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Kurallarımız Neden Önemli: 
Başkan ve CEO Christophe 
Beck’ten Bir Mesaj
Değerli Iş Arkadaşlarım:

Ecolab olarak biz, çeşitlilik içeren, kapsayıcı ve amaç odaklı bir takımın bireysel 
çalışanlarımızın, şirketimizin, müşterilerimizin ve topluluklarımızın başarısı için kritik önemde 
olduğuna inanıyoruz. Bir asırdır biz işimizi çeşitli bakış açılarıyla birlikte çalışarak, doğru olanı, 
adil olanı ve dürüst olanı yaparak büyüttük. Hedeflerimize ulaşmak ve yaşam için önemli olan 
insanları ve kaynakları korumak amacımızı hayata geçirmek için her gün, her etkileşimimizde 
etik olarak hareket etmeliyiz. 

Bu bağlamda sizinle Ecolab Davranış Kurallarını paylaşmaktan memnuniyet duyarım. 
Bu Kurallarda biz Ecolab’daki değerlerimizi, inançlarımızı ve hepimizden beklentileri 
değerlendirmekteyiz. Bu belgeyi okuyacağınızı ve her birinizle ve müşterilerimizle olan 
gündelik etkileşimlerinizde onu bir kılavuz olarak kullanacağınızı ümit ediyorum. Birinin etik 
olmayan bir şekilde davrandığını görürseniz, onu rapor etmek için lütfen bu belgedeki 
kaynakları kullanın. 

Biz inanılmaz insanlarımız olmadan bugün olduğumuz şirket olamazdık. Biz Hep Birlikte 
Ecolab’ız. Biz bir aileyiz. Müşterilerimizle birlikte dünyayı daha temiz, daha emniyetli ve daha 
sağlıklı bir yer haline getiriyoruz. İnsanlık için harika şeyler yapma geçmişimizi her zaman 
doğru bir şekilde devam ettireceğimizi umuyorum.

Saygılarımla,
Christophe Beck
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve  
İcra Kurulu Başkanı

Biz, çeşitlilik içeren, kapsayıcı 
ve amaç odaklı bir takımın 
bireysel çalışanlarımızın, 
şirketimizin, müşterilerimizin 
ve topluluklarımızın başarısı 
için kritik önemde olduğuna 
inanıyoruz.
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Değerlerimiz
BIZ HEDEFLERIMIZE ULAŞIRIZ

Biz müşterilerimiz, hissedarlarımız 
ve birbirimiz için sonuç sağlarız. 

BIZ KENDIMIZE MEYDAN OKURUZ 

Biz statükonun ötesine geçeriz, öğrenir 
ve gelişiriz ve süreçleri iyileştirmek 
ve daha iyi sonuçlar sağlamak için 
yenilikler üretiriz.

BIZ BIR FARK YARATIRIZ 

Biz çevremizdeki insanlar, 
topluluğumuz ve dünyamız üzerinde 
olumlu bir etki yaratırız. Biz diğer 
kişilerin de pozitif bir fark yaratması 
için esin sağlarız.

BIZ DOĞRU OLANI YAPARIZ 

Biz eylemlerimizde dürüst, güvenilir 
ve samimiyiz. Biz dürüstlükle 
hareket ederiz.

BIZ TÜM BUNLARI EMNIYETE 
ÖNCELIK VEREREK ÖZENLE 
YAPARIZ

Tüm Ecolab çalışanlarının gündelik 
eylemleri nihayetinde bir şirket olarak 
kim olduğumuzu tanımlar.

BIZ ÇEŞITLI BAKIŞ AÇILARIYLA 
BIRLIKTE ÇALIŞIRIZ

Biz tüm işlevler ve coğrafyalar 
genelinde takımımızın ve Şirketimizin 
iyiliği için birlikte çalışırız. Biz bilgi 
paylaşırız ve birbirimizi destekleriz.

+

+

+

+
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Kurallarımız 
ve Rolümüz1
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Karar alırken ve 
uygularken, kendimize 
her zaman şu soruları 
sorarız:

•  Eylemim Kurallarımıza, politikalarımıza 
ve yürürlükteki yasalara uygun mudur?

•  Eylemimin herkese açık bir şekilde 
bilinmesini ister miydim?

•  Eylemim Ecolab’ın değerlerini 
yansıtıyor mu ve yapılması doğru mu?

Eğer tüm bu sorulara “evet” olarak cevap 
veremiyorsanız o zaman eyleminizi 
yeniden gözden geçirmelisiniz ve devam 
etmeden önce yöneticiniz veya Küresel 
Uyumluluk ve Etik departmanına 
danışmanız gerekir.

Biz Kurallarımızı Uygularız
Ecolab’daki herkes Kurallarımıza, politikalarımıza ve yürürlükteki yasalara uyar.

KURALLARIMIZA NASIL UYARIZ?
• Biz; Kurallarımıza uyarız ve Kurallarımızın tüm Ecolab çalışanları, memurları ve müdürleri için, çoğunluğuna sahip 

olduğumuz tüm bağlı şirketlerin ve ortak girişimlerin tüm çalışanları için ve tüm acentelerimiz, yüklenicilerimiz ve 
danışmanlarımız için geçerli olduğunu anlarız.

• Biz; yürürlükteki tüm yasalara uyarız ve yürürlükteki yasalar Kurallarımızdan daha katı ise, daha katı kurala uyarız.
• Biz; Kurallarımızın, politikalarımızın ve yürürlükteki herhangi bir yasanın veya düzenlemenin ihlallerinin istihdama 

son verilmesi dahil disiplin cezaları doğurabileceğini anlarız.
Yöneticiler Kurallarımızı anlarlar ve uygularlar, onların doğrudan altlarının sorumluluklarını anlamalarını sağlarlar 
ve çalışanların sorularını yanıtlarlar. Yöneticilerin endişeleri İnsan Kaynaklarına, Küresel Uyumluluk ve Etik 
departmanına veya Davranış Kuralları Yardım Hattına uygun bir şekilde iletmeleri gerekir. 
Kurallarımızdan feragat sadece nadir durumlarda Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun bir komitesi tarafından 
gerçekleştirilir. 
Ecolab, Kurallarımızı ve aynı zamanda ilgili şirket politikalarını düzenli olarak gözden geçirir ve gerekli olduğu 
derecede değişiklikler yapar.

