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Etik davranışlar
konusunda sarsılmaz
taahhüt

Jim Fitterling
İcra Kurulu Başkanı
Dow

Değerli Meslektaşlarımız,
Dow çalışanları, 120 yıldan uzun süredir paha biçilemez bir varlık oluşturmuştur: Şirketimizin en yüksek etik standartlara
uygun, dürüst ve adil bir biçimde faaliyet gösterme konusundaki itibarı. Dünyanın en yenilikçi, müşteri odaklı, kapsayıcı ve
sürdürülebilir malzeme bilimi şirketi olma hedefimizi yerine getirmek için birlikte çalışırken; etik ve dürüstlük konusundaki
itibarımızın süregelen başarılarımız için hem rekabet avantajı sağlayacağının hem de temel teşkil edeceğinin bilincindeyiz.
Paydaşlarımızın güvenini ve Şirketimizin Dürüstlük, İnsanlara Saygı ve Gezegenin Korunması Değerlerini korumak için
doğru sonuçları, doğru şekilde elde etmek üzere iş birliği içinde çalışmalıyız. Bahane yok. Kestirmeden gitmek yok. Dow Inc.
Davranış Kuralları rolleri veya konumlarından bağımsız olarak her bir çalışandan beklediğimiz davranışlar ve hareket ilkeleri
açısından bir rehberdir. Kuralları dikkatlice okumanızı ve rehberlik almak üzere bu kurallara başvurmanızı öneriyorum.
Lehimize sonuçlanmayacak durumlarda dahi her birimiz, işlerimizi mümkün olduğunca açık, dürüst ve etik bir şekilde
yapma görevine sahibiz. İyi kararlar vermek ayrıca herhangi bir endişeniz olduğunda ya da Davranış Kurallarımızı veya
yasaları ihlal eden herhangi bir faaliyet bulunduğuna dair şüphelendiğinizde bunu dile getirmenizi de içerir. Dow olarak, iyi
niyetli bir biçimde endişelerini bildiren kişilere karşı misilleme yapılmasını hoşgörüyle karşılamayacağız. Dow EthicsLine
Dow'un politikası hakkında sorular sormak, belirli durumlarda rehberlik almak ya da olası ihlalleri bildirmek isteyenlere
yönelik olarak haftanın 7 günü, günde 24 saat açık, ücretsiz bir hattır.
Unutmayın; eylemleriniz önemlidir. En yüksek profesyonel ticari standartları koruma ve başkalarına da bu hususta öncülük
etmede örnek olacaksınız. Dürüstlük içerisinde yaşayarak ve Kuralların ilkelerini benimseyerek her birimiz müşterilerimizin
birlikte çalışmak isteyeceği, çalışmak için harika bir yer olan ve paydaşlarımız tarafından güvenilir bulunan bir Şirket
oluşturmaya yardımcı olmuş oluyoruz.
Saygılarımla,

Jim Fitterling
İcra Kurulu Başkanı
Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

Dow Inc. Davranış Kuralları
Kapsam ve genel ilkeler

Küresel ekonominin genişlediği ve iş ortamının karmaşıklık düzeyinin arttığı bu süreçte,
Dow Davranış Kuralları iyi kararlar verebilmemiz için bir çerçeve sunar: yasalara uymak
ve tüm iş uygulamalarımızda son derece ilkeli ve sosyal açıdan sorumlu bir tutum benimsemek.
Dow Inc. Davranış Kuralları (“Kurallar”), Kuralları benimseyen ortak girişimler dahil olmak üzere tüm iştirakleri
içeren şekilde Dow'un tüm yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları için geçerlidir. Bu belge genelinde, Dow veya
Şirket ifadelerine yapılan atıflar, bu varlıkların tümü için geçerli olacaktır.
Herkesin sorumluluğu
Normal iş süreçleri dahilinde, doğru yanıtın belirgin olmayabileceği durumlarla karşılaşacağız. Kurallar bize
rehberlik edebilir ancak her durumu kapsayamaz. Her durumda, sorumluluğumuz dürüstlük içerisinde hareket
etmek, uygunsuz davranış algısından dahi kaçınmaktır. Yürürlükteki tüm yasalara uymalı, değerlerimizi hayata
geçirmeli ve şüpheye düştüğümüzde rehberlik istemeliyiz.
Amirler ve liderlerin sorumlulukları
Eylemler, sözlerden daha güçlüdür ve liderlerimizi yüksek standartlara tabi tutmaktayız. Amirlerin doğru
davranışlar açısından örnek olması, çalışanların işleri etik bir şekilde yürütmek üzere ihtiyaç duydukları
kaynaklara ulaşabildiğinden emin olması, açık iletişimi desteklemesi ve her türlü endişeye yanıt vermesi
beklenmektedir. Amirler ve liderlerin rol ve sorumlulukları ile ilgili daha fazla rehber bilgi için Kurum İçi Etik ve
Uyum web sayfamıza başvurabilirsiniz.
Sesinizi Yükseltin
Değerlerimize olan bağlılığımızı, birbirimize davranış şeklimizle ölçmekteyiz. Çalışanlar olarak iş menfaatlerimizi,
itibarımızı ve birbirimizi koruyacak bir şekilde davranma yükümlülüğüne sahibiz. Bu, yalnızca bir şeyin yolunda
olmadığına dair makul bir şüphemiz olduğunda dahi Kurallarla, değerlerimizle ya da yasalarla uyumlu olmayan
her türlü endişeyi anında bildirmek üzere eyleme geçmemizi de içeriyor. Tüm yanlış davranış bildirimleri ciddi ve
gizli bir şekilde, eksiksiz ve adil soruşturma ilkeleriyle tutarlı biçimde ele alınır.
Uygun davranışlarla ilgili soru veya endişelerinizi aşağıdaki kaynaklara iletebilirsiniz:
• Herhangi bir lider

• Etik ve Uyum Ofisi

• İnsan Kaynakları temsilcisi

• Dow EthicsLine

• Dow avukatı
Misillemeyi önleme
Fiili veya potansiyel yanlış davranışlar hakkındaki endişelerini dile getiren kişilere saygı duyar ve iyi niyetli bir
şekilde olası bir ihlali bildiren ya da dürüst bir biçimde bir soruşturmaya katılan herhangi bir kişiye karşı misilleme
yapılmasına hoşgörüyle yaklaşmayız.

Dow Davranış Kuralları

Değerlerimiz
Dow’un değerleri, Kurallarımızın temelini
oluşturur. Her bir değer, Dow'un etik
uygulamalar standardının ayrılmaz
bir parçasıdır ve attığımız her adımı
etkilemelidir.
İnsanlara Saygı
Tüm insanların değerli olduğuna
inanıyoruz. Dow çalışanları olarak değer
oluşturma konusunda itici güç biziz
ve hayal gücümüz, kararlılığımız ve
bağlılığımız büyüme açısından temel
önem taşıyor.
Dürüstlük
Vaadimizin en önemli ürünümüz
olduğuna inanıyoruz; verdiğimiz sözü
tutarız. Başarımız açısından kritik önem
taşıyan ilişkiler, tamamıyla dünyanın dört
bir yanında en yüksek etik standartların
korunmasına bağlıdır.
Gezegenimizin Korunması
Dünyanın kaynaklarının korunması
gerektiğine inanıyoruz. Dow'un
sürdürülebilirlik yolundaki yolcuğu, sorun
çözümü konusunda dünyanın en iyilerinin
dünyanın en büyük zorlukları üzerinde
çalışmasını içerir. Verdiğimiz kararlar,
sunduğumuz yenilikler ve ulaştığımız
hedeflerin tamamı, dünyayı gelecek
nesiller için daha güvenli, daha temiz
ve daha yeşil bir hale getirmek üzere
“Sürdürülebilirlik için Standardı Belirleme”
niyetimizle mümkün olmaktadır.
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Kurallar, yasalar ve Şirket politikası
Dow, Kurallar kapsamındaki birçok alanda ayrıntılı politikalara sahiptir ve çeşitli sektöre ait ve harici en iyi uygulamaları benimsemiştir. Küresel bir şirket olarak
birçok ülke ve yargı alanındaki yasalara uymaktayız.
Kuralların bir kısmının yürürlükteki yerel yasalarla çakıştığını düşünüyorsanız ya da yerel yasalar, Kurallar ve diğer Şirket politikaları hakkında başka
sorularınız varsa bir Dow avukatına veya Etik ve Uyum Ofisine danışın.

