortak girişimler ve dünya
genelinde çeşitli yasal ve kültürel
ortamlarda faaliyet gösteren diğer
şirketlerle iş ortaklıkları yapmayı
kapsamaktadır. Faaliyet gösterdikleri
bölgelerdeki yasal ve kültürel farklılıklara
saygı duymamıza karşın sadece
yüksek etik standartları benimseyen ve
uygulayanlarla iş ortaklığı yaparız.

KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME
YASALARI

Bazen karmaşık ticari işlemler;
dolandırıcılık, rüşvet, vergiden kaçırma,
yasa dışı uyuşturucu, terörizm veya silah
kaçakçılığı gibi suçların finansmanını
gizleyebilir. Kara para aklamayı önleme
yasaları, ödemelerin şeffaf olmasını ve
tüm ilgili tarafların açıkça tanımlanmasını
gerektirmektedir. Tüm dünyada kara
para aklamayı önleme yasalarına uyarız
ve sadece meşru ticari faaliyetlerde
bulunan itibarlı müşterilerle çalışırız. Suç
faaliyetlerinin geliri olabilecek ödemeleri
almamak için önlemler alırız.
VERGİ KAÇIRMAYI ÖNLEME YASALARI

Uluslararası bir şirket olarak tüm dünyada
vergi kaçırmayı önlemek amacıyla
hazırlanan yasalara bağlı kalırız. Bu
yasalar, şirketimizin, çalışanlarımızın ve
bizim adımıza çalışan üçüncü şahısların
herhangi bir şekilde vergi kaçırmasını veya
başkalarının vergi kaçırmasına yardımcı
olmasını yasaklar. Şirket adına vergi
kaçırıldığından veya bir üçüncü tarafın
vergi kaçırma çabalarını kolaylaştırmak
için şirketimizi kullanmaya çalıştığından
şüpheleniyorsanız derhal Etik Ofisi veya
Hukuk departmanıyla irtibat kurun.

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN
• İş ortaklarımızın meşru
bir ticaretle uğraştığını
teyit edin.
• Dürüstlük ve yasalara
bağlılık taahhüdümüzü
paylaşan iş ortaklarıyla
iş yapın.
• Adil olmayan iş avantajı
kazanmak için aldatma
veya yanlış temsilde
bulunmayı reddedin.
• Kimse görmediğinde bile
doğru olanı yapın.

Bir iş ortağının aşağıdaki taleplerde bulunması gibi kara para aklama, vergi
kaçırma veya diğer potansiyel yasa dışı faaliyet belirtilerine karşı dikkatli olun:

DİKKATLİ
OLUN!

• Minimum, üstü kapalı veya hayali bilgi sağlama
• Yöneticileri veya üçüncü taraf çıkara sahip diğer kişileri tanımlamayı reddetme
• İşlemle ilgili olmayan ülkelerden veya ülkelere para transferi isteme

ÖZÜMÜZDE
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Tekel Oluşturmama ve Rekabet
Yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak ve
ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesine dayalı olarak adil ve etik
bir şekilde müşteri kazanmak ve müşterilerimizi korumak için güçlü
rekabete inanırız.
POLİTİKAMIZ

Adil rekabet prensiplerini uygular ve
yürürlükteki tekel oluşturmayı yasaklayan
düzenlemelerin ve rekabet yasalarının
tamamına uyarız. Bu yasalar genellikle
ticareti makul olmayan şekilde sınırlayan,
rekabete zarar veren veya hâkim
konumu kötüye kullanan faaliyetleri
yasaklar. Müşteri fiyatları, satış koşulları,
fiyat teklifleri veya üretim takvimleri
gibi rekabet açısından hassas
bilgileri rakiplerle uygunsuz şekilde
paylaşmaz veya gizli anlaşmalar
yapmayız. Tedarikçiler, müşteriler
veya rakiplerle, müşterileri rekabetin
avantajlarından mahrum bırakacak
anlaşmalar yapmaz veya bu tür tekliflerde
bulunmayız.
SORUMLULUKLARIMIZ

Rakiplerle Anlaşmalar.
Rakiplerle veya potansiyel rakiplerle
aşağıdakiler üzerinde bir anlaşma
yapmayın veya bir anlaşma önermeyin:
• Fiyatlar, indirimler, iskontolar,
hacimler veya kredi vadeleriyle ilgili
olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere tedarikçilere veya
müşterilere satış koşulları, ihale veya
fiyat teklifleri
• Üretim miktarı
• Satış yaptığımız müşteriler veya satış
yaptığımız bölgeler
• Grup boykotları; yani belirli
kurumlarla iş yapmayı reddetme veya
rekabeti uygun olmayan biçimde
engelleyecek etkileşimleri sınırlama
anlaşmaları
• Makul olmayan şekilde ticareti
sınırlayabilecek veya rekabete zarar
verebilecek herhangi bir şey
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Unutmayın: Tekel oluşturmama yasaları
sadece yazılı anlaşmalar için geçerli değil
aynı zamanda sözlü anlaşmalar ve dolaylı
ya da gayri resmi işbirliği çabaları için de
geçerlidir.
Rakiplerle Toplantılar.
Tekel oluşturmama düzenlemeleri, gayri
resmi toplantıların yanı sıra ticari birlik
etkinlikleri ve diğer resmi toplantılar için
de geçerlidir. Mevcut veya potansiyel
rakiplerin bulunabileceği toplantılara
katılmadan önce onay ve daha fazla
tavsiye almak için Hukuk departmanıyla
irtibat kurun. Rekabet açısından hassas
bilgilerin gündeme geldiği veya bir
kişinin potansiyel olarak rekabet önleme
davranışı önerdiği rakiplerin veya
potansiyel rakiplerin bulunduğu herhangi
bir ortamda kalırsanız etkileşimin bir
parçası olmayın. Katılımı reddedin,
tartışmanın derhal sona erdirilmesi
konusunda ısrar edin ve itirazınızın
örneğin toplantı tutanaklarına resmi
olarak kaydedilmesini isteyin. Ardından
ayrılın ve durumu derhal Hukuk
departmanına bildirin.
Tedarikçiler, Distribütörler ve
Müşterilerle Anlaşmalar.
Tedarikçiler, distribütörler veya
müşterilerle aşağıdaki konularda anlaşma
yapmayın veya anlaşma önermeyin:
• Müşterilerin veya tedarikçilerin
yeniden satış fiyatlarını veya
marjlarını belirleme ya da Internet
gibi belirli kanallardan satış
yapmalarını kısıtlama
• Diğer distribütörlerin pasif satış
yapmasını kısıtlayarak bölgelere
ayırma
• İhracatı yasaklama

Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

DÜRÜSTLÜKLE LİDERLİK EDİN

• Bir rakiple etkileşimde
bulunurken dikkatli olun,
gündelik ifadelerin bile tekel
oluşturma iddialarına neden
olabileceğinin farkında olun.
• Rakiplerle gereksiz temastan
kaçının.
• Kendinizi rahat hissetmediğiniz
herhangi bir davranış veya
faaliyeti rapor edin veya bu
konuda tavsiye isteyin.

Tedarikçiler, distribütörler veya müşteriler
arasında rekabeti etkileyen anlaşmalar
konusunda Hukuk departmanına danışın.
Bilgi Paylaşımı.
Rekabet açısından hassas bilgileri,
International Paper ile aynı pazarlarda
aktif olan rakipler, müşteriler, distribütörler
veya tedarikçilerle paylaşmayın. Üçüncü
taraflar aracılığıyla bile olsa rakipler veya
potansiyel rakiplerle hassas bilgileri
paylaşmadan veya paylaşmayı kabul
etmeden önce hukuki tavsiye isteyin.
Hâkim Konum.
Hâkim konumun suistimali olarak
değerlendirilebilecek davranışlardan
kaçınırız. International Paper’ın herhangi
bir ilgili pazarda hakim konumda olduğu
sonucuna varılmasına sebep olabilecek
şekilde aşağıdaki davranışlarda
bulunmayız:
• Benzer müşteriler arasında ayrımcılık
• Aşırı fiyatlandırma veya yıkıcı
fiyatlandırma
• Ürün veya hizmetlerin bağlanması
ve gruplanması
• Satış yapmayı reddetme

DİKKATLİ OLUN! Aşağıdakiler gibi rekabeti etkileyen
veya etkiliyor izlenimi veren etkinlikler için mutlaka
hukuki görüş isteyin:


• Rekabet açısından hassas verilerle veya şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili
bilgi alışverişi


• Distribütörlük anlaşmaları, münhasırlık ve rekabet etmeme anlaşmaları ya
da lisanslama anlaşmaları
• Hacim veya sadakat standartlarına dayalı indirim veya iskontolar veya


DİKKATLİ
OLUN!

sadece bazı müşterilere sunulan indirimler


• Satış yapmayı reddetme


• "En sevilen müşteri" anlaşmaları dahil fiyatlama anlaşmaları veya koşulları


• Bölgesel kısıtlamalar belirleme


• Satmak için çok sayıda ürünü gruplama


• Ortak satın alma anlaşmaları


• Birleşme, satın alma veya ortak girişim oluşturma teklifleri

REKABET AÇISINDAN
HASSAS BİLGİLER NEDİR?









Rekabet açısından hassas bilgiler
aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir:
• Hacim ve değer dahil satış
• Pazar payları
• Üretim maliyetleri
• Kapasite
• Müşteriler
• İndirimler, iskontolar ve
marjlar dahil fiyatlandırma
• Stratejik veya pazarlama
planları
• Tedarikçi seçme ve satış
bölgesi kriterleri

ÖZÜMÜZDE
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Rekabet Açısından
Hassas Bilgiler
Bir rakiple ilgili bilgi toplamak için asla etik olmayan veya yasa dışı
yöntemler kullanmayız.
POLİTİKAMIZ

Rekabetin son derece yüksek olduğu
global sektörlerde tutkulu oyuncular
olsak da, asla rakiplerimiz ve rakip ürün
ve hizmetler hakkında bilgi edinmek
için yasa dışı veya etik olmayan yollara
başvurmayız. Diğer şirketlerin halka açık
olmayan bilgilerimize saygı göstermesini
beklediğimiz gibi biz de diğer şirketlerin
halka açık olmayan bilgilerine saygı
gösteririz.
SORUMLULUKLARIMIZ

Diğer şirketlerin web sayfaları, zorunlu
bildirimleri ya da reklamları gibi belirli
kaynaklardan diğer şirketler hakkında
bilgi edinebiliriz.

Ancak:
•B
 ilgi çalmayız.
•Ü
 çüncü tarafların etik olmayan veya
yasa dışı yollarla bizim için bilgi
edinmesine izin vermeyiz.
•T
 icari bilgileri uygunsuz şekilde
kullanmayız.
•S
 ahte beyanlarla içeriden bilgi
edinmeyiz.
•D
 oğrudan bir rakipten rekabetle ilgili
bilgi almayız.
•U
 ygun olmayan şekilde elde
edildiğini veya paylaşıldığını
bildiğimiz veya bununla ilgili makul
şüpheye sahip olduğumuz bilgileri
kullanmayız veya dağıtmayız.