KURALLARIMIZI UYGULAMADA NASIL BIR ROL OYNARIZ?
Biz hepimizin Kurallarımıza, politikalarımıza ve yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere 
uyduğundan emin oluruz. Biz, rolümüzün tabi olduğu kuralları öğreniriz ve herhangi bir sorumuz 
veya endişemiz olduğunda bunu açıkça söylemeye hazırızdır.
Ecolab’deki yöneticilerimizin ayrıca etik davranış sergileyerek örnek olma, kendi doğrudan 
altlarını denetleme ve sorular ve endişeler için irtibat kişisi olma sorumluluğu vardır.

KURALLARIMIZ VE ROLÜMÜZ2 BIZ DOĞRU OLANI YAPARIZ
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Biz Sorular Sorar ve Endişelerimizi 
Rapor Ederiz
Ecolab’da endişelerimizi açıkça dile getiririz. Eğer biz potansiyel olarak politikalarımızı 
veya Kurallarımızı ihlal ettiğini hissettiğimiz bir davranışı görürsek, onu derhal ve iyi 
niyetle rapor etmemiz gerekir veya biz bir şeyler konusunda emin değilsek yardım 
ararız. Endişeleri rapor etmek ve sorular sormak sorumluluğumuzdur ve işimizi doğru 
bir şekilde yapmaya devam edebilmemizin en iyi yoludur.

Bizim Kurallarımızın olası bir ihlalini rapor etme 
yükümlülüğümüz vardır. 

Ecolab’da destek almak ve endişeleri rapor etmek 
için birkaç seçeneğiniz vardır.

• Yöneticiniz

• İnsan Kaynakları 

• Hukuk departmanı

• Küresel Uyumluluk ve Etik departmanı

• Genel Danışman

•  Davranış Kuralları Yardım Hattımız: 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
Puerto Riko için Yardım Hattı numarası 
800-299-9442’dir; diğer ülkeler için 
buraya bakın 

•  Siz ayrıca çevrimiçi bir Davranış Kuralları Yardım 
Hattı raporunu halka açık gönderim formuyla da 
gönderebilirsiniz.

Raporlar birçok yetki alanı ve durumda Davranış 
Kuralları Yardım Hattımızda anonim olarak sunulabilir. 

Olası Davranış Kuralları ihlallerini anonim olarak rapor 
edip edemeyeceğiniz konumunuzdaki yasalara bağlıdır. 
Bazı ülkeler kendinizi tanıtmadan bazı endişeleri rapor 
etmenizi kısıtlamakta veya yasaklamaktadır. 

Eğer Avrupa Birliğinde bir çalışan olup Davranış 
Kuralları Yardım Hattında bir rapor sunarsanız 
aşağıdaki yönergeler geçerlidir:

• Sizden adınızın raporda kullanılmasına izin vermeniz 
istenecektir.

• Siz yanlış davranıştan şüphelenilen kişinin adını 
sadece gerekliyse belirtmelisiniz.

• Biz sağladığınız bilgileri sadece sizin raporunuzu 
soruşturmak için kullanacağız ve başka bir amaç 
için kullanmayacağız.

• Biz raporu sunan kişinin adını adı verilen çalışana 
ifşa etmeyeceğiz.

KURALLARIMIZ VE ROLÜMÜZ

MISILLEME YAPMAMA
Ecolab, sorular soran, endişelerini rapor 
eden veya soruşturmalarda işbirliği 
yapan çalışanlarına karşı misilleme 
yapılmasına tolerans göstermez. 
Herhangi bir misillemenin farkına 
varırsanız, derhal yöneticiniz, Küresel 
Uyumluluk ve Etik departmanı veya 
Davranış Kuralları Yardım Hattıyla 
iletişime geçmelisiniz. 
Lütfen daha fazla ayrıntı için Raporlama 
ve Soruşturma Politikamıza bakın.
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Biz Soruşturmaları Destekleriz
Ecolab, yanlış davranış raporlarını ve Kurallarımızın ve 
politikalarımızın ihlal raporlarını ciddiye alır.

ECOLAB NASIL SORUŞTURMA YAPAR?
• Bir suçlama yapıldıktan sonra Baş Uyumluluk Sorumlusu veya görevlendirilen 

kişi bir iç soruşturmacı atayacaktır ve bu soruşturmacı soruşturmayı kapsamlı bir 
şekilde ve zamanında tamamlayacaktır. Bazı durumlarda harici bir soruşturmacı 
da atanabilir.

• Baş soruşturmacı; herhangi bir işlem yapmama, koçluk veya eğitim sağlama, 
istihdama son verilmesi dahil bir tür disiplin cezası önerme ve uygun görülen 
diğer eylemleri kapsayabilecek önerilerde bulunacaktır.

• Küresel Uyumluluk ve Etik departmanı soruşturma tamamlandıktan sonra rapor 
eden kişiye sonucu bildirecektir.

• Biz, çalışanlarımızdan soruşturmaları gizli tutmalarını ve iş arkadaşlarıyla meseleyi 
tartışmamalarını bekleriz.

Lütfen daha fazla ayrıntı için Raporlama ve Soruşturma Politikamıza bakın.

BIR RAPOR ALDIĞINDA ECOLAB NE YAPAR?
Ecolab raporlara derhal yanıt verir ve olabildiği kadar raporu gizli 
tutmaya çalışır. Buna karşılık biz çalışanlarımızdan iş arkadaşlarıyla 
meseleyi tartışmayarak ve değerlendirmeyerek raporun ve 
soruşturmanın gizliliğini korumaya yardım etmelerini bekleriz.

KURALLARIMIZ VE ROLÜMÜZ4 BIZ DOĞRU OLANI YAPARIZ
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2 Biz Birbirimizle 
Nasıl Çalışırız

BIZ DOĞRU OLANI YAPARIZ 5



Biz Birbirimize Saygıyla Davranırız
Ecolab hiçbir şekilde tacize veya zorbalığa tolerans göstermez. Biz birbirimize 
her zaman saygıyla davranırız. Bu; satıcılar, tedarikçiler ve müşteriler dahil iş 
arkadaşlarımızla ve birlikte çalıştığımız diğer kişilerle etkileşimlerimizi kapsar.

TACIZ NEDIR?
Taciz, bir çalışanın iş performansını olumsuz etkileyen, tehdit edici, hasmane veya küçük 
düşürücü bir iş ortamı yaratabilecek herhangi bir biçimdeki uygunsuz davranıştır.