Etik standartlar
İnsanlara Saygı
Başarımızı yalnızca elde ettiğimiz sonuçlarla değil, aynı zamanda sonuçları elde etme şeklimizle ölçüyoruz. Verdiğimiz her karar ve attığımız her adım, en
üst düzeyde ticari ve profesyonel dürüstlük odaklı olmalıdır. Sonuç olarak birbirine güvenen kişilerden oluşan ve güvenli bir çalışma ortamı, birbirine çok daha
bağlı bir ekip ve nihayetinde de her birimize başarılı olma konusunda fırsatlar sunan bir şirket kültürü elde edilmiş olur.
İş yerinde katılım ve çeşitlilik, fırsat eşitliği ve saygı
Katılım ve çeşitlilik kim olduğumuzu gösterir ve kurumsal stratejimizin önemli
bir parçasıdır. Katılım ve çeşitliliğin ön planda tutulduğu bir kültürde, her birimiz
bir katkıda bulunabilir ve kendimizi değerli hissedebiliriz. Her gün, işe tamamen
kendimizi verecek şekilde geldiğimizde, daha fazla değer sunabiliriz ve çok
daha tatmin edici bir kariyere sahip olabiliriz.
•

Yaş, ırk, renk, milli köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya
ifade, engellilik durumu, din veya yürürlükteki yasaların koruduğu diğer
faktörlerden bağımsız olarak tüm çalışanlara ve başvuru sahiplerine eşit
istihdam fırsatları sunuyoruz.

•

İşe alım, terfi, ücretlendirme ve istihdam ile ilgili diğer kararlar tamamıyla iş
ile ilgili faktörlere dayalıdır.

•

Karşılıklı saygıya dayanan, tacizden ve profesyonellik dışı davranışlardan
arındırılmış bir ortam yaratmak için çabalıyoruz. Saygı ve Sorumluluk
Politikamız iş yerinde tüm uygunsuz davranışların önlenmesine dair
taahhüdümüzü sergiler.
-

-
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Cinsel taciz, özellikle zararlı bir uygunsuz davranış biçimidir. Bu, hoş
karşılanmayan flörtleri veya cinsel teklifleri, cinsel ayrıcalık talepleri,
istenmeyen fiziksel temas ve rahatsız edici ve cinsel nitelikli sözlü,
görsel veya fiziksel davranışları içerir. Bu, ayrıca uygunsuz resimleri,
posterleri, ekran koruyucuları, videoları veya e-posta mesajlarını içerir.

•

Çalışanlar, başkalarına karşı küçük düşürücü, rahatsız edici, alçaltıcı veya
göz korkutucu davranışlarda ya da beyanlarda bulunmamalıdır. Masum
görünebilecek eylemler, rahatsız edici veya hoş karşılanmayan bir ortam
oluşturabilir ve kendi davranışlarımız ile bunların başkaları üzerindeki etkisi
konusunda bilinçli olmalıyız.

İş gücü uygulamaları ve insan hakları
Herkesin haysiyeti, hakları ve arzularına saygı duyulması, işte mükemmellik
için mihenk taşımızdır.
•

Faaliyet gösterdiğimiz yerden bağımsız olarak, örgütlenme özgürlüğü,
gizlilik ve eşit istihdam fırsatı dahil olmak üzere yürürlükteki tüm çalışma ve
istihdam yasalarını tanır ve bunlara saygı duyarız.

•

Pozitif bir şekilde ve doğrudan çalışanlarla birlikte çalışmanın menfaatlerine
yönelik olduğuna inanıyoruz.

•

Çalışanların menfaatleri ve Şirketin misyonunu gözetme konusunda
titizlikle seçilmiş çalışan temsilcileriyle iş birliği içerisinde çalışmak için
çabalıyoruz.

•

Zorlayıcı ve isteğe bağlı olmayan işgücünü kullanmayız.

•

Yürürlükteki tüm çocuk işçiliği ve insan kaçakçılığını önleme yasalarına
uyarız.

Zorbalık ve mobbing kabul edilemez davranışlardır. Bunlar arasında,
hasmane bir iş ortamı oluşturabilecek saldırgan, kötüleyici, göz
korkutucu veya şiddet içeren davranışlar yer alır.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

İş yerinde sağlık ve güvenlik
Çalışma ortamımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza ederiz ve iş ile ilgili
yaralanmalar ve hastalıkları ortadan kaldırma konusunda kararlıyız.
•

Hepimiz güvenlik ve sağlığı günlük önceliğimiz haline getirme
sorumluluğunu paylaşıyoruz.

•

Uygun kaynakları kullanarak ve önerilen uygulamaları gözeterek güvenli ve
sağlıklı bir şekilde yaşamamızı sağlayacak eylemler konusunda birbirimizi
destekleriz.

•

Güvenli olmayan veya tehlikeli bir durumla karşılaştığımızda uygun
zamanda, düzeltici eylemde bulunuruz.

İş yerinde madde kullanımı
Hepimizin, operasyonlarımızın ve bizimle temasa geçenlerin güvenliği, sağlığı
ve emniyetini sağlama konusunda kararlıyız. İş yerinde madde kullanımına
hoşgörüyle yaklaşmayacağız.
İşte olduğumuz sırada karar verme yetkimizi veya güvenliğimizi etkileyebilecek
herhangi bir maddenin etkisi altında olmadan çalışmamız beklenmektedir.
•

•

Dow tesislerinde, Dow araçlarında veya Dow işlerini yürüttüğümüz esnada
yasa dışı uyuşturucuların, kontrollü olarak sunulan maddelerin (reçeteli
ilaçların kötüye kullanımı dahil) veya uyuşturucu araçlarının kullanılmasına,
bulundurulmasına veya satılmasına izin vermeyiz.
Dow araçlarında veya önceden izin verilen belirli tesis içi sosyal etkinlikler
haricinde Dow tesislerinde alkol kullanımı veya bulundurulmasına izin
vermeyiz.

Dow, ayrıca, yerel yasaların izin verdiği şekilde uyuşturucu ve alkol testi
yaptırma hakkını saklı tutmaktadır.
İş yerinde şiddet
Sözlü veya fiziksel tehditler, göz korkutma, taciz ve zorlamayı içeren şiddet
eylemlerine hoşgörüyle yaklaşmayız.

Dow Davranış Kuralları

Şüpheye düşerseniz, rehberlik alın!

S. Yaralanmaları, iş ile ilgili hastalıkları ve kazaları
bildirmemiz gerektiğini biliyorum ancak performans
ödülüm bu tür olayların oranının düşmesine bağlı.
Dow gerçekte ne istiyor?

C. Tüm çalışanların yaralanmaları, iş ile ilgili

hastalıkları ve kazaları bildirmesini istiyoruz. Dow
ancak bu tür bildirimler yoluyla tehlikeli durumlara
müdahale edebilir, güvenlik performansımızı ölçebilir
ve sağlık, güvenlik ve çevreyi koruma taahhüdümüzü
yerine getirebilir. Tüm çalışanların ödülleri genel
performansa bağlıdır ve güvenlik bununla ilgili birkaç
bileşenden biridir. Dow tesislerinde çalışan ve Dow'un
faaliyet gösterdiği topluluklarda yaşayan tüm kişilerin
korunması için doğru ve zamanında bildirim şarttır.
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Dürüstlük
Bilimsel yenilikler geliştiren, tercih edilen bir tedarikçi ve güçlü bir rakip
olarak saygı duyulan bir kurumuz. Mali dürüstlük ve güçlü yönetişim yoluyla
piyasada başarıyla üst kademe yatırım olarak güvenilir bir intiba yarattık.
Çıkar Çatışmaları
Kişisel çıkarların Dow'un çıkarları ile çatıştığı ya da bu yönde algılarının
oluşabileceği durumlardan kaçınmamız beklenmektedir. Bu, görevlerimizi
tarafsız bir şekilde yerine getirme becerimizi etkileyebilecek veya başkalarının
adil yaklaşımımıza dair şüphe duymasına neden olabilecek her türlü faaliyeti
içermektedir.
Bir durumun bir çıkar çatışması olarak görülebilme olasılığı varsa, bu durumu
bir amir, İnsan Kaynakları veya Etik ve Uyum Ofisi ile tartışmalıyız. Hepimizin
çıkar çatışmalarını azaltmak veya çözümlemek için Şirketin gerektirdiği
adımlara uygun şekilde hareket etmesi beklenmektedir.
Yaygın görülen çıkar çatışması durumları aşağıdakileri içerir:
•

Dow ile iş yapan bir şirkette mali çıkar sahibi olmak.