Aşağıdaki liste, hangi rekabet bilgisi içeren kaynakların kabul
edilebilir olduğunu, hangilerinin kabul edilebilir olmadığını
belirlemenize yardımcı olabilir:
KABUL EDİLEBİLİR

KABUL EDİLEMEZ

• Herkese açık web siteleri ve
sosyal medya
• Kamu kurumları
• Kamu kurumlarına bildirimler
• Gazeteler, bültenler, dergiler
• Üçüncü taraf pazar
araştırmaları veya analizleri

• Başkalarına yönelik e-postalar
• International Paper'ın yetkisi
olmayan iş planları, fiyatlandırma
bilgileri veya süreç belgeleri
• Gizlilik sözleşmesine tabi materyaller

Rekabet bilgilerini nasıl topladığımızla ilgili endişeleriniz varsa
Rapor Edin! ve yöneticinize bildirin veya Hukuk departmanına danışın.
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Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

S

Kısa bir süre önce
International
Paper’da çalışmaya
başladım ve eski
işimde geliştirdiğim
gerçekten iyi bazı
pazarlama planlarım
hâlâ var. Bunları yeni
iş arkadaşlarımla
paylaşabilir miyim?

C
S
C

Önceki işvereninizin
izni yoksa dosyaları
paylaşmayın ya
da şimdiki işinizde
başka bir şekilde
kullanmayın.

Bir rakip şirketle
ilgili gizli görünen
bilgi içeren bir
e-posta alırsam ne
yapmalıyım?

Bir e-posta,
şirketimizin bilmeye
yetkili olmadığı
veya International
Paper'a yönelik
olmayan bilgiler
içeriyorsa göndericiye
hatayı bildirmenin en iyi
yöntemini belirlemek için
derhal yöneticinizle veya
Hukuk departmanıyla
irtibat kurun. E-postayı
iletmeyin, indirmeyin veya
yazdırmayın. International
Paper için herhangi bir iş
kararı alırken bu bilgileri
kullanmayın.

Uluslararası İş Faaliyetleri
ABD ticaret yasalarına ve faaliyet gösterdiğimiz her bir ülkenin yasalarına uyarız.
POLİTİKAMIZ

BOYKOT KARŞITI YASALAR

Gümrük, ihracat ve yaptırımlar ile ilgili
olanlar da dahil olmak üzere uluslararası
ticaret işlemleriyle ilgili yasalara uyarız. İş
yaptığımız her yerde ABD ticaret yasalarına
uyarız ve başka bir ülkenin yasalarının ABD
yasalarıyla çelişmesi halinde tavsiye için
Hukuk departmanına danışırız. Uluslararası
ticaret yasalarının ihlallerinin ciddi cezalara
ve şirket itibarı, global olarak faaliyet
gösterme imkânı açısından risklere neden
olabileceğini biliriz.

ABD boykot karşıtı yasalarının tamamına
uyarız. Bu yasalar, International Paper'ın
ve ithalat ve ihracat da dahil olmak
üzere ABD ile ticaret yapan International
Paper'ın kontrolündeki bağlı ortaklıkların,
ABD hükümeti tarafından onaylanmayan
boykotlara katılmasını yasaklar. Bu yasaları
ihlal ediyor görünen herhangi bir anlaşma
yapamayız, bu yönde herhangi bir bilgi
sağlayamayız veya beyanda bulunamayız.

İHRACAT KONTROLÜ

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin ihracat
kontrolü yasalarına uymalıyız. İhraç edilen
ürünler; ambalaj, selüloz ve kâğıt ürünleri
gibi somut ürünler olabilir. Aynı zamanda
sohbet veya e-posta yoluyla ihraç edilebilecek elektronik veriler veya başka bilgiler gibi
somut olmayan ürünler de olabilir.

ABD yasaları, ABD tarafından
onaylanmayan boykotlara katılma veya
boykotları destekleme isteklerini de rapor
etmemizi gerektirmektedir. Bu tür istekleri
yöneticilerimize, Hukuk departmanına,
Yardım Hattına, Uluslararası Ticaret
grubuna veya Uluslararası Vergi grubuna
rapor ederiz.

S

Bir müşteri, ABD
ticaret yasalarının iş
yapmayı yasakladığı
bir ülkeye ürün
göndermemi
istedi. Ürünleri
ABD dışındaki bir bağlı
ortaklığa gönderip,
kısıtlanan ülkedeki
müşteriye satışı onların
gerçekleştirmesini
sağlayabilir miyim?

C

Hayır. Yasalar, şirkete
ait veya şirketin
denetimindeki
herhangi bir kuruluşun
bu tür bir ülkeye
satış yapmasını
yasaklamaktadır. Tarafsız
bir ülke üzerinden
satışı gerçekleştirilmesi
International Paper için
konulan kısıtlamayı
ortadan kaldırmaz.

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN









• Boykot karşıtı yasaları
öğrenin ve Hukuk
departmanına danışın.
• Belirli ülkeler, gruplar ve
kuruluşlarla iş ve finansal
işlem yapma konusundaki
güncel kısıtlamaları öğrenin
ve bunlara uyun.
• Ticari ambargolara veya
ekonomik yaptırımlara tabi
olan ülkelerle veya üçüncü
taraflarla iş yapmaktan
kaçının.
• Müşterileri ve tedarikçileri
tanımaya çalışın.