SORU 
Müdürüm iş arkadaşlarımdan birine sık 
sık bağırıyor ve ağzına geleni söylüyor. 
Emin değilim ama iş arkadaşım bundan 
rahatsız gibi görünüyor. Bu durumun 
üstesinden iş arkadaşımın kendisi gelir 
diye ilgilenmeyi bırakmalı mıyım?

YANIT
Hayır, Kurallarımızın bir ihlali olduğuna 
inandığınız herhangi bir davranışı rapor 
etmeniz gerekir. Zorbalık taciz edici 
davranıştır ve size sunulmuş olan birçok 
raporlama seçeneği kullanılarak rapor 
edilmelidir.

BIRBIRIMIZE NASIL SAYGIYLA DAVRANIRIZ?
• Biz birbirimize saygıyla davranırız ve davranışlarımız ve konuşmalarımızın iş arkadaşlarımız ve iş takımımızı 

etkileyebileceğini her zaman göz önünde bulundururuz.

• Biz herhangi bir olası taciz edici davranışla ilgili sorularımız veya endişemiz olduğunda bunu çekinmeden açıkça 
söyleriz ve İnsan Kaynaklarıyla irtibata geçeriz veya herhangi bir diğer mevcut raporlama seçeneğini kullanırız.

• Biz aşağıdakiler gibi herhangi bir taciz edici davranışta bulunmayız:

  Sözlü taciz – zorbalık veya aşağılayıcı yorumlar, hareketler veya uygunsuz şakalar veya laflar etmek;

  Fiziksel taciz – tecavüz veya diğer fiziksel olarak tehdit edici eylemlerde bulunmak;

   Görsel taciz – kırıcı karikatürler, resimler, fotoğraflar veya diğer basılı veya elektronik materyaller göstermek 
ya da göndermek veya

   Cinsel taciz – cinsel yakınlık için hoş karşılanmayan fiziksel veya sözlü yaklaşımlarda veya istekler ya da diğer 
uygunsuz cinsel davranışlarda bulunmak.

Biz işe alırken taciz edici davranışa boyun eğmeyi işe almanın bir şartı veya işe alma kararlarının bir faktörü olarak 
şart koşmayız.

Zorbalık; birini grup ortamlarında 
azarlamak, uygunsuz bir şekilde 
sesini yükseltmek veya tekrarlanan bir 
biçimde birini eleştirmek gibi umumun 
içinde utandırmayı içerebilir.
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Eşit Istihdam, Çeşitlilik, Eşitlik 
ve Kapsayıcılığı Destekliyoruz
Ecolab, bir takım olarak birbirimize saygılı bir biçimde 
çalıştığımız, çeşitlilik içeren, kapsayıcı ve eşit fırsatlar sunan 
bir iş ortamı yaratmak ve sürdürmek için çalışır.

EŞIT ISTIHDAMI, ÇEŞITLILIĞI, EŞITLIĞI VE KAPSAYICILIĞI NASIL 
DESTEKLIYORUZ?
• Biz; cinsiyet, ırk, etnik köken, uyruk, cinsel yönelim, cinsel kimlik, din, yaş, engellilik, 

medeni durum veya gazilik durumu gibi ulusal, eyalet veya yerel yasalarla korunan 
kişisel nitelikler veya durumlar bazında ayrımcılık yapmıyoruz.

• Biz işe alma kararlarını bir bireyin kalifikasyonları ve kendi işini yerine getirme 
becerisi temelinde alırız.

• Takımımızdaki kişilerin farklı bakış açılarının olmasını bekleriz ve katılımcı ve saygılı 
bir işyerini destekliyoruz.

• Biz sorularımız veya endişelerimiz olduğunda bunu çekinmeden açıkça söyleriz ve 
yöneticimizle irtibata geçeriz veya diğer mevcut raporlama seçeneklerini kullanırız.

Ecolab’ın faaliyet gösterdiği yerlerdeki yasalar ve düzenlemeler farklılık 
gösterdiğinden sorularımız olduğunda yöneticimize, İnsan Kaynakları veya Küresel 
Uyumluluk ve Etik departmanına danışmamız gerekir. Paylaşacağımız bir endişemiz 
varsa mevcut rapor etme seçeneklerini kullanmalıyız.

ÇEŞITLILIK, EŞITLIK VE KAPSAYICILIK NEDIR?
Her birimizi özgün yapan farklı perspektifler, geçmişler, kültürel, 
fiziksel ve sosyal farklılık demek olan çeşitliliğimizle gurur duyuyoruz. 
Biz tüm çalışanlarımızın çeşitli bakış açılarına ve katkılarına 
değer vererek ve onları Ecolab bünyesine kasten entegre ederek 
kapsayıcılığı destekliyoruz. Biz her bir çalışanımızın gelişmek ve 
başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu şeylere erişimlerinin olmasını 
sağlayarak çalışanlarımıza eşit muamele edilmesini ileri tutuyoruz.
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Biz Işyeri Emniyetini Sağlıyoruz
Ecolab emniyete öncelik verir. Biz tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve emniyetli bir 
ortam sağlarız.

EMNIYETLI BIR IŞYERI NASIL OLUR?
Biz emniyetli bir işyeri ortamının tüm çalışanların sağlığının ve emniyetinin korunduğu, 
sağlık ve emniyet risklerinin belirlendiği ve bu tür risklere karşı önlemlerin alınmış olduğu bir 
yer olduğuna inanıyoruz.

NASIL EMNIYETLI BIR IŞYERI SAĞLIYORUZ?
• Biz Ecolab’ın sağlık ve emniyet politikalarını, uygulamalarını ve prosedürlerini ve tüm yürürlükteki sağlık ve 

emniyet kurallarını, düzenlemelerini ve yasalarını uygularız.
• Biz herhangi emniyetsiz veya sağlıksız koşulları dikkatli bir şekilde gözlemler ve onları yöneticilerimize rapor ederiz 

ve çalışanlarımıza koşullar veya davranışlar emniyetli olmadığında çalışmayı bırakma yetkisi veririz.
• Biz asla zorbalık, taciz, korkutma veya şiddet tehditlerine tolerans göstermeyiz.
• Biz tehditleri veya şiddeti derhal yöneticimize ve gerekirse ilgili acil durum mercilerine bildiririz. Endişeler tüm 

raporlama seçenekleri kullanılarak da rapor edilebilir.
• Biz Ecolab adına hizmet verirken veya Ecolab’ın mülkü olan bir yerdeyken, Ecolab’ın araçlarında veya Ecolab 

faaliyetlerini yerine getirirken yerel yasalara tabi olarak silah (örneğin ateşli silahlar, bıçak vb.) bulundurmayız. 
• Ecolab mülkü olan yerlerde çalışırken, Ecolab araçlarını kullanırken veya onların içindeyken veya Ecolab işini 

yaparken davranışı etkileyebilecek denetimde olan maddeleri üretmeyiz, satmayız, dağıtmayız, bulundurmayız 
veya kullanmayız.