•

Dow ile iş yapan bir şirketten ücret veya başka teşvikler almak.

•

Dow'daki işimizi etkileyebilecek ikinci bir işe sahip olmak.

•

Bir akraba ya da yakın arkadaşın sahibi olduğu veya yönetimini üstlendiği
bir tedarikçi, distribütör veya başka bir aracı ile çalışmak.

•

Romantik ilişki içerisinde olduğunuz bir kişi ile ast-üst ilişkisi içerisinde
olmak (doğrudan ya da dolaylı olarak).

Çıkar çatışmaları birçok farklı biçim alabilir. Kurallarda, her potansiyel çıkar
çatışması açıklanamaz ve ele alınamaz. Her birimizin iyi kararlar vermesi ve
emin olmadığımız durumlarda rehberlik alması temel önem taşımaktadır.
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Şüpheye düşerseniz, rehberlik alın!

S. Eşim kısa süre önce Dow'un bir rakibinin iş

teklifini kabul etti. Dow bünyesindeki herhangi birini
bilgilendirmeli miyim?

C.

Evet. Eşinizin yeni işi ile ilgili hususları amiriniz
veya Etik ve Uyum Ofisine zaman geçirmeden bildirin.
Bu, Dow'un iş sorumluluklarınız ve eşinizin iş
sorumluluklarından doğan bir çıkar çatışması ya da
çıkar çatışması algısı bulunup bulunmadığını tespit
etmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu bilgileri, Yıllık Etik
ve Uyum Sertifikasyonunda da açıklamanız, gizli iş
bilgilerini eşinizle konuşmaktan kaçınmanız ve olası
bir çatışmayı önlemek üzere belirlenen diğer adımları
atmanız gerekecektir.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
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Harici çıkarlar
Şirketin menfaatine olacak kararlar verme becerimizi etkileyebilecek ya da etkilediği algısını oluşturabilecek
yatırımlar veya diğer mali çıkarlardan kaçınmalıyız. Aşağıdakileri yapmamalıyız:
•

Dow'un herhangi bir Dow müşterisi, tedarikçisi veya aracısıyla iş ilişkisini etkileyebilecek bir
pozisyondaysak, bunlarda mali bir menfaat sahibi olmak.

•

Dow'a ait bir iş veya kâra yönelik bir fırsattan faydalanmak ya da Şirketle herhangi bir şekilde bu hususta
rekabet etmek.

Yıllık Etik ve Uyum Ofisi Sertifikasyonu ile her birimizin çıkar çatışması oluşturabilecek kişisel durumları
açıklaması istenmektedir. Ankete eksiksiz ve dürüst bir şekilde yanıt vermeniz ve bir durum mevcut olduğunda
zaman geçirmeden amirimiz veya Etik ve Uyum Ofisini bilgilendirmemiz büyük önem taşımaktadır.
İlgili taahhüdün işimizi etkilememesi, ilişkinin Dow'un itibarını etkilememesi ve uygun şekilde onay almamız
şartıyla kâr amacı gütmeyen bir kurulda yer alabiliriz. Bir kurulda yer almamızın istenmesi halinde, Etik ve
Uyum Ofisi veya amir ile iletişime geçmeliyiz.
Kurum dışın çalışma
Genellikle, yasal bir mesleği icra etmek üzere Dow dışında çalışmamıza izin verilmektedir ancak bu
diğer görevlerin normal çalışma saatleri dışında gerçekleştirilmesi ve Dow'daki işimizi yapma becerimizi
etkilememesi gerekmektedir. Aşağıdakileri yapmamalıyız:
•

Dow'un bir Dow müşterisi, tedarikçisi, distribütörü veya aracısı ile iş ilişkisini etkileyebilecek
pozisyondaysak, bunlarda çalışmak veya bunlardan ücret almak.

•

Dow'un herhangi bir rakibinde çalışmak veya bu rakipten ücret almak.

•

Önceden Etik ve Uyum Ofisinden onay almadan Dow dışındaki, kâr amacı gütmeyen bir şirketin yöneticisi
veya yetkilisi olarak çalışmak.

Konferanslarda konuşma
Dow çalışanı olarak durumumuz ya da Dow'daki iş sorumluluklarımızla ilgili uzmanlığımız nedeniyle bir
konferansta konuşmaya davet edilmemiz halinde, bu konuşma ile ilgili olarak ücret kabul edemeyiz. Ancak, bu
durumda, Şirket, makul harcamalar için geri ödeme kabul edebilir.
Akrabalar, arkadaşlar ve kişisel ilişkiler
Çoğumuz Dow, müşterilerimiz, tedarikçiler, distribütörler, aracılar veya rakipler ile iş ilişkisi olan akrabalar
veya arkadaşlara sahibiz. Bu durumlar, başkalarının bu ilişkileri Şirketin menfaatlerinin önünde gördüğümüzü
düşünmesine neden olabileceğinden çıkar çatışması ile ilgili şüpheler doğurabilir.
Aşağıdaki herhangi bir durumu amirimize veya Etik ve Uyum Ofisine açıklamalıyız:
•

Dow'un herhangi bir Dow müşterisi, tedarikçisi veya aracısıyla iş ilişkisini etkileyebilecek bir
pozisyondaysak, bir akrabamız veya yakın bir arkadaşımızın bunlarda mali bir menfaat sahibi olması ya
da çalışması.

•

Birinci dereceden bir akrabanın Dow'un rakibi olan bir şirkette çalışması.

Dow Davranış Kuralları
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•

Doğrudan ya da dolaylı olarak bir akraba veya romantik ilişkide
bulunduğumuz kişiyi işe alacak, denetleyecek veya üzerinde yetki sahibi
olacak bir pozisyona getirilmemiz.

Hediyeler ve ağırlamalar
Hediyeler ve ağırlamalar genellikle iş ilişkilerini güçlendirmek için kullanılır
ancak bu durumun tarafsız karar verme sürecini etkileyebilecek veya etkileme
algısı oluşturabilecek olması nedeniyle bunları kabul veya teklif etmemeliyiz.
Müşterilere ya da Şirket dışındaki diğer taraflara hediye veya ağırlama teklif
edilmesi öncesinde, mümkün olduğunca ilgili alıcının hediye ve ağırlama kabul
etme kurallarını anlamaya çalışmak iyi bir fikirdir.
Şirketi utandırabilecek, rüşvet ya da komisyon olarak görülebilecek ya da
herhangi bir iş ilişkisinde ayrıcalıklı muamele karşılığında sunulan hediye veya
ağırlamalar teklif veya kabul etmeyiz.
Hediyelere özel rehberlik:
•

Nakit veya nakit eşdeğeri (ör. hediye çeki) biçiminde hediyeler teklif veya
kabul etmeyiz.

•

Yerel standartlara göre ortalama makul değerden fazla olduğu düşünülen
veya yerel örf ve adetlere uymayan hediyeleri teklif veya kabul etmeyiz.

•

Şirket ve müşteri, tedarikçi, dağıtıcı veya aracı arasında yapılan bir
anlaşmanın parçası olarak büyük bir çalışan grubuna sunulan hediye veya
indirimleri kabul edebiliriz.

Ağırlamalara özel rehberlik:
•

•

Geleneksel iş uygulamaları ile tutarlı olmadığı sürece ağırlama teklif veya
kabul etmeyiz. Örneğin ara ara sunulan iş yemekleri veya bir müşteri ile
yerel bir tiyatro salonuna ya da spor etkinliğine gidilmesi genel olarak kabul
edilebilir.
Cinsel yönelimli veya başka bir şekilde yakışıksız olan veya Kurallara ya
da Şirketin İnsanlara Saygı değerine uymayan ağırlamaları kesinlikle teklif
veya kabul etmeyiz.