ÖZÜMÜZDE
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Şirketi
Koruma
Şirketimizin bilgilerini, varlıklarını ve kaynaklarını
yönetirken dürüst hareket ederiz.
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Endişelendiğiniz
Endişelendiğiniz bir
bir durum
durum mu
mu var?
var? Rapor
Rapor Edin!
Edin! www.EthicsIP.com
www.EthicsIP.com

Şirket Varlıklarını Koruma
Hepimiz şirketin fiziksel, elektronik ve bilgi varlıklarını korumaktan sorumluyuz çünkü bunlar,
iş başarımızın temelidir.
POLİTİKAMIZ

Hepimizin International Paper varlıklarını
koruma ve bu varlıkların çalınmasını,
boşa harcanmasını, imha edilmesini ve
yanlış kullanımını önleme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Şirketin varlıkları, şirketin
iş yapmak için kullandığı her şeyi içerir.
Makineler, taşıtlar, ürünler, araçlar, hurda
malzemeler, para, harcama kartları,
bilgisayar donanımları ve yazılımları ve
bilgisayar ağları şirket varlıklarına örnek
gösterilebilir. Kişisel veriler, gizli şirket
bilgileri, ticari sırlar, iş süreçleri ve fikri
mülkiyet de dahil olmak üzere bilgi de
korunması gereken kritik bir varlıktır. Mesai
saatleriniz de şirketin varlığıdır. Bu varlıkları
kişisel çıkarımız için değil, şirketin ve
hissedarlarının yararına kullanırız.
SORUMLULUKLARIMIZ

Şirket varlıklarını her zaman koruruz. Mali
sorumluluk konusunda kararlıyız. Şirketin
iş hedeflerini gerçekleştirmeye çalışarak
mesai saatimizi en iyi şekilde kullanırız.
Şirketin varlıklarından herhangi biri kayıp,
hasarlı, güvensiz olduğunda veya onarım
gerektirdiğinde bunları fark eder ve rapor

ederiz. Şirket bilgilerinin, özellikle kişisel
bilgilerin kaybolması ya da çalınması
durumunda bunu derhal rapor etmekten
sorumlu olduğumuzun farkındayız.
Unutmayın:
• Şirket varlıklarını başkalarına vermeden,
ödünç almadan veya önemli ölçüde
kişisel amaçlarla kullanmadan önce bir
yöneticiden onay alın.
• Amacı dışında kullanılan, kaybolan
veya çalınan dizüstü bilgisayarları ya da
diğer şirket cihazlarını gecikmeksizin IT
departmanına veya emniyet güçlerine
bildirin.
• Şirket varlıklarını asla kişisel çıkar veya
herhangi bir yasa dışı faaliyet için
kullanmayın.
• Kişisel satın almalar için şirketin kredi
kartını kullanmayın.
• Şirketin e-postasını veya diğer elektronik
iletişim araçlarını şirket dışındaki işler,
siyasi kampanyalar veya izinsiz bağış
kampanyaları için kullanmayın.
• Şirket, kabul edilebilir kullanım
politikamıza tabi olarak şirketin
varlıklarının sadece ara sıra, sınırlı ve
uygun şekilde kullanımına izin verir.

S
C

Bana bağlı bir çalışan
kişisel alışverişleri
için şirketin kredi
kartını birkaç kez
"yanlışlıkla" kullandı.
Yaptığı işlemlerin
tamamının gözden
geçirilmesini istiyorum.
Ne yapmalıyım?

Bir yönetici olarak
çalışanlarınızın şirket
kredi kartlarını daima
yasalara uygun
olarak kullandıklarını
takip etme ve
kartların kasıtlı olarak
suistimal edilmesinin
işten çıkarılmaya neden
olabileceğini bilmelerini
sağlama sorumluluğunuz
bulunmaktadır.

DÜRÜSTLÜKLE LİDERLİK EDİN
• Şirketin varlıklarının kaybedilmesini,
boşa kullanılmasını, imha edilmesini
veya çalınmasını önleyin.
• Şirket varlıklarını başkalarına
vermeden, ödünç almadan veya
kişisel amaçlarla kullanmadan önce
bir yöneticiden onay alın.
• Kaybolan veya çalınan dizüstü
bilgisayarları ya da diğer şirket
cihazlarını gecikmeksizin rapor edin.

ÖZÜMÜZDE
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Gizliliğe Saygı Gösterme
ve Kayıtları Koruma
Kişisel verileri yasalara uygun olarak toplar, işler ve saklarız ve elimizdeki verileri korumak için bir veri
sınıflandırma sistemi kullanmanın ve kayıt saklama gereksinimleri uygulamanın yanı sıra teknik ve
organizasyonel önlemler alırız.
POLİTİKAMIZ

Şirketimizin bilgilerini özenli bir şekilde
koruruz ve bu bilgileri sorumlu bir şekilde
yönetmenin ve korumanın başarımız için
kritik önemde olduğunu biliriz.
SORUMLULUKLARIMIZ

Bireylerle ilgili bilgileri korumak için veri
gizliliği yasalarına ve düzenlemelerin
gereksinimlerine uyarız. Şirket kayıtlarının
yasalara ve düzenlemelere, ayrıca
şirket ihtiyaçlarına uygun şekilde
tutulması, saklanması ve gerektiğinde
imha edilmesini sağlamak için kayıt
ve bilgi yönetimi politikalarımız ve
prosedürlerimiz bulunmaktadır.
GİZLİLİK

Gizlilik haklarına saygılıyız ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın
ve web sayfalarımıza gelen ziyaretçilerin

S
C

Olası bir veri
ihlalinden haberdar
olursam ne
yapmalıyım?