• Biz işteyken araç kullanmak dahil, kullanılmış olan herhangi bir ilacın etkisi altındayken iş yapmadığımız gibi, 
onaylanan ve izin verilen sosyal bir etkinlik hariç Ecolab işini yaparken alkol tüketmeyiz. 

• Biz alkolün veya davranışı etkileyen denetimli bir maddenin etkisi altında olduğundan kuşkulandığımız herhangi 
bir çalışanı rapor ederiz.

SORU 
İş arkadaşım tesis içerisinde çalışırken 
gözlerini korumak için zorunlu olan emniyet 
gözlüklerini kullanmayı düzenli olarak ihmal 
ediyor. Bunu ona söylediğimde emniyet 
gözlüklerinin buğu yaptığını ve böylece aslında 
onun emniyetini tehlikeye attığını söyledi. 
Bu durumu ona zaten söylemiş olduğumdan 
yapabileceğim diğer herhangi bir şey var mı?

YANIT
Evet. Eğer iş arkadaşınız zorunlu olan 
kişisel korunma gerecini kullanmıyorsa, bu 
durumu size sunulmuş olan birçok raporlama 
seçeneğini kullanarak rapor etmeniz 
gerekmektedir.

BİZ BİRBİRİMİZLE NASIL ÇALIŞIRIZ8 BIZ DOĞRU OLANI YAPARIZ



Verileri Gizli Tutuyoruz
Ecolab çalışanların kişisel bilgilerine saygı duyar ve kişisel bilgileri korur.

KIŞISEL BILGI NEDIR?
Kişisel bilgiler veya kişisel veriler; bir bireyin adı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası 
ve e-postası, finansal ve sağlık bilgileri gibi tanımlayıcı bilgiler ve hobileriniz, ilgi alanlarınız 
ve mesleki üyelikleriniz gibi diğer kişisel bilgilerdir.

KIŞISEL BILGILERIN GIZLILIĞINI NASIL KORUYORUZ?
• Biz çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın personelinin kişisel bilgilerini 

politikalarımıza, prosedürlerimize ve yürürlükteki tüm yasalara uygun bir şekilde koruruz.  

• Biz sorumlu olduğumuz kişisel bilgilerin toplanması, erişimi, kullanımı, aktarılması, depolanması ve bertaraf 
edilmesine ilişkin tüm geçerli Ecolab politikaları ve prosedürlerini bildiğimizden emin oluruz. 

• Biz kişisel bilgileri yalnızca onları bilmeye ihtiyacı olan kişilere veya onlara erişmelerine özel olarak yetki verilmiş 
kişilere aktarırız veya paylaşırız.

• Biz kişisel bilgileri yalnızca gerekli iş amaçları için kullanırız ve kişisel bilgileri yalnızca bu tür spesifik iş amaçları 
için gerektiği ölçüde saklarız.

• Ecolab, faaliyet gösterdiğimiz birçok ülkenin belirli veri gizliliği yasalarının olduğunu kabul eder ve biz ülkelerin 
bu yasalarına uymaya bağlıyız.

• Biz, olası bir gizlilik ihlali dahil endişelerimizi raporlama seçeneklerini kullanarak rapor ederiz. 

Daha fazla ayrıntı için Ecolab Gizlilik Politikamıza bakın.
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Insan Haklarını Destekliyoruz
Ecolab kendini faaliyetlerimiz genelinde ve tüm dünyada insan 
haklarını desteklemeye ve teşvik etmeye adamıştır.

INSAN HAKLARI NEDIR?
İnsan hakları hepimizin sahip olduğu ve her zaman tüm dünyada 
geçerli olan temel, evrensel haklardır.

INSAN HAKLARINI NASIL DESTEKLERIZ?
• Biz insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, kölelik ve çocuk işçiliğine ilişkin tüm 

yürürlükteki yasalara uyarız.

• Biz herhangi bir tür insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, kölelik veya çocuk işçiliği 
yapan ortaklar, tedarikçiler, işverenler veya diğer üçüncü taraflarla çalışmayız.

• Biz ortaklarımızdan ve üçüncü taraflardan emniyetli, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı 
sağlamalarını ve sürdürmelerini bekleriz.

• Biz ücretler ve işçi tazminatları, işin konumu, yaşama koşulları veya konaklama ve 
ilişkili giderler dahil temel istihdam şart ve koşullarını yanlış beyan etmediğimiz gibi, 
bu tür yanlış beyanlarda bulunan üçüncü taraflarla da çalışmayız.

• Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak olası insan hakları ihlallerine ilişkin 
endişeleri rapor ederiz.

Daha fazla ayrıntı için Küresel İnsan Hakları Politikamıza bakın.
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Iş Ortaklarımız ve 
Müşterilerimizle 
Nasıl Çalışırız
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Biz Ürün Kalitesi ve Emniyetini Destekleriz
Ecolab’ın itibarı ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesine dayanır. Biz sürekli olarak en 
yüksek standartları sürdürmekle ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onları 
aşmakla gurur duyuyoruz.

ÜRÜN KALITESINI VE EMNIYETINI DESTEKLIYORUZ DERKEN NE DEMEK 
ISTIYORUZ?
Biz Ecolab ürünleri ve hizmetleri için yüksek bir kalite standardını koruyarak kalite ve emniyeti 
destekleriz ve biz ürün ve hizmetlerimizle ilgili tüm iç süreçlerimiz ve prosedürlerimizi ve aynı 
zamanda tüm yürürlükteki kuralları, düzenlemeleri ve yasaları yerine getiririz. 

ÜRÜN KALITESI VE EMNIYETINI NASIL KORURUZ?
•  Biz tasarım, üretim, test etme, inceleme, depolama, nakil, müşteri kullanımı, bertaraf etme, geri dönüştürme veya 

yeniden kullanma dahil ürün geliştirmenin tüm aşamalarında kalite ve emniyete odaklanırız. 

•  Biz; içerik maddelerimiz, proseslerimiz ve ürünlerimizin olası riskleri ve tehlikelerini belirleyerek, değerlendirerek 
ve onları ilgili yöneticilerimize bildirerek ürün emniyetimizi yönetiriz.  