Devlet memurları
Devletin sahibi olduğu ya da kontrolünü elinde bulundurduğu şirketlerin
çalışanları dahil olmak üzere devlet memurları ile etkileşimler için özel yasalar
uygulanmaktadır. Devlet memurlarına sunulan hediyeler ve ağırlamalar
hakkında özel rehberlik için Kuralların Rüşvet ve Yolsuzluk bölümüne başvurun.
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Şüpheye düşerseniz, rehberlik alın!

S. Bir tedarikçinin sponsorluğunda bir golf

etkinliğine katılmaya davet edildim. Bu etkinliğe
katılabilir miyim?

C. Bu cevap golf etkinliğinin değerine, Dow'un

tedarikçi ile iş ilişkisinin durumuna ve tedarikçi ile sizin
özel iş ilişkinize bağlı olacaktır. Dow'un mevcut durumda
tedarikçi ile müzakere halinde olması ya da davetin
aşırı bir değerde olması halinde genellikle davetin
reddedilmesi gerekecektir. Benzer şekilde, Dow'daki
göreviniz tedarikçinin çalışmalarını değerlendirmenizi
gerektiriyorsa, katılımınız çıkar çatışması algısı
yaratabilir. Ancak bu etkinlik makul bir değerdeyse ve
karar verme sürecinizi etkilemeyecekse daveti kabul
etmenize izin verilebilir. Bu tür davetleri kabul etmeden
önce her zaman için amirinizi bilgilendirmeniz ve
amirinizden onay almanız gerekecektir.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

Şirket kaynakları ve bilgilerinin kullanılması ve korunması
Her birimiz Dow'un kaynaklarını koruma ve bunları uygun şekilde kullanma
yükümlülüğüne sahibiz. Kaynaklarımız ticari kullanıma yöneliktir. Belirli
durumlarda, bilgisayarlar, telefonlar, mobil iletişim aygıtları, internet erişimi ve
e-postanın kişisel kullanımına sınırlı bir biçimde, Şirket politikalarına uyulması
ve ilave maliyete neden olunmaması şartıyla izin verilebilir. Bizden beklenenler
aşağıdaki gibidir:

İş kayıtları ve mali kayıtlar
İş kayıtları ve mali kayıtlar, Dow'un başarısı için temel önemdedir. Bu kayıtların
bütünlüğü ve doğruluğu şirket içi iç karar verme sürecine ve paydaşlara,
yatırımcılara, kredi sağlayan taraflara, devlet kurumlarına ve diğer paydaşlara
yaptığımız bildirimlerde faydalı olacaktır. Aşağıdakileri yapmalıyız:
•

Tüm Şirket kayıtları ve raporlarını yasalara, kurum içi denetim politikalarına
ve genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde tutmak
ve muhafaza etmek. Bu kayıtlar, muhasebe kayıtlarının yanı sıra harcama
raporları, zaman çizelgeleri, tıbbi talep formları, personel kayıtları ve
değerlendirmeleri ile Şirketin oluşturduğu birçok analitik, mühendislik ve
teknik odaklı raporlar gibi diğer elektronik veya yazılı kayıtları içerir.

•

Kuvvetli ve etkili kurum içi denetimlerden oluşan bir sistem kurmak ve
uygulamak.

•

Tüm Şirket kayıtlarının onlara esas oluşturan işlemi doğru ve açık şekilde
yansıtmasını sağlamak.

•

Herhangi bir belgeyi hiçbir zaman tahrif etmemek.

•

Tüm mali hesapları doğru hesap, departman ve muhasebe döneminde
kaydetmek.

•

Tüm eylemler ve taahhütlerin Dow'un Yetkili Politikası ve Yetki Devri ile
uygun olduğundan emin olmak.

•

Devlet kurumlarına yapılacak olan bildirimler dahil olmak üzere tüm halka
açık iletişimlerin eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde
yapıldığını teyit etmek.

•

Dow kayıtları ile ilgili her türlü endişeyi mali yönetime veya Dow EthicsLine
gibi uygun bir kanal aracılığıyla bildirmek.

Dow Davranış Kuralları

•

Şirket kaynaklarını yasalara uygun ve sorumlu bir şekilde kullanmak.

•

Dow kaynaklarını hırsızlık, israf ve izinsiz erişim ve kullanıma karşı
korumak.

•

Şirket fonlarını veya diğer kaynaklarını bir kurum dışı işi ya da izinsiz
faaliyeti desteklemek için kullanmamak.

Şirket kaynaklarının örnekleri aşağıdakileri içerir: Şirketin özel bilgileri; Şirket
fonları, kredi kartları ve diğer hesapları; bilgisayarlar, elektronik ağlar ve diğer
ofis ekipmanı; telefon ve mobil iletişim aygıtları; internet erişimi ve e-posta; sarf
malzemeleri; spor ve eğlence etkinliği biletleri.
Fikri mülkiyet
Başarımızın devamı ve gelecekte büyümemiz, yenilikçi ürün ve çözümlere
bağlıdır. İşletme olarak rakiplere karşı sürdürülebilir bir avantaj elde etmemiz
için fikri mülkiyetimizi hırsızlığa, yanlış kullanıma ve kayba karşı korumalıyız.
Hukuk Departmanının desteği ile Dow buluşları, özel bilgileri, ticari markaları,
ticari sırları ve telif hakkıyla korunan materyallerinin fikri mülkiyetini korumak
üzere uygun adımları atmamız büyük önem taşımaktadır. Bu adımlar, sınırlama
olmaksızın aşağıdakileri içerir:
•

Dow Diamond dahil olmak üzere Dow markası ve ticari markalarının
kullanımı konusunda Şirket kılavuz ilkelerini izlemek.

•

İhlal edilen, kötüye kullanılan veya zimmete geçirilen Dow fikri mülkiyeti ile
ilgili her türlü endişeyi Hukuk Departmanına bildirmek.

•

Dow işleri için stratejik önem taşıyan Dow buluşları için patent başvurularını
zamanında göndermek.

•

Yasa dışı kullanım veya ihlalleri önleyerek ticari sırları, telif hakları, ticari
markaları, patent hakları ve özel bilgileri dahil olmak üzere diğer tarafların
fikri mülkiyetine saygı duymak.

•

Dow özel bilgilerini korumak ve izinsiz olarak Dow dışındaki kişilere
açıklamamak.
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Bilgi teknolojisi
Büyük oranda bilgisayar sistemleri ve telekomünikasyon ağlarına güvenerek
hareket ediyoruz. Bu sistemleri kötüye kullanım ve izinsiz erişime karşı
korumalıyız. Aşağıdakileri yapacağız:
•

Dow Bilgi Koruma Politikaları ile güvenlik ve veri koruma gerekliliklerini
izlemek.

•

Bilgisayar veya ağ erişimi için parolalar kullanmak, bu parolaları güvende
tutmak ve parolalar ya da kullanıcı kimliklerini paylaşmaktan kaçınmak.

•

Hassas, özel veya büyük oranda gizli bilgileri korumalı dosyalarda, Şirketin
sağladığı güvenli sunucularda saklamak.

•

Basılı materyal dahil olmak üzere tüm bilgileri bilgi sınıfına uygun şekilde
saklamak ve güvenceye almak.

•

Tüm elektronik aygıtları her zaman korumak.

•

Bilgi güvenliği denetimlerini korumak.

•

Şirket ekipmanını veya sistemlerini pornografi, kumar ve yasa dışı veya
diğer rahatsız edici ya da uygunsuz amaçlarla kullanıma karşı korumak.

Özel ve kişisel bilgiler ve kayıt yönetimi
Hepimiz, Dow bilgilerinin bütünlüğünü sağlamak ve bu bilgileri uygun şekilde
kullanmaktan sorumluyuz. Dow bilgilerinin izinsiz olarak açıklanması Şirkete,
diğer çalışanların veya müşterilerin gizliliğine zarar verebilir veya başka kişilerin
adil olmayan avantajlar elde etmesine neden olabilir. Bu da aşağıdakileri
yapmamız gerektiği anlamına gelir:
•

Belgeleri Dow'un Bilgileri Ele Alma Politikasına uygun şekilde
sınıflandırmak.

•

Şirket kayıtlarını Dow Kayıt Yönetimi Politikasına ve zaman çizelgelerine
uygun şekilde saklamak ve imha etmek.

•

Kurum içi soruşturmalar, davalar ve devlet soruşturmaları ile ilgili tüm özel
kayıt tutma gerekliliklerine uymak.