Şüphelenilen veya
teyit edilmiş bir kişisel
veri veya gizli şirket
bilgisi ihlalinden veya
zafiyetinden haberdar
olursanız bunu derhal
My-Privacy@ipaper.com
e-posta adresine bildirin.
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kişisel verilerini korumaya kararlıyız. Kişisel
veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir
gerçek kişi ile ilgili tüm bilgilerdir. İletişim
bilgileri, performans gözden geçirmeleri,
kimlik numaraları, sağlık bilgileri ve
tıbbi veriler vs. kişisel verilere örnektir.
Kişisel verileri, yasal yükümlülüklerimizi
yerine getirmek gibi sadece belirtilen,
açık ve meşru iş amaçları için toplarız ve
topladığımız verileri gereken ve yasayla
izin verilen kadarıyla sınırlı tutarız. Kişisel
verileri yasal, makul ve şeffaf bir şekilde
işleriz. Kişisel bilgileri, yasalara uygun
olarak sorumlu bir şekilde kullanırız.
Kişisel bilgilerin sadece işleri için bunları
kullanması gereken ve kişisel verilerin
korunması ve gizli tutulması konusundaki
şirketin talimatlarına, politikalarına ve
prosedürlerine uymayı taahhüt etmiş
kişilerle paylaşılmasını sağlarız. Kişisel
verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi
bir sorunuz veya endişeniz varsa
My-Privacy@ipaper.com adresinden
iletişim kurabilirsiniz.
İLGİLİ KAYITLARIN TUTULMASI

Hepimiz şirketin kayıt tutma
gereksinimlerinin ve prosedürlerinin
yanı sıra yürürlükteki yasalara uymaktan
sorumluyuz. Devlet kurumları,
mahkemeler ya da hukuki işlemler dahil
üçüncü tarafların talepleri nedeniyle
kayıtların normal saklanma sürelerinden
daha uzun elde tutulması gerekebilir.
Herhangi bir hukuki konuyla ya da
şirketi ilgilendiren bir soruşturmayla
ilgili bütün kayıtları muhafaza etmeliyiz.
Yasal saklama bildirimi alan çalışanlar,
tanımlanan hiçbir bilgiyi değiştiremez ya
da yok edemez.

Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

S
C

Departmanım
şirketin veri saklama
politikasını uyguluyor
ve verileri uygun
şekilde sınıflandırıyor
ama personelime,
gelecekte ihtiyaç
duyulabileceği için bazı eski
kayıtları saklama talimatı
verdim. Bu uygun mu?
Hayır. Şirketin kayıt
saklama politikasına ve
programına uymalısınız.
Eski olarak tanımlanan
belgelerin saklanması,
fiziksel ve elektronik
saklama kaynaklarımıza
gereksiz bir yük oluşturur.
Ayrıca artık ihtiyaç
duymadığımız belirli kişisel
verileri silme yükümlülüğümüz
de bulunmaktadır.
Son olarak belgelerin sorumlu
bir şekilde ve zamanında
imha edilmemesi, şirketin
kayıtlarımızı seçici olarak
imha ettiği şeklinde bir
suçlamaya neden olabilir.
Elbette yasal olarak
saklanması zorunlu kayıtlar
bir istisnadır. Hukuk
departmanı tarafından normal
kayıt saklama programına
dönülmesi talimatı
verilene kadar yasal olarak
saklanması zorunlu kayıtları
saklama yükümlülüğünüz
bulunmaktadır.

Doğru Kayıt Tutma, Raporlama
ve Muhasebe
İşlemleri ve faaliyetleri doğru bir şekilde yansıtan uygun düzeyde ayrıntılı
ve şeffaf kayıtlar tutarız.
POLİTİKAMIZ

SORUMLULUKLARIMIZ

Bilgileri doğru ve dürüst olarak kaydetmek,
saklamak ve paylaşmak sadece yasal
yükümlülükleri yerine getirmek için değil
aynı zamanda çok sayıda insan doğru
iş kararları vermek için bilgilerimize
güvendiğinden dolayı da son derece
önemlidir. Finansal kayıtlar ve hesapların
kaydı konusunda ilgili yasalara, yasal
gereksinimlere ve katı standartlara uyarız.

Mesai kartlarından ekipman bakım
kayıtlarına ve şirket bilançolarına kadar
oluşturduğumuz tüm kayıtlardan
sorumluyuz. Maliyetler, satışlar, giderleri
içeren tüm iş bilgilerini, test verilerini,
kalite kontrolünü, düzenleme verilerini
ve işimizle ilgili diğer bilgileri doğru,
eksiksiz ve zamanında rapor etmemiz
gerekir. Kamuoyuna duyuruların ve
devlet kurumlarına bildirimlerin kapsamlı,
zamanında, doğru ve anlaşılır olmasını
sağlamalıyız. Hiçbir durumda bilgiler tahrif
edilemez veya gizlenemez. Aksi yönde
herhangi bir talimat alan tüm çalışanlar
konuyu derhal Davranış Kurallarının
"Bir Endişeyi Nasıl Rapor Edebilirim?"
bölümünde belirtilen kişiye rapor etmelidir.

Yöneticilere
Tavsiyeler
Çalışanlarınızın bu politikaya
göre kendilerinden neler
beklendiğini anlamasına
yardımcı olun. Mutlaka:
• Onayladığınız her şeyin
doğru olmasını sağlamak
için önlem alın.
• Çalışanlarınızın masraf
bildirimlerinin tamamının
geçerli iş harcamaları
olup olmadığını
kontrol edin.
• Defterleri, kayıtları, iç
kontrolleri veya finansal
raporları manipüle etme
çabaları dahil olmak
üzere şüphelenilen tüm
sahtekarlıkları hemen
rapor edin.
• Şirket içinden ve
dışından denetçilerle iş
birliği yapın.