• Biz ürünlerimizin kalitesi ve emniyetini tehlikeye atacak hiçbir eylemde bulunmayız.

•  Biz ürünlerimizin kalitesi veya emniyetine ilişkin soruları veya endişeleri açıkça söyleriz ve onları mevcut raporlama 
seçeneklerini kullanarak rapor ederiz. 

Lütfen daha fazla ayrıntı için Küresel Kalite Politikamıza ve Ürün Emniyeti ve Yönetim Pozisyonumuza bakın.
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Iş Ortağı Gizliliğini Koruruz
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz dahil Ecolab’ın iş ortakları 
kendi işleri ve verilerini bize güvenirler. Biz verilerini koruruz

IŞ ORTAĞI GIZLILIĞINI KORUMAK NE ANLAMA GELIR?
Biz iş ortaklarımız tarafından bize sağlanmış olan gizli bilgileri 
ve verileri koruruz. Bu; hem kişisel bilgileri hem de özel verileri 
kapsayabilir.

IŞ ORTAĞI GIZLILIĞINI NASIL KORURUZ?
•  Biz iş ortağı gizli bilgilerini yalnızca onları bilmeye iş gereği ihtiyacı olanlarla 

ve üçüncü taraflar durumundaysa yazılı olarak politikalarımız, prosedürlerimiz 
ve yürürlükteki yasalara uymayı kabul etmiş olanlarla paylaşırız.

•  Biz iş ortağı bilgilerini yalnızca belirli bir iş amacı için ihtiyacımız olduğu ölçüde 
toplarız, depolarız, erişiriz, kullanırız veya aktarırız.

•  Biz herhangi bir iş ortağının gizli bilgilerinin toplanması, depolanması, erişimi, 
kullanımı, aktarımı ve bertaraf edilmesine ilişkin olarak tüm prosedürlerimizi ve 
politikalarımızı, yürürlükteki tüm yasaları yerine getiririz.

•  Biz iş ortaklarımıza ait olan gizli bilgileri dikkatli bir şekilde koruruz ve paylaşmayız.

•  Biz iş ortağı bilgilerinin kullanımı ve işlemleri üzerine herhangi bir sorumuz 
olduğunda veya bir iş ortağına ait herhangi bir gizli bilgi ihlalinin bulunduğuna 
inandığımız durumda mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak 
yardım talep ederiz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Küresel Bilgi Güvenliği Politikamıza bakın.

İŞ ORTAKLARIMIZ VE MÜŞTERİLERİMİZLE NASIL ÇALIŞIRIZ 13BIZ DOĞRU OLANI YAPARIZ

https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf


Biz ABD Hükumetiyle Etik Bir Şekilde Çalışıyoruz
Ecolab ABD hükumeti müşterilerini gururla destekler ve yürürlükteki düzenlemelere, yasalara ve akdi şart ve koşullara uyar.

BIR ABD HÜKUMETI MÜŞTERISI KIMDIR?
Ecolab, Amerika Birleşik Devletleri hükumetinin bir tedarikçisidir ki bizim yürürlükteki birtakım yasalara, düzenlemelere ve prosedürlere uymamızı ve katı 
hükumetle sözleşme şartlarını yerine getirmemizi gerektirir. ABD hükumetinden müşterilerimizin birçoğu askeri üsler, federal tesisler ve binalar ve federal 
cezaevleridir. Havalimanları ve müzeler gibi müşterilerimizin bazıları da ABD hükumetinden müşterilerimiz sayılabilir.

BIR ABD HÜKUMET YÜKLENICISI OLARAK NASIL ÇALIŞIRIZ?
•  Biz hükmet müşterileriyle çalışırken tüm sözleşme şartları ve düzenlemelerini 

anlamalı ve onlara uymalıyız.

•  Biz fiyatlandırma gibi bilgileri hükumet müşterilerine tam ve doğru bir şekilde 
sunarız ve herhangi bir değişiklik derhal ve etraflıca rapor edilir.

•  Biz kullandığımız tüm ürünler, malzemeler ve proseslerin her zaman hükumetle 
olan sözleşmelerimizin şartlarına uygun olmasını sağlarız ve herhangi bir şartı 
değiştirmek istersek değişikliği yapmadan önce yetkili hükumet görevlisinden yazılı 
onay alırız.

•  Biz İnsan Kaynakları ve Küresel Uyumluluk ve Etik departmanından onay almadan 
mevcut veya eski hükumet çalışanlarıyla herhangi bir tür istihdam veya danışma 
fırsatını görüşmeyiz veya teklif etmeyiz.

•  Biz iş toplantılarıyla bağlantılı olarak çok sık olmayan bir şekilde meşrubat 
veya kahve gibi mütevazı bir içeceğin verilmesi haricinde bir ABD hükumeti 
çalışanına veya yüklenicisine veya onların yakın aile üyelerine herhangi kıymetli 
bir şey sağlamayız. 

•  Biz bir ABD hükumeti sözleşmesinde veya alt sözleşmesinde elverişli bir bedel 
karşılığında herhangi bir kişiye herhangi bir şey teklif etmeyiz, sağlamayız, 
talep etmeyiz veya kabul etmeyiz. 

•  Biz herhangi bir hükumet sözleşmesinin ihale edilmesinden önce kaynak seçimi 
veya teklif bilgisi aramayız veya talep etmeyiz ve herhangi böyle bir bilgi veya 
diğer gizli veya özel bilgi alırsak bunu Hukuk departmanına rapor ederiz.

•  Biz hükumetin yaptığı soruşturmalar veya denetimlerle işbirliği yaparız ve asla 
herhangi bir soruşturma veya denetimle ilişkili herhangi bir bilgiyi gizlemeyiz, 
bertaraf etmeyiz veya değiştirmeyiz.

•  Biz hükumet sözleşmelerimize ilişkin olası dolandırıcılık, fazla ödeme vakalarını 
veya Kurallarımızı, politikalarımızı veya yürürlükteki yasaları ihlal eden diğer 
davranışları derhal Küresel Uyumluluk ve Etik departmanına veya Davranış 
Kuralları Yardım Hattına rapor ederiz.

•  Biz Federal Hükumet Sözleşmeleri Politikaları ve Prosedürleri Kılavuzumuzu düzenli 
olarak gözden geçiririz ve hükumet sözleşmelerine ilişkin veya uymamız gereken 
şartlar üzerine herhangi bir sorumuz olduğunda Hükumet Satış veya Hukuk 
departmanında çalışanlarla iletişime geçeriz.