•

Herhangi bir Dow bilgisi kaybını zamanında bildirmek.

•

Başka kişilerin bilgilerinin korunmasına dair tüm akdi yükümlülüklere
uymak ve başkalarının özel veya gizli bilgilerini açıklamamak.
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•

Hassas, özel veya yüksek düzeyde gizli bilgilere erişimi bu bilgilerin doğru
şekilde ele alınması konusunda eğitim almış kişilerle sınırlandırmak.

•

Konuşmanın duyulabileceği ya da duyulma tehlikesinin bulunduğu
ortamlarda Dow bilgileri hakkında konuşmamak.

•

Yürürlükteki kurum içi veya kurum dışı gizlilik beyanları veya politikalarına
uymak.

Özel bilgilerin Şirket dışıyla paylaşılması gerektiğinde, gizlilik sözleşmesi gibi
yeterli korumaların mevcut olduğundan emin olmak üzere bir Dow avukatına
danışmalıyız.
Dow bilgilerine dair örnekler şunları içerir: araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)
bilgileri, ticari sırlar, personel kayıtları, iş planları ve teklifleri, kapasite ve üretim
bilgileri, pazarlama veya satış tahminleri ile stratejileri, müşteri listeleri ve kişisel
bilgileri, fiyatlandırma listeleri veya stratejileri ve tedarikçi verileri.
Dow bilgilerini içeren kurum dışı sunumlar için uygun onayları almalıyız.
Dow'dan ayrıldıktan sonra dahi Şirketin özel bilgilerini koruma yönündeki
sorumluluğumuz devam edecektir.
Bir hizmet sağlayıcısı olarak Dow
Dow bir hizmet sağlayıcı olarak görev gördüğünde, müşterilerinin gizli
bilgilerini koruma yükümlülüğünü üstlenmektedir. Bu “Müşteri Gizli Bilgileri”,
yalnızca süreci denetleyen anlaşmalarda belirtilen yetkili Dow temsilcileri ile
paylaşılmalıdır.
Herhangi bir Müşteri Gizli Bilgisini paylaşmadan önce, her zaman rehberlik
almalıyız.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

Veri gizliliği
Dow'un İnsanlara Saygı değeri ile tutarlı olarak bireylerin gizliliğine saygı
duyuyor ve kişisel verilerini koruyoruz.
•

Kişisel verileri sorumlu bir şekilde ve Dow Veri Koruma/Gizlilik Politikası,
akdi yükümlülükler ve yerel yasalara uygun biçimde ele alıyoruz.

•

Kişisel verileri yalnızca meşru iş amaçları için kullanıyoruz.

•

Kişisel verileri kullanma amaçlarımız hakkında açık ve şeffaf bir şekilde
hareket ediyoruz.

•

Kişisel verileri izinsiz açıklamaya karşı koruyoruz.

•

Hassas kişisel verilerin açıklanmasını profesyonel gizlilik yükümlülüğü
altında olan ve bu tür bilgilerin uygun şekilde ele alınması konusunda
eğitim almış kişilerle sınırlıyoruz.

“Kişisel veri” örnekleri şunları içerir: adres, yaş, çalışma ve eğitim bilgileri.
Bazı “hassas kişisel veri” örnekleri şunları içerir: sağlık bilgileri, mali hesap
numaraları, Sosyal Güvenlik numaraları, ırk, din, cinsel yönelim, adli hükümler
ve siyasi bağlar.

Şüpheye düşerseniz, rehberlik alın!

S. Kendim ve Dow'daki görevim hakkında sorular

içeren bir ankete katılmam istendi. Katılmam uygun
olur mu?

C. Anket Dow adına sunuluyorsa, anket amacı,

sonuçların nerede işleneceği, verilerin nasıl güvenceye
alınacağı ve verilerin tanımlanamayacak toplu
yanıtlar biçiminde bildirilip bildirilmeyeceği hakkında
net bilgiler içermelidir. Anketin kapsamı ya da niteliği
ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lideriniz ya da
Etik ve Uyum Ofisi ile iletişime geçin. Genellikle, anket
katılımları gönüllülük esasına dayalıdır. Sizden Dow
bilgilerini açıklamanızı isteyebileceklerinden kurum
dışından gelen anketlere karşı dikkatli olun.

Dow Davranış Kuralları

İçeriden bilgi ticareti
Çoğumuz Dow hakkında ya da Dow ile iş yapan şirketler hakkında kamuya
açıklanmayan bilgilere erişebilmekteyiz. Bu kamuya açık olmayan bilgiler,
diğer tüm hususlara ek olarak iş veya imalat planları, yeni ürün veya süreçler,
birleşme veya satın alım işlemleri, ciddi ticari riskler, satışlar, müzakereler veya
diğer mali bilgilerle ilgili olabilir.
•

Dow'daki işimiz aracılığıyla edindiğimiz kamuya açık olmayan maddi
bilgileri kullanarak Dow'un ya da başka bir şirketin menkul kıymetlerinin
ticaretini yapmayız. Ya da bu bilgileri, bunlara dayalı olarak alım satım
yapabilecek diğer kişilerle paylaşmayız. İçeriden bilgi ticareti yasa dışıdır.

•

Maddi kamuya açık olmayan bilgi, henüz kamuya açıklanmamış olan
ve makul bir yatırımcının bir şirketin menkul kıymetlerini alma, satma
veya elinde tutma yönündeki kararını etkileyebilecek her türlü bilgiye
verilen addır.

İçeriden bilgi ticareti kuralları karmaşıktır. Şüpheye düştüğünüzde Kurumsal
Sekreterlik Ofisine veya bir Dow avukatına danışın.
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Rüşvet ve yolsuzluk
Dünya genelindeki ilişkilerimizde en yüksek etik ve yasal standartları koruma
konusunda kararlıyız. Bunlar, devletler, devlet memurları ve diğer işletmelerle
ilişkilerimizi içerir. Herhangi bir biçimde rüşvet veya yolsuzluk süreçlerine
katılmaz ya da hoşgörüyle yaklaşmayız.
•

Devlet memurları ile etkileşimler karmaşık hukuki kurallara tabidir. Rüşvet
ve yolsuzluk, büyük para cezaları ve hapis cezası dahil olmak üzere ciddi
cezalara tabidir. Bir devlet memuruna verilen basit bir hediye dahi yolsuzluk
şüphesi doğurabilir.

•

Uygunsuz davranışlara dair algıdan dahi kaçınılması için belirli bir parasal
eşiğin üzerinde kalan hediye veya ağırlamalar için önceden onay alınması
gerekmektedir. Bu onay, Dow'un Küresel Hediye ve Ağırlama Politikası
ile tutarlı bir biçimde Hediyeler ve Ağırlamalar Kaydı aracılığıyla talep
edilecek ve izlenecektir. Bir devlet memuruna veya devlet memurundan
değerli herhangi bir şey (hediyeler, yemekler, ağırlama ve iş ya da istihdam
fırsatları dahil) teklif veya kabul etmeden ön onay alınması büyük önem
taşır.

•

Ön onay, güvenlik veya güvenli geçişi sağlamak üzere ödeme yapılması
gerektiğinde gerekli değildir ancak bu tür ödemeleri olaydan sonra mümkün
olan en kısa sürede bir Dow avukatına bildirmemiz gerekmektedir.

•

Diğer işletmeler ve özel taraflar ile işlemlerde rüşvet ve yolsuzluktan
kaçınılması da eşit düzeyde bir taahhüt gerektirmektedir.

Kimler devlet memurudur?
•

Düşük seviyelerdeki idari yetkililer dahil olmak üzere herhangi bir devlet
kurumunda ya da devletin denetiminde olan kurumda çalışanlar.

•

Hükümete ait veya hükümet denetimindeki yönetilen ticari işletmelerin
yetkilileri ve çalışanları.

•

Ulusal, federal, yerel veya diğer devlet dairelerinin, kurumlarının ve diğer
tüzel kişiliklerin memurları ve çalışanları.

•

Parlamento Üyeleri, parlamento veya diğer yasama organları.

•

Siyasi makam, siyasi parti ve siyasi görev adayları.

•

Birleşmiş Milletler veya İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (“OECD”) gibi
kamu (yarı resmi) uluslararası organizasyonlarının memurları, çalışanları
ve temsilcileri.
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Şüpheye düşerseniz, rehberlik alın!