S

Üç aylık dönemin
son haftasında
yöneticim,
sonuçlanması
birkaç haftayı
bulabilecek bir
satışı kaydetmemi istedi.
Satışın gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğinden
emin değilim ve
biraz rahatsız oldum.
Yöneticimin benden
istediğini yapmalı mıyım?

C

Hayır. Masrafları ve
gelirleri doğru zaman
dilimlerine kaydederiz.
Bir satış sözleşmesi
yapılmadan ve gelir
tahsil edilmeden
satışı tamamlanmış olarak
kabul etmeyiz.

DÜRÜSTLÜKLE
LİDERLİK EDİN
• Tüm aktifleri, pasifleri,
gelirleri ve giderleri doğru
şekilde, zamanında ve
yürürlükteki yasalara uygun
olarak kaydedin.
• Şirketin defterlerinde ve
kayıtlarındaki tüm yanlış
girişleri, kaydedilmemiş fon
veya varlıkları rapor edin.
• Yapay olarak satışları
şişirmeyi veya şirket
defterlerinde ya da
kayıtlarında uygunsuz
değişiklik yapmayı ya da
kayıt oluşturmayı reddedin.

ÖZÜMÜZDE
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Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgiler
International Paper’ın ticari sırları dahil fikri mülkiyeti ve gizli bilgileri,
şirketin başarısını korumak için büyük öneme sahiptir ve hepimiz bunları
korumaktan sorumluyuz.

SORUMLULUKLARIMIZ

Fikri mülkiyet eserlerini ve ticari sırlar
dahil tüm diğer gizli bilgileri koruma
sorumluluğu her zaman geçerlidir.
Bu sorumluluk, işyerinin ve mesai
saatlerinin dışını, hatta işten ayrıldıktan
sonrasını da kapsar.

BAŞKALARININ BİLGİLERİNİ VE FİKRİ
MÜLKİYETİNİ KORUMA



Çalışanlarımızın hepsi, dış kaynaklardan
edindikleri gizli bilgileri de korumalıdır.
Uygun yetkiler olmadan başka şirketlerin
fikri mülkiyet eserlerinin kullanılması hem
şirketimiz hem de bireysel olarak yasayı
ihlal eden kişi için önemli para cezalarına,
adli cezalara, davalara ve kayıplara neden
olabilir. Bu yükümlülük, aşağıdakileri
kapsar:
• Yeni çalışanların beraberinde getirdiği
gizli bilgiler
• Kendisine gizli tutması şartıyla
verilmişse, bir danışmanın üçüncü
taraflar, örneğin müşterilerimiz
hakkında bilgiler dahil, başka bir şirket
hakkında paylaşabileceği bilgiler
• Internet'te bulunan veya
müşterilerimiz, tedarikçiler ya da diğer
dış kaynaklar tarafından sağlanan telif
haklarıyla korunan içerik


Ticari sırlar dahil olmak üzere fikri mülkiyet
eserlerimiz ve gizli bilgilerimiz, şirketin
en değerli varlıklarından bazılarıdır.
Yetki verilmediği sürece, icatlarımız,
ticari markalarımız, "know-how'larımız",
patentlerimiz, telif haklarımız ve ticari
sırlarımız hakkındaki herhangi bir bilgiyi
kullanmamalı veya şirket dışındakilerle
ya da şirket içinde bilmeleri gerekmeyen
kişilerle paylaşmamalısınız. Çalışanlarımız
ve iş ortaklarımız; yeni ürün ve pazarlama
stratejileri, üretim süreçleri, ürün
özellikleri, araştırma ve geliştirme fikirleri,
fiyatlandırma planları, potansiyel yatırımlar
hakkındaki bilgiler ve şirketin gizli ya da
çok gizli olarak sınıflandırdığı bilgiler dahil
tüm özel, gizli ve hassas bilgilerimizi de
korumalıdır.



POLİTİKAMIZ

Başkalarının fikri mülkiyet eserlerini
koruma yükümlülüğümüz yazılımları
da kapsar. Sadece uygun lisansa sahip
olduğumuz onaylı yazılımlar kullanırız.

S
C
S

Ambalaj ürünlerinde
benzersiz geliştirme
çalışmaları yapan
bir ekipteyim.
Yapılan çalışmaları
kişisel bloğumda
paylaşabilir miyim?

Çalışanlar ya da projeyi
bilmeye yetkisi olanlar
dışında proje üzerine
çalışmalarınızı hiçbir
şekilde başkalarıyla
tartışmamalısınız.

Ekibimiz için
bir sunum
hazırlamaktan
sorumluyum
ve Internet'te
gerçekten önemli
noktaları vurgulayan
bazı güzel resimler ve
bir film klipi buldum. Bu
içeriği kullanmam sorun
oluşturur mu?

C

Açık yazılı onay
almadıkça başkalarına
ait yaratıcı içeriği
kullanamayız.
Hukuk departmanı
veya pazarlama
ya da iletişim grubunuz
izin almanıza veya yasal
alternatifleri bulmanıza
yardımcı olabilir.
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Toplumu
Destekleme
Toplumlarımıza fayda sağlayan bir gücüz
ve çalışanlarımızın yaşadığı ve çalıştığı
yerlerde kritik ihtiyaçlara cevap vermek için
çalışanlarımızı, ürünlerimizi ve kaynaklarımızı
seferber ederiz.