Lütfen daha fazla ayrıntı için Federal Hükumet Sözleşmesi Politikaları ve Prosedürleri 
Kılavuzumuza bakın.
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Dürüst Pazarlama 
Uygulamalarımız Vardır
Ecolab, pazarlama ve tanıtım materyallerinde ürünleri 
ve hizmetleri hakkında gerçeği söyler.

DÜRÜST PAZARLAMA NE ANLAMA GELIR?
Dürüst; ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ileri sürdüğümüz 
iddiaların adil, doğru ve tam olmasına özen gösterdiğimiz anlamına gelir.

NASIL DÜRÜST BIR ŞEKILDE PAZARLARIZ?
•  Biz ürünlerimiz ve hizmetlerimizin nitelikleri ve kullanımları üzerine abartılı veya 

yanlış beyanlarda bulunmayız.
•  Biz tüm pazarlama iddialarının doğru olmasını, yanıltıcı olmamasını, destekleyici 

belgelerle kanıtlanmış olmasını ve yürürlükteki yasalar ve düzenlemelere uygun 
olmasını sağlarız.

•  Biz yayınlamadan önce pazarlama veya tanıtımlardaki herhangi karşılaştırma 
iddiasını gözden geçirmesi için Hukuk departmanına göndeririz.

•  Biz denetime tabi ürünlere ilişkin herhangi pazarlama veya tanıtım iddialarını 
yayınlamadan önce gözden geçirmesi için Düzenleme İşleri departmanına 
göndeririz.

•  Biz rakiplerimizin ürünleri veya hizmetlerini kötülemeyiz veya onlar hakkında yanlış 
veya yanıltıcı iddialarda bulunmayız.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Küresel Karşılaştırma İddiaları Politikamıza bakın.
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Topluluklarımızla 
Nasıl Çalışırız4
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Biz Topluluk Katılımını ve 
Kurumsal Sosyal Sorumluluğu 
Destekliyoruz
Ecolab içinde faaliyet gösterdiğimiz ve hizmet 
verdiğimiz toplulukları destekler.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK NEDIR?
Kurumsal sosyal sorumluluk kuruluşların faaliyet gösterdikleri ve 
hizmet verdikleri topluluklarda pozitif etkiler yaratmak için eyleme 
geçmeleridir.

TOPLULUK KATILIMINI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞU 
NASIL DESTEKLERIZ?
•  Biz faaliyet gösterdikleri topluluklarda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve 

diğerlerinin yaşam kalitesini artıran programlara ve inisiyatiflere katkıda bulunarak 
onların refahını destekleriz.

•  Biz topluluklarımızı desteklemenin genel olarak onların ekonomik ve sosyal 
canlılığına yarar sağladığına ve diğer yandan tüm insanlar için fayda sağladığına 
inanıyoruz.

• Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak endişelerimizi rapor ederiz. 
Daha fazla ayrıntı için lütfen Topluluk Etki Pozisyonumuza ve Küresel Bağışlar 
Politikamıza bakın.

SORU 
Yakında, faaliyet gösterdiğimiz bir topluluğu elektrikleri kesen ve birçok aileyi 
evlerinden eden büyük bir fırtına vurdu. Yerel bir dernek, el antiseptiği dahil 
mağdurlara yardım için malzemeler istiyordu. Tesisimizdeki stoğumuzda 
birkaç kutu el antiseptiği vardı. Stoktaki bu malzemeleri derneğe hemen 
verebilir miyim?

YANIT
Hayır, birtakım koşullar altında ürün bağışı yapmıyorsak da, bu tür bağışların 
düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak için belirli bir prosedürümüz var. 
Siz ilk önce Küresel Bağışlar Politikamızı gözden geçirmelisiniz ve tüm 
adımların yerine getirildiğinden ve onayların alındığından emin olmalısınız.
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Biz Rüşvet Vermeyiz 
ve Yolsuzluk Yapmayız
Ecolab işini etik bir şekilde yerine getirir ve doğrudan veya 
dolaylı olarak rüşvet ödemez veya rüşvet kabul etmediğimiz gibi, 
herhangi bir işi veya iş fırsatlarını kazanmak veya tutmak için 
yolsuzluk faaliyetleriyle de iştigal etmeyiz.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARI NASIL ÖNLERIZ?
•  Biz; devlet kurumlarının veya devlet kontrolündeki veya devletin sahip olduğu 

işletmelerin çalışanları, kraliyet ailesinin üyeleri, siyasi partiler, siyasi adaylar 
veya bir hükumetin kararlarını etkileyebilen herhangi bir kişi dahil herhangi bir 
devlet görevlisini uygunsuz bir şekilde etkilemek amacıyla herhangi değerli bir 
şey sağlamayız. 

•  Biz herhangi bir iş kararı alma sürecini uygunsuz bir şekilde etkilemek veya 
herhangi bir işi kazanmak veya tutmak için herhangi mevcut veya potansiyel 
müşteriye, tedarikçiye veya herhangi üçüncü bir tarafa herhangi değerli bir şey 
teklif etmeyiz. 

•  Biz iş kararı alma sürecimizi uygunsuz bir şekilde etkilemek veya uygun olmayan 
bir şekilde iş almak amacıyla herhangi mevcut veya olası müşteri, tedarikçi veya 
üçüncü tarafın teklif ettiği herhangi değerli bir şeyi kabul etmeyiz.

•  Biz; kişisel emniyetin tehlikede olduğu durumlar hariç bir vize veya çalışma 
izni sağlamak gibi rutin hükumet işlerini hızlandırmak için doğrudan devlet 
görevlilerine herhangi bir meblağda “hızlandırma ödemeleri” veya ödemeler 
yapmayız. Buna rağmen böyle bir durum derhal Küresel Uyumluluk ve Etik 
departmanına rapor edilmelidir.

•  Biz ABD dahil birçok ülkenin yasalarının rüşvet ve yolsuzlukları yasakladığını ve 
cezalandırdığını anlıyoruz. Politikamızı veya herhangi bir yürürlükteki yasayı ihlal 
etmek hem Ecolab hem de ihlal eden çalışanlar için ciddi bir disiplin cezasıyla ve 
ciddi cezai ve parasal cezalarla sonuçlanabilir.