S. Yıllardır bir distribütörle çalışıyorum ancak

kısa süre önce bu distribütörün temsilcisi bana
onlarla yaptığımız sözleşmede bir indirim yapmamızı
istedi. Temsilci, bu durumun girmek istedikleri yeni
pazarlarda ürünü satmaları için gereken izinlerin
bazılarını hızlı bir şekilde almalarında onlara
yardımcı olacağını belirtti. Ne
yapmalıyım?

C. Geçmişte bu iş ortağını durum tespiti süreçlerine

dahil etmiş olsak dahi, distribütörün buradaki
davranışı indirimin izin sürecini hızlandırmak üzere
rüşvet ödemek amaçlı olarak kullanılabileceğine dair
bir tehlike işareti olarak yorumlanabilir. Bir Dow
avukatı veya Etik ve Uyum Ofisi ile iletişime geçin.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

•

Artık devlette bir pozisyon sahibi olmayan ancak bu görevinin üzerinden bir yıldan az süre geçmiş olan, yukarıda bahsedilen kişiler.

•

Yukarıda sözü edilenlerden herhangi biri için veya adına resmi yetkiyle hareket eden aile üyesi veya özel kişi.

Tereddütte kaldığınızda bir Dow avukatı veya Etik ve Uyum Ofisi ile iletişime geçin.
Rüşvet yasağı
Bir rüşvet, bir kararı uygunsuz şekilde etkilemek için bir kişiye değerli bir şey vermek veya teklif etmek demektir. Bir iş avantajı elde etmek için bir Devlet Memuruna
veya başka bir kişiye değerli bir şey teklif veya vaat etmez ya da vermeyiz. Ya da başkalarından rüşvet kabul etmeyiz.
Rüşvet örnekleri bir devlet memuruna aşağıdaki amaçlarla ödeme yapılmasını içerir:
•

Bir sözleşmenin Şirkete verilmesini sağlama.

•

Ayrıcalıklı vergi veya gümrük muamelesi görme.

•

İzin veya ruhsat onayları alma.

•

Şirketin tabi olduğu yasaları ve düzenlemeleri atlamak veya çiğnemek.

Rüşvet, aynı zamanda bir sözleşmenin verilmesini sağlamak ya da başka bir ticari işlemi etkilemek üzere kişisel ödeme vermek veya almak olarak
tanımlanabilecek komisyonları da içerir.
Rüşvet ödemesi için alt yüklenici, danışman veya aracı gibi üçüncü tarafları kullanmamalıyız. Ödemeyi biz yönlendirmemiş olsak dahi bir üçüncü tarafın adımıza
rüşvet vermesi halinde hem Şirket hem de çalışanlar sorumluluk altında kalabilir. Rüşvet ödeyeceklerine dair bir gösterge bulunmadığından emin olmak üzere
aracıları ve danışmanları seçerken özenli bir şekilde davranmalıyız.
Dow Davranış Kuralları
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Rekabet
Faaliyetlerimizi etik bir şekilde yürütme sorumluluğumuz, müşteriler, paydaşlar,
tedarikçiler, rakipler ve düzenleyici kurumlar ile ilişkilerimizi kapsar. Bu da fiyat,
kalite ve hizmete dayalı olarak ve doğru yasal sınırlar içinde rekabet etmemiz
gerektiği anlamına gelir.
Antitröst ve adil ticaret
İşleri etik bir şekilde elde eder ve serbest ve adil rekabeti gerektiren tüm
antitröst ve ticaret yasalarına uyarız.
Rakiplerle veya diğer taraflarla açık rekabeti etkileyebilecek tartışmalarda
bulunmaz veya bu tür anlaşmalara varmayız. Bunlar, rakipler ile aşağıdaki
konularda yapılabilecek konuşmaları içerir:
•

Fiyatlar veya satış koşulları.

•

İhaleler veya teklifler ile ilgili gönderimler.

•

Pazarlar, müşteriler ya da bölgelerin paylaşılması.

•

Üretim veya dağıtım kısıtlamaları.

•

Tedarikçi veya müşteri boykotları.

Adil olmayan, yanlış yönlendirebilecek ya da yanıltıcı ticari uygulamalarda
bulunmayız.
Ürün ve hizmetlerimizin reklam, tanıtım ve etiketlerinin gerçeğe uygun, dürüst
ve bilgilendirici olmasını sağlarız.
Rakip bilgilerinin edinilmesi
Rakiplerimiz hakkında elde ettiğimiz bilgiler, pazardaki talepleri daha iyi bir
şekilde anlamamıza ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizi iyileştirmemize olanak
tanır ancak rakip verilerini her zaman yasal ve etik bir şekilde edinmeliyiz.
Rakipler hakkında bilgi edinmek için yayınlanmış makaleler, pazar analizleri ve
satın alınan raporları içeren kamuya açık bilgileri kullanırız. Bu da şu anlama
gelmektedir:
•

Bir rakibin gizli bilgilerini edinmeye çalışmaz ya da izinlerini almadan başka
kişilerin gizli bilgilerini kabul etmeyiz.

•

Hiçbir şekilde, rakip bilgilerini edinmek üzere yasa dışı veya etik olmayan
yollara (ör. hırsızlık, rüşvet, yanlış beyan veya casusluk) başvurmayız.

•

Rakiplerle ilgili bilgi edinirken yürürlükteki tüm yasalara uyarız.
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Şüpheye düşerseniz, rehberlik alın!

S. Bir arkadaşım, Dow'un bir rakibinin

fiyatlandırma ve pazarlama stratejisi hakkında
kamuya açık olmayan bilgiler içeren bir e-posta
gönderdi. Kendisinden bu bilgileri talep etmemiştim.
Ne yapmalıyım?

C.

Amirinizle ve bir Dow avukatı veya Etik ve Uyum
Ofisi ile görüşmeden önce bu bilgilerle herhangi bir
eylemde bulunmayın. Bu tür bilgiler alırsanız ya da bu
yönde teklifler gelirse, bunların kaynağından bağımsız
olarak bu kişiye bu bilgilerin Dow politikasını ve
muhtemelen de yasaları ihlal ettiğini ve bu davranışa
derhal son vermesi gerektiğini söyleyin.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

Vatandaşlık
Dow olarak faaliyetlerimizi hepimizin sınırlı kaynaklara sahip bir gezegende bir arada yaşadığımızı düşünerek gerçekleştiriyoruz. Elimizdeki kaynaklardan
en iyi şekilde faydalanmak ve verimli ve yenilenebilir çözümlerdeki ilerlemeyi hızlandırmak yalnızca stratejik zorunluluklar değil, değerlerimizin temelidir. Bu
nedenle yaptıklarımız ve bunları yapma şeklimiz önemlidir.
Ticari denetimler
Faaliyetlerimizi, tehlikeli olabilecek bir dünyada, uluslararası bir ölçekte
yürütmekteyiz. Terörü önlemek, silahlanmayı durdurmak, uyuşturucu
kaçakçılığıyla ve diğer suçlara mücadele etmek ve dış politika menfaatlerini
desteklemek üzere bazı hükümetler, belirli ticari işlemleri ve belirli malların
sınırlar arası hareketini sınırlandıran ticari denetimler belirlemiştir.
Faaliyetlerimiz, iş yaptığımız yerden bağımsız olarak, ABD şirketi iştirakleri
için geçerli ABD yönetmeliklerine uygun şekilde hareket edilmesi dahil olmak
üzere yürürlükteki tüm ihracat denetimi kısıtlamalarına, ekonomik yaptırımlara,
gümrük gerekliliklerine ve diğer ticari denetimlere uygun şekilde yürütülmelidir.
Ticari denetimlerin iş sorumluluklarımızı nasıl etkilediğini bilmek hepimizin
görevidir.
Ticari denetimler:
•

Belirli mallar, hizmetler, yazılımlar ve teknolojilerin ihracatını kısıtlayabilir.

•

Bazı ihracat işlemleri için devletten ruhsat alınmasını gerektirebilir.

•

Şirket veya kişilerin belirli ülkeler, kuruluşlar veya bireyler ile doğrudan
ya da dolaylı olarak iş yapmasını (ithalat, ihracat ve yatırımlar dahil)
yasaklayabilir.