ÖZÜMÜZDE
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Yardım Faaliyetleri
Mesai saatlerinde toplumsal faaliyetlere katılmak için onay alın ve bu faaliyetlerin bir çıkar çatışması
oluşturmadığından veya böyle bir izlenim vermediğinden emin olun.
POLİTİKAMIZ

International Paper, çeşitli yardım
faaliyetleri düzenleyerek içinde yaşadığımız
ve çalıştığımız toplumu destekler. Şirket
kaynaklarının bağışlanması veya şirket
çalışanlarının faaliyetleriyle gerçekleştirilen
bu çabalar, yasal bir biçimde ve
bir çıkar çatışması oluşturmadan
gerçekleştirilmelidir.

tarafından yüzlerce toplum merkezli
eğitim, sivil ve kültürel programa bağış
şeklinde gerçekleşmektedir. Çalışanlarımız,
gönüllü çalışmalarda rol almakta ve
yerel tesislerimiz toplumsal hizmetler
sunmaktadır. Bazı bölgelerde yerel şirket
vakıfları ve diğer yardım kaynakları kanalıyla
da topluma destek sunmaktayız.

S

YARDIM KURULUŞUNUZU SEÇME
NASIL KATKI SAĞLARIZ

Eğitim, açlık, sağlık ve afet yardımlarına
odaklanarak topluma fayda sağlayan bir
gücüz. Bu kritik toplumsal ihtiyaçlara
cevap vermek için çalışanlarımızı,
ürünlerimizi ve kaynaklarımızı seferber
ederiz. Katkılarımızın büyük kısmı şirket
bağışları, ayni bağışlar, çalışanların gönüllü
çalışmaları ve International Paper Vakfı

International Paper çalışanları, Vakfın
desteklediği kampanyalara destek olabilir
veya Çalışanlara Yardım Fonu da dahil
olmak üzere istedikleri organizasyona
bağış yapabilirler. Tüm bağış teklifleri
veya şirket fonlarının kullanımı belirlenen
onay programlarına göre önceden
onaylanmalıdır.

Yerel bir siyasetçi bir
tesis müdürümüzden
yeni bir hastane
inşaatı için
International Paper'ın
25.000 USD bağış
yapmasını istedi. Bağışta
bulunmak için hangi
adımları atmamız gerekir?

C

Hükümet yetkilileriyle
muhatap olurken
International
Paper standartları
ve politikalarının
yanı sıra ilgili
yasalar da göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bağış, siyasi bir ödeme
veya rüşvete alternatif
görülebileceği için, bağışın
yasal ve şirketin çıkarına
uygun olup olmadığını
tespit etmek için Hukuk
departmanı ile iletişim
kurmanız gerekir.

International Paper, yasa dışı bağışlar yapılmasını yasaklar. Bazı durumlarda bu bağışlar, yürürlükteki
yasaları, şirket politikalarını, International Paper Davranış Kurallarını veya resmi kurumlar ya da kamu
kurumları gibi diğer kuruluşların davranış kurallarını ihlal edebilir. Örneğin yetkililer bir vakıfa yapılan
bağışı, vakıfla yakından ilişkili, örneğin vakfın yönetim kurulunda bir kamu görevlisi varsa bu kamu
görevlisine sağlanan bir fayda olarak görebilirler. Bir kamu görevlisi ile bağlantılı bir vakfa herhangi bir

DİKKATLİ
OLUN!
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bağış yapmadan önce Hukuk departmanından tavsiye alınması önemlidir.
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Siyasi Faaliyetler
Mesai saatlerinde siyasi faaliyetlere katılmak için onay alın ve bu
faaliyetlerin bir çıkar çatışması oluşturmadığından veya böyle bir
izlenim vermediğinden emin olun.
POLİTİKAMIZ

LOBİ FAALİYETLERİ

Siyasi konularda pozisyon alabilir
ve çıkarlarımız ve hedeflerimiz
doğrultusunda lobi yapabiliriz ancak
bunu daima yasalara uygun olarak
yaparız. Çalışanlar, global hükümet
ilişkileri başkan yardımcısının bilgisi
ve onayı olmadan International
Paper adına bir aday, kampanya veya
siyasi amacı desteklemek için şirket
fonlarını kullanmamalıdır.

Global Hükümet İlişkileri ofisi tarafından
onaylanmadığı takdirde çalışanlar
tarafından yapılan lobi faaliyetleri
rapor edilmelidir. Lobi faaliyetleri
mevzuat, yönetmelik, idari eylem veya
kararları etkilemeye yönelik çabaları
kapsayabilir. Eylemlerinizin lobi faaliyeti
oluşturabileceğini düşünüyorsanız bunları
Global Hükümet İlişkileri ofisine bildirin
veya Hukuk departmanıyla iletişim kurun.

S

Belediye başkanımız
tarafından bir toplum
planlama kurulunda
görevlendirildim.
Bu görev
gereği şehir dışı
seyahatlere ve mesai
saatlerinde toplantılara
katılmam gerekebilir. Ne
yapmalıyım?

ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEME

S

Çalışma
arkadaşlarımdan biri,
desteklemediğim bir
adayın e-postasını
bana iletti. Bu
e-postaları tekrar
göndermemesini
istediğimde güldü ve
çok hassas olduğumu
söyledi. Bu konuyu İnsan
Kaynaklarına aktarabilir
miyim?

C

Çalışma arkadaşınız
bir adayı destekleyen
siyasi mesajlar
göndermek için
şirketin e-postasını
kullanmamalıdır.
Ayrıca iş arkadaşınızın
görüşlerinize daha saygılı
olması gerekir. Bu konuyu İK
ile konuşmak doğru karardır.