TOPLULUKLARIMIZLA NASIL ÇALIŞIRIZ

RÜŞVET NEDIR?
Bir rüşvet; bir iş kararını etkilemek için verilen veya kabul edilen 
değerli herhangi bir şey olabilir. Nakit, hediye çekleri, hediyeler, 
eğlence, yemekler, seyahat, bir iş fırsatı, indirimler, bir borcun 
silinmesi, hibeler veya kişisel lütuflar olabilir.
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SORU 
Ben daha önce hiç çalışmadığımız bir denizaşırı acenteyle potansiyel 
fırsatları görüşüyorum. Bu acente kendisiyle çalışırsak bir yerel yönetim 
kurumundan iş bağlayabileceğini, ancak hızlı hareket etmemiz gerektiğini 
söylüyor ve kendi işi hakkındaki finansal ve diğer ayrıntıları sağlama 
konusunda ilgisiz görünüyor. Endişelenmeli miyim?

YANIT
Evet. Bir üçüncü taraf kendi finansal bilgileri hakkında açık değilse veya bizim 
işe alım ve işe alıştırma ve ayrıntılı inceleme süreçlerimize ilgi duymuyorsa bu 
kırmızı işarettir. Üçüncü taraflarla çalışma hakkında sorularınız varsa lütfen 
Küresel Uyumluluk ve Etik departmanıyla iletişime geçin.

Biz, vekiller, temsilciler, distribütörler veya herhangi diğer üçüncü taraf aracılar gibi 
bizim adımıza çalışan herhangi bir kişinin devlet görevlilerine veya diğer üçüncü 
taraflara rüşvet vermesine izin vermeyiz ve devlet görevlileri veya diğer iş ortakları 
nezdinde bizi temsil edecek olan üçüncü taraflarla çalışırken sıkı bir şekilde Küresel 
Yolsuzluklarla Mücadele Politikası ve Prosedürlerimizi uygularız.

•  Biz hatta bu politikayı ve ilgili prosedürlerini yerine getirmenin sonucunda 
iş kaybedilecek olsa dahi Küresel Yolsuzluklarla Mücadele Politikamızı ve 
Prosedürlerimizi sıkı bir şekilde uygularız. 

•  Biz iş faaliyetlerimizi dürüst bir şekilde yansıtan doğru defterler ve kayıtlar tutarız 
ve Ecolab için çalışan herhangi bir temsilci veya üçüncü tarafın da bizim adımıza 
yerine getirdikleri iş faaliyetlerinin doğru defter ve kayıtlarını tutmasını talep ederiz. 

•  Biz endişelerimizi Küresel Uyumluluk ve Etik departmanına veya Davranış Kuralları 
Yardım Hattına rapor ederiz. 

Lütfen daha fazla ayrıntı için Küresel Yolsuzluklarla Mücadele Politikamız ve 
Prosedürlerimize bakın.
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Eşit Rekabeti Destekleriz
Ecolab, rakiplerimizle yasa dışı anlaşmalar veya rakiplerin bilgilerine yetkisiz erişim 
temelinde değil de, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kalitesi temelinde rekabet ettiğimiz 
adil bir pazarı destekler.

EŞIT REKABETI NASIL DESTEKLERIZ?
•  Biz; rakiplerimizle fiyatlandırma (fiyatları düşürmek dahil), müşteriler, pazarlar, üretim sınırları, karşılıklı anlaşmalar 

ve ürün geliştirme hakkındaki herhangi bir görüşmeden veya işlerimizin koordinasyonu hakkındaki diğer 
görüşmelerden kaçınma konusunda dikkatliyiz.

•  Biz kendimizi rakiplerimizle bu tür konuşmaların gerçekleştiği bir durumda (örneğin meslek odası etkinlikleri gibi) 
bulursak derhal Küresel Uyumluluk ve Etik departmanıyla iletişime geçeriz.

•  Biz karşılıklı satışlarda bulunmadığımız gibi diğer tarafın Ecolab’dan satın almayı kabul etmesi karşılığında ondan 
ürün veya hizmetler satın almayı da teklif etmeyiz.

•  Biz; gizli veya özel bilgileri elde etmek amacıyla casusluk, soygun, hırsızlık, telefon dinleme veya rakibin verilerine 
veya e-postasına erişme veya bir rakibin çalışanlarını mülakat etme veya işe alma gibi ahlaki olmayan veya yasa 
dışı yollarla rakiplerin bilgilerini toplamayız.

•  Biz Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkenin yasalarının tekelcilik karşıtı veya rekabet yasalarını ihlal eden 
bireyler üzerinde ağır cezalar uyguladığını anlıyoruz. Tekelcilik karşıtı veya rekabet yasalarının ihlalleri hem 
Ecolab hem de ihlal eden çalışanlar için önemli cezalar getirebilir.   

•  Biz; rakiplerimizin eski veya mevcut çalışanlarıyla onları işe almayı görüşmeden veya işe almadan önce veya bir 
rakiple irtibat veya rekabet bilgilerinin toplanması hakkında sorularımız varsa Küresel Uyumluluk ve Etik 
departmanıyla iletişime geçeriz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Tekelcilik Karşıtı Politikamıza bakın. 

REKABET BILGILERI NEDIR?
Rekabet bilgileri; bize rakiplerimiz 
hakkında rakiplerimizin ürünlerini, 
hizmetlerini ve pazarlama yöntemlerini 
değerlendirmemize yardım edebilecek 
bilgilerdir. Ecolab rekabet bilgilerini yasal 
olarak toplar.

SORU 
Ben genişlemeye çalıştığımız bir pazardaki 
bir rakibimizle önceden sözleşmesi 
bulunmuş olan bir danışmanla çalışıyorum. 
Bu danışmanın rakibimizle çalıştığında elde 
etmiş olduğu bir potansiyel müşteri listesi 
var ve onu benimle paylaşmak istiyor. Kendisi 
rakibimizin bir çalışanı olmadığına göre bu 
listeyi ondan almamda bir sıkıntı var mı?

YANIT
Siz Küresel Uyumluluk ve Etik departmanıyla 
iletişime geçmeli ve herhangi rakip bilgisini 
almayı kabul etmeden önce durumu 
açıklamalısınız. Müşteri listesi rakibimize 
ait olabilir ve listeyi danışmandan almak 
politikalarımızı ve aynı zamanda yasaları 
da ihlal edebilir.
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BIZ YURT DIŞIYLA NASIL TICARET YAPARIZ?
•  Biz, tüm dokümantasyon, yetkilendirme ve 

lisanslama gereksinimleri dahil yürürlükteki tüm 
ihracat yasalarına ve düzenlemelerine ve birtakım 
mallar, teknoloji ve yazılımın ihracatı ve yeniden 
ihracatıyla ilgili tüm kısıtlamalara uyarız.