•

Belirli tür bilgilerin taşınması (ör: bilgisayar yoluyla) dahil olmak üzere belirli
ülkelere seyahati sınırlandırabilir.

•

Kontrol altında tutulan ihracat bilgilerinin başka bir ülkede bulunan ya da
ABD içinde ABD dışı bir kişiye verilmesini sınırlandırabilir.

•

İthalat işlemlerimizin menşei ülke ve uygun değerleme dahil olmak üzere
yürürlükteki ithalat gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak üzere
makul düzeyde itina gösterilmesini gerektirebilir.

•

İştirakleri dahil olmak üzere ABD'li şirketlerin ABD Hükümetinin iştirak
etmediği uluslararası boykotlara katılmasını yasaklayabilir. Dow'un
Boykot Karşıtı Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalıyız.

uygulanan bir ülke veya yasaklı bir taraf, ihracat denetimlerine tabi kalemler
veya boykot faaliyetleri ya da taleplerini içerebilecek her türlü eylemde
bulunmadan önce Uluslararası Ticaret Kuruluşuna (ITO), bölgesel ITO
uzmanına veya bir Dow avukatına danışmalıyız.
Sürdürülebilirlik standardını belirleme
Hepimiz gezegenimizi koruma konusunda denge, yenilik ve tavizsiz odak
gerektiren karmaşık bir sistemin birer parçasıyız. Birbirimize ve çevreyi
korumaya karşı taahhüdümüz aşağıdakileri yapmamızı gerektirmektedir:
•

Çalışma alanımız için geçerli olan çevre kanunlarına ve Dow politikalarına
uymak.

•

Ürünlerimiz, operasyonlarımız ve davranışlarımızın her zaman Dow çevre
standartları ve onaylanmış uyum planlarına uygun olduğundan emin olmak.

Yasalar karmaşıktır, sıklıkla değişebilmekte ve ülkeden ülkeye farklılık
gösterebilmektedir. Herhangi bir sorumuz veya endişemiz olduğunda bir
Dow avukatından ya da bir İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre uzmanından bu
yasaların işimizde nasıl uygulandığı hakkında tavsiye almalıyız.

Bu husustaki yasalar karmaşıktır ve sıklıkla değişmektedir. Ticari denetim
kanunlarını ihlal etmek ciddi cezalar verilmesine yol açabilir. Yaptırım

Dow Davranış Kuralları
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Kurumsal vatandaşlık
Topluluk içi ortaklıklar, hayır amaçlı çalışmalar ve gönüllü faaliyetler yoluyla
olumlu bir değişiklik yaratma konusunda kararlıyız.
Bilim, uzmanlık ve gönüllülük anlayışımız ile dünyanın en zorlu sorunlarından
bazılarını çözmeye yardımcı olmak üzere cesur adımlar atmaktayız.
Komşularımız ve ortaklarımız ile kurduğumuz ilişkiler aracılığıyla,
faaliyetlerimizi yürüttüğümüz yerlerde daha iyi, daha kuvvetli ve daha
sürdürülebilir topluluklar inşa etmekteyiz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve
kurumsal vatandaşlık girişimlerimiz, herkes için bir gurur kaynağıdır.
•

Bir parçası olarak faaliyet gösterdiğimiz toplulukları temsil eden kuruluşlar
ile aktif diyalog içerisine gireriz.

•

Toplulukların hedef ve ihtiyaçlarını ele alan girişimleri destekler ve bu
toplulukları desteklemek için kendi yeterliliklerimizden faydalanmaya
çalışırız.

Hayır amaçlı ve gönüllü faaliyetler
Dow, Kurumsal Katkılar Komitesi ve The Dow Chemical Company Vakfı
aracılığıyla dünya genelinde bir dizi hayır amaçlı girişime iştirak etmektedir.
Bu katılım, mali katkılardan Dow'un ürünleri, hizmetleri veya gönüllü çalışanlar
dahil olmak üzere diğer kaynaklarının bağışlarına kadar geniş bir aralıktadır.

Şüpheye düşerseniz, rehberlik alın!

Aşağıdakileri yapacağız:
•

Kişisel topluluk odaklı gönüllü faaliyetlerimizi kendi zamanımızda ve kendi
kaynaklarımızla, Dow'un temsilcisi dışında bir sıfatla desteklemek.

•

Herhangi bir hayır kurumuna Dow adına bağışta bulunmak için izin almak
ve Şirketin hayır amaçlı katkı kılavuz ilkelerine uymak.

Aşağıdakileri yapmayacağız:
•

Yönetimin özel olarak talep ettiği durumlar haricinde Dow'u herhangi bir
kamuya açık süreç veya forumda temsil etmek.

•

Kişisel harcamalar veya hayır amaçlı faaliyetlere yapılan bağışlar için
Dow'dan geri ödeme almak.
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S. İşlevimin sorumlusu, tüm departmana bir

e-posta göndererek desteklediği bir yerel hayır
kurumuna bağış yapmamızı istedi. Desteklediğim
hayır kurumlarına zaten bağış yapıyorum ancak bu
durumda kendimi bağış yapmak zorunda hissettim.

C.

Bireysel olarak yapılacak bağışlar, kişisel
olarak verilmesi gereken kararlardır. Çalışanlar asla
kendilerini hayır amaçlı bağışta bulunmak zorunda
hissetmemelidir. Yöneticiler, özellikle Şirketteki
pozisyonlarının başkalarının kendilerini baskı altında
hissetmesine neden olabileceğinin bilincinde olarak
dikkatli bir şekilde hareket etmeli ve bu izlenimi
yaratmaktan kaçınmalıdır.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

Siyasi faaliyetler ve bağışlar
Dow, yerel, ulusal ve uluslararası siyasi süreçlere katılımı teşvik eder.
•

Çalışanlar, kişisel görüşlerini kamuya açık bir forumda (bir gazeteye yazılacak bir mektup gibi) ifade edeceklerinde Şirket antetini veya Şirket e-postasını
kullanamaz ya da herhangi bir iş adresi veya iş unvanını belirtemez.

•

Siyasi bağışlar da dahil olmak üzere, Dow’un siyasi ilişkilere katılımını düzenleyen ilgili tüm yasalara her zaman uyarız.

Halkla iletişim
Halkla gerçeği yansıtan ve tutarlı bir biçimde iletişim kurmak için çalışmaktayız. Yasalara uyduğumuzdan ve çıkarlarımızı koruduğumuzdan emin olmak için Şirketi
halk veya medya önünde yalnızca özel olarak bu konuda görevlendirilmiş kişiler temsil etmelidir.
Harici bir kişiden Şirket ile ilgili bir konuda bir soru alırsak bu soruyu yerel Halkla İlişkiler temsilcimize yönlendirmeliyiz.
Dow Davranış Kuralları
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Sosyal medya
Sosyal ağlar ve diğer sosyal medya biçimleri, iş düzeninin bir parçası haline
gelmektedir. Genel olarak yeni iletişim araçları için geçerli olan kurallar
geleneksel iletişim kuralları ile tutarlıdır.
Yapın:
•

Yetkili iş iletişimi ve kişisel iletişimi birbirinden ayırın. Kamuyu ilgilendiren
konular hakkında kişisel olarak görüş bildireceğimizde, Dow'u temsil
ettiğimiz ya da Dow'un görüşlerini ifade ettiğimiz izlenimini yaratmamalıyız.

•

Ticari marka, telif hakkı, adil kullanım, ticari sır ve mali açıklama yasaları ile
Şirket kılavuz ilkeleri ve politikalarına uymalıyız.

•

Tüm yetkili iş iletişimlerinde Dow'un değerlerine uygun şekilde hareket
etmeliyiz.

Yapmayın:
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•

Görevlendirilmiş bir sözcü olduğumuz ya da bu yönde iznimizin bulunduğu
durumlar haricinde Dow adına konuşmayın.

•

Dow, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve/veya diğer iş ortaklarına ait gizli
bilgileri açıklamayın.

•

Onayları olmadan Dow müşterileri, tedarikçileri veya iş ortaklarına atıfta
bulunmayın.

•

Önceden onay almadan Dow ürün veya hizmetlerini destekleyen
konuşmalar yapmayın.

•

Başta Dow ilişkilerimiz yoluyla edindiğimiz kişisel veriler olmak üzere
başkaları ile ilgili kişisel bilgileri vermeyin.

Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

Kuralların İdaresi
Yasalar ve bu Kurallara uyumlu bir şekilde hareket etmemizin beklendiği bir ortam yaratma konusunda kararlıyız. Bu beklenti, her bir çalışanla başlar ve müşteriler,
tedarikçiler, iş ortakları, paydaşlar ve düzenleyici kurumları kapsar.
Baş Hukuk Müşaviri ile Denetim ve Yönetişim Yönetim Kurulu gözetiminde, Etik ve Uyum Ofisi Kodun idaresinden sorumludur.
Soruşturma ve yanıt
Şirket yasalar veya Kuralların tüm bilinen ihlallerini ciddiye alır ve eksiksiz bir soruşturmadan geçirir. Soruşturmanın yürütülmesi için Etik ve Uyum Ofisi ilgili
uzmanları görevlendirir. Soruşturmalar saygılı, gizli ve adil bir şekilde yürütülür. Soruşturma bir suçlamanın doğruluğunu teyit edecek şekilde sonlanırsa, uygun
bir yönetim ekibi bulguları gözden geçirerek nihai sonucu belirleyecektir.
Şirket, iyi niyetli bir şekilde endişelerini dile getiren herkesi koruyacaktır. Bilerek yanlış bir suçlamada bulunmak, bir soruşturma görevlisine yalan söylemek,
soruşturmaya müdahale etmek ya da soruşturma sürecinde iş birliğini reddetmek Kuralların ihlalidir. Dow'un iş gücünün bir parçası olan herkesten dürüst bir
şekilde davranması ve her türlü soruşturmada eksiksiz iş birliği içerisinde hareket etmesi beklenmektedir.
Doğrulama
Periyodik olarak Kuralları okuduğumuzu ve Kurallara uymayı kabul ettiğimizi doğrulamamız gerekmektedir. Kuralların okunmaması ya da doğrulanmaması,
Kurallara uyum sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz.
Feragat
Yönetim Kurulu veya görevlendirdiği komite, Kuralların bir hükmüne dair herhangi bir feragati onaylamalıdır ve Şirket, yürürlükteki kanun, kural veya
yönetmelikler kapsamında açıklama gerektiren her türlü feragat veya değişikliği Şirketin web sitesinde halka açık bir biçimde duyuracaktır.
Diğer hükümler
Kurallar, Dow'un Şirket politikaları ve dünya genelinde iş yapma biçimimizi yöneten yasal gereklilikler için sunduğu bir rehberdir. İş yaptığımız her yerdeki tüm
çalışanlar için genel bir başvuru kaynağı olarak işlev görmektedir. Yürürlükteki tüm kanunları ya da Şirket politikalarını açıklamaz veya bireysel bir kanun veya
politika hakkındaki tüm ayrıntıları vermez. Dow, herhangi bir politika, prosedür veya istihdam koşulunu takdir hakkı tamamen kendisine ait olacak şekilde,
dilediği zaman, bildirimde bulunmaksızın ve Kurallarda değişiklik yapmaksızın değiştirme, revize etme veya tadil etme hakkını saklı tutmaktadır.
Kuralların içeriği, bir iş akdi koşulları niteliğinde değildir ve burada bahsi geçen hiçbir husus iş ilişkisinin sürdürülmesine dair bir teminat olarak
yorumlanmamalıdır. Kurallar hukuki bir belge değildir ve yalnızca bilgi amaçlı olarak sunulmuştur. Buradaki bilgiler Şirket tarafından herhangi bir zamanda
tek taraflı olarak değiştirilebilir ve her hususu içermemektedir. İster basılı, ister çevrimiçi sürümde olsun, Kurallardaki herhangi bir belgenin belirlenmiş Dow
politikaları veya prosedürlerinden farklı olması halinde, yasal politika ve prosedür belgeleri geçerli olacaktır.
Ticari Sırların Korunması Kanunu kapsamında, 12 Mayıs 2016 itibarıyla tüm işverenler, çalışan ve yüklenicilere “bir çalışan ile yapılan ve bir ticari sırrın ya da
diğer gizli bilgilerin kullanılmasını yöneten herhangi bir anlaşma veya sözleşmede [veya bağımsız yüklenicilerde]” bir bağışıklık bildirimi sağlamaktadır. Bildirim
gerektiren muafiyet Kanunun diğer kısımlarında yer almakta ve ticari sırların açıklanmasıyla ilgili federal ve eyalet çaplı adli ve cezai kovuşturmalarda ihbar
sahiplerine sınırlı muafiyet tanımaktadır; burada açıklama “(A) (i) gizli olarak doğrudan veya dolaylı bir şekilde bir Federal, Eyalet veya yerel devlet memuruna
veya bir avukata yapılmalı; ve (ii) yalnızca yasa ihlali şüphesinin bildirilmesi veya soruşturulması amacıyla yapılmış olmalıdır veya (B) ilgili gönderimin mühür
altında yapılmış olması halinde bir dava ya da başka bir kovuşturma kapsamında bir şikayet ya da başka bir belge içinde yapılmalıdır.”
Dow Davranış Kuralları
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İrtibat kişileri ve diğer kaynaklar

B. Eğitim kaynakları

Hepimiz, yanlış davranışları bildirerek Dow'da etik davranış kültürüne
katkıda bulunabiliriz. Bir şey gördüğümüzde, sesimizi yükseltmeliyiz! Doğru
davranışlarla ilgili soru veya endişelerinizi aşağıdaki kaynaklara iletebilirsiniz:

Kurallarla ilgili çeşitli eğitim kaynakları bulunmaktadır:
•

Tüm çalışanlarımıza yönelik olarak İş Davranış Kuralları ve uyumla ilgili
diğer konu başlıkları hakkında çevrimiçi eğitimler sunulmaktadır.

•

Çalışanların Etik ve Uyum kurum içi web sitesini sitesini sık sık ziyaret
etmesi ve içeriğine aşinalık kazanması teşvik edilir.

•

•

Herhangi bir lider

•

İnsan Kaynakları temsilcisi

•

Dow avukatı

•

Etik ve Uyum Ofisi

Dow, bir küresel politikalar kaynağına sahiptir. İş Davranış Kurallarıyla
ilgili aşağıdaki politikalar, beklenen davranışları daha ayrıntılı bir şekilde
açıklamaktadır:

•

Dow EthicsLine

-

Rüşvetle mücadele

-

Antitröst

-

Çıkar Çatışması

Dow EthicsLine başka küresel şirketlere de benzer hizmetler sağlayan bir
harici üçüncü tarafça işletilmektedir. EthicsLine'a yapılan çağrılar eğitimli
iletişim uzmanları tarafından yanıtlanır; bu uzmanlar, soru veya endişeyi
belgelendirerek bu bildirimi daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve ele
alınması için Etik ve Uyum Ofisine yönlendirir.

-

Kurumsal Bilgi Teknolojisi

-

Güvenlik

-

Hediye ve Ağırlama

Dow EthicsLine ile iletişime geçmek için:

-

Küresel Seyahat ve Harcama Bildirimi (TER) Politikası

•

www.dowethicsline.com adresini ziyaret edin.

-

İçeriden Bilgiye Dayalı Ticaret

•

Web sitesinde bulunan erişim kodlarını kullanarak ücretsiz hatları arayabilir
ya da bildiriminizi çevrimiçi olarak gönderebilirsiniz.

-

Kayıt Yönetimi

-

Saygı ve Sorumluluk

-

Sosyal Medya

-

Yasa Dışı Maddelerin Barınmadığı bir İş Yeri

-

Şiddetin Barınmadığı bir İş Yeri

A. Dow EthicsLine

Dow'un Etik ve Uyum Ofisi ile iletişime geçmek için:
•

+1-989-636-2544 numaralı telefonu arayın

•

ethics@dow.com adresine e-posta gönderin

•

Office of Ethics and Compliance, Global Dow Center, 2211 H.H. Dow Way,
Midland, MI 48674 adresinden Etik ve Uyum Ofisine posta gönderin.
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Endişelerinizi bildirmek ya da burada belirtilen herhangi bir konu hakkında rehberlik almak için +1-800-803-6868 numarasını arayarak ya da www.dowethicsline.com adresini ziyaret ederek
EthicsLine ile iletişime geçin (uluslararası ücretsiz numaralar mevcuttur).

Dow Davranış Kuralları
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