Çalışanların, toplumların siyasi hayatına
kişisel katılımını teşvik ediyoruz. Ancak
kendi kaynaklarınızı kullanmalı ve kişisel
faaliyetlerinizin, şirketteki görevlerinizle
çatışmamasını sağlamalısınız. Örneğin:
• Şirket fonlarını veya varlıklarını kişisel
siyasi parti, aday veya kampanya
tercihinizi desteklemek için
kullanmamalısınız.
• Şirketin mesai saatlerindeyken kişisel
siyasi faaliyetlere katılmamalısınız.
• Bağış toplamak veya kendiniz ya
da başka adaylar için kampanya
düzenlemek amacıyla International
Paper'daki iş durumunuzu reklam
konusu yapmamalı veya başka bir
şekilde kullanmamalısınız.
• İş sorumluluklarınızı olumsuz
etkileyen veya olumsuz etkilediği
izlenimi veren herhangi bir şey
yapmamalısınız.

C

Şirket politikası,
görevi kabul etmenizi
yasaklamamaktadır
ancak bu konuyu
yöneticinizle
görüşmeli ve
görevin planlanan
çalışma saatlerinize engel
olmamasını sağlamalısınız.
Yani planlama
kurulundaki görevlerinizi
gerçekleştirmek
için tatil günlerinizi
değerlendirmeniz veya izin
kullanmanız gerekecektir.

Bir göreve adaylık gibi bazı siyasi
faaliyetler bir çıkar çatışması oluşturabilir
ve bu durumları Hukuk departmanına
açıklamanız ve bu faaliyetlerde
bulunmadan önce yazılı onay almanız
gerekir. Bazı durumlarda bildirim
çatışmayı ortadan kaldıramaz ve bu
durumda çatışmayı ortadan kaldıracak
adımlar atmanız gerekir.

ÖZÜMÜZDE
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Çevresel Uyum ve Yönetim
Değer zincirimizdeki en zor konuları ele alarak, çevresel ayak izimizi iyileştirir ve doğa
sermayesinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini koruruz.
POLİTİKAMIZ

İnsanların, toplumların, doğal kaynakların ve
sermayenin sorumlu koruyucularıyız. Gelecek
nesillere her şeyi daha iyi bırakmak için çaba
gösteririz. Aşağıdaki konularda kararlıyız:
• Ormanları sürdürme
• Emisyonları azaltma
• Havzaları iyileştirme
• Sorumlu kaynak temini
• Verimliliği artırma
• Atıkları azaltma
Çalışmaları çevreyi etkileyebilecek olan
çalışanlar, işleriyle ilişkili yasalara, izinlere,
gereksinimlere ve prosedürlere hakim
olmalıdır.
ÜÇÜNCÜ TARAF BELGELENDİRME

Çevreye bağlılığımızın bir parçası olarak, elyaf
teminiyle ilgili üçüncü taraf belgelendirmeyi
tanıyan bir politika uyguluyoruz. Bu yolla,
biyolojik çeşitliliği, vahşi hayatı, bitkileri,
toprağı ve su kalitesini koruyan yöntemlerle
yetiştirilen ve kesilen ağaçları kullandığımızı
biliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde,
global olarak tanınan standartlarda üçüncü
taraf belgelendirmeyi destekliyoruz.
Ayrıca belgelendirmeyi tedarik zincirimizin
tamamına genişletme kararlılığındayız.
SONUÇ

İşimiz tamamen ormanların
sürdürülebilirliğine bağlıdır. Gelecek
nesiller için de sağlıklı ve üretken orman
ekosistemleri sağlamak amacıyla sorumlu
orman yönetimi ile dünyaya liderlik etmeye
devam edeceğiz.

40

DAVRANIŞ KURALLARI – EMEA

Endişelendiğiniz bir durum mu var? Rapor Edin! www.EthicsIP.com

Pusulanızı
Kullanın
Davranış Kurallarımız, etik zorluklar
karşısında başarılı bir şekilde yönünüzü
belirlemenize yardımcı olan bir etik değerler
pusulasıdır.
Yolunuzu kaybettiğimizi düşünüyorsanız
Davranış Kuralları vizyonumuza giden yola
dönmemiz için bize yol gösterir.
Bir durumdan emin olamadığımızda ve etik
boyutunu sorguladığımızda Davranış Kuralları
bize yön gösterir.
Etik boyutu olan kararlarla karşı karşıya
olduğumuzda Davranış Kuralları bize doğru
yolu gösterir.
Davranış Kurallarımızdaki standartlara sıkı
sıkıya bağlı kalırsak kaybolmayız veya tehlikeli
alanlarda dolaşmayız.
Bu Davranış Kurallarının prensiplerine uyarak
ve bu prensipler etrafında birleşerek her
zaman doğru şeyleri, doğru biçimde, doğru
sebeplerle gerçekleştiririz.

ÖZÜMÜZDE
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Başka sorunuz var mı?
Aşağıdaki politikalar ve diğer kaynaklardan
cevabınızı bulabilirsiniz.
TEKEL OLUŞTURMAMA
VE REKABET

DAVRANIŞ KURALLARI
VE ADİL İŞLEMLER

ŞİRKET VARLIKLARI
VE KAYITLARI

Tekel Oluşturmama
Yasalarına Uyum

Çıkar Çatışmaları

Kabul Edilebilir Kullanım

Uluslararası Ticaret

Doğru Defter ve Kayıtlar

Uluslararası Ticaret web
sitesi

Global Kayıt Yönetimi

International Paper Tekel
Oluşturmama Yasalarına
Uyum Kılavuzu

İçeriden Öğrenenlerin
Ticareti

International Paper
Rekabet Yasası Uyum
Kılavuzu

Fikri Mülkiyet

YOLSUZLUK, HEDİYELER
VE BAĞIŞLAR

SAĞLIK, GÜVENLİK
VE İŞ ORTAMI

İNSAN HAKLARI
VE GİZLİLİK

Yolsuzluğu Önleme

Kurumsal Çevre, Sağlık ve
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