•  Biz; ihraç edilen şeyi, nereye ihraç edildiğini ve kime 
ihraç edildiğini kısıtlayan ihracat düzenlemelerini 
ve aynı zamanda ihracat için ilgili onaylar ve 
lisansları öğreniriz ve bu gereksinimler hakkında 
herhangi bir sorumuz olduğunda Düzenleme İşleri 
departmanından veya Küresel Uyumluluk ve Etik 
departmanından yardım isteriz.

•  Biz, yabancılara “varsayılan ihracatın” örneğin 
yabancı biri bir Ecolab tesisini ziyaret ettiğinde 
ve teknolojimizi incelediğinde olduğu gibi 
Amerika Birleşik Devletleri içerisinde dahi 
gerçekleşebileceğini anlıyoruz.

•  Biz; tüm ABD ekonomik yaptırımlarına ve ticaret 
ambargolarına ve aynı zamanda terör, ulusal 

Biz Yurt dışıyla Ticaret Koşullarını 
Yerine Getiririz
Ecolab yürürlükteki tüm ticaret ve yaptırım yasalarına ve düzenlemelerine uyar.

HANGI TICARET KONTROLLERINI 
GÖZETMELIYIZ?
Biz; neleri nasıl ihraç ettiğimizi 
denetleyen ihracat uyumluluk kurallarına, 
kiminle ticaret yapabileceğimizi 
kısıtlayan ticari yaptırımlara, ithal edilen 
malları düzenleyen ithalat uyumluluk 
kurallarına ve izin verilmeyen yabancı 
boykotlara uymayı yasaklayan anti-
boykot yasalarına uyarız.

güvenlik veya diğer dış politika nedenleriyle 
bireylere, kuruluşlara veya ülkelere uygulanan ve 
ABD yasalarıyla uyumlu olan diğer uluslararası 
yaptırımlara uyarız.

•  Biz; biyositler, ilaçlar ve medikal ekipmanlar gibi 
ithal edilen mallar için dokümantasyon, etiketleme, 
tarife sınıflandırması ve değerleme dahil yürürlükteki 
tüm gümrük ve kimyasal envanter yasalarına uyarız.

•  Biz, Amerika Birleşik Devletleri tarafından izin 
verilmeyen veya onaylanmayan, firmaların, ülkelerin 
veya bireylerin herhangi bir yabancı boykotuyla 
işbirliği yapmayız veya ona katılmayız.

•  Biz, boykot edilmiş olan ülkelere herhangi bir kişiye 
ilişkin ırk, din, cinsiyet, menşe uyruk veya iş ilişkileri 
bilgileri sağlamayız.

•  Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak 
endişelerimizi rapor ederiz. 

Daha fazla ayrıntı için lütfen Küresel Ticaret Uyumluluk 
Politikamıza ve Küresel Duyarlı Ülkeler ve Kişiler 
Politikamıza bakın.
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Çevreyi Koruruz
Ecolab çevreyi korumaya kendini adamıştır.

ECOLAB’IN ÇEVREYI KORUMADAKI ROLÜ NEDIR?
Faaliyetlerimizi çevresel açıdan bilinçli bir şekilde gerçekleştirmeye 
ek olarak biz; hizmet verdiğimiz topluluklara sürdürülebilir, 
sorumlu ürünler ve çözümler sağlamak dahil önemli olanı 
korumak için çalışırız.

ÇEVREYI NASIL KORURUZ?
•  Biz; küresel faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltarak, faaliyet gösterdiğimiz 

topluluklara pozitif etki ederek ve programımızı sürekli ölçerek ve iyileştirerek 
değerlerimizi uygulamaya ve çevre adaletini gerçekleştirmeye çabalarız.

•  Biz, atık malzemeleri üretirken, elleçlerken, depolarken, naklederken ve bertaraf 
ederken politikalarımızı ve prosedürlerimizi yerine getiririz ve atıkları ortadan 
kaldırmaya veya minimize etmeye ve aynı zamanda geri dönüştürmeye ve yeniden 
kullanmaya çalışırız.

• Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak endişelerimizi rapor ederiz. 

Lütfen daha fazla ayrıntı için Küresel Atık Yönetim Politikamıza, Su Yönetim 
Pozisyonumuza ve İklim Değişikliği Pozisyonumuza bakın.
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Siyasi Faaliyetlere Sorumlu 
Bir Şekilde Katılırız
Ecolab çalışanlarının kendi topluluklarında aktif olmaya teşvik eder, ancak 
çalışanlarımız kendi kişisel siyasi faaliyetlerinde Ecolab’ı temsil ettiklerini ileri süremezler. 
Resmi süreçler üzerinden Ecolab, yürürlükteki yasalar uyarınca ve Küresel Siyasi 
Katkı Politikamızdaki kontrollere tabi olarak birtakım siyasi katkılarda bulunmaktadır. 
Ecolab aynı zamanda siyasi katkılarını ecolab.com sitesinde de ifşa eder.

ECOLAB NE TÜR LOBICILIK FAALIYETLERINDE BULUNUR?
Ecolab’ın Devlet İlişkileri departmanı; lobicilik veya tanıklık sağlama dahil ABD hükumetiyle 
başlıca irtibatları yürütür. ABD dışında tüm hükumet lobicilik çabalarının, bölgedeki ilgili Devlet 
İlişkileri lideri tarafından ve Hukuk departmanının öngördüğü küresel ve yerel ülke uyumluluk 
düzenlemelerine uygun olarak yerine getirilmesi gerekir. 

ÇALIŞANLAR SIYASI FAALIYETLERLE SORUMLU 
BIR ŞEKILDE NASIL IŞTIGAL EDERLER?
•  Biz; Devletle İlişkiler departmanının açıkça onayı 

veya koordinasyonu olmadan asla Ecolab’ı temsil 
ettiğimizi iddia etmediğimiz gibi Ecolab adına 
herhangi bir siyasi katkı da sağlamayız.

•  Biz Ecolab kaynaklarını veya tesislerini siyasi 
faaliyetler için ancak Devletle İlişkiler departmanı 
ve Hukuk departmanının açık onayıyla ve 
koordinasyonuyla kullanırız.

•  Biz; ifade ettiğimiz siyasi görüşlerin veya iştigal 
ettiğimiz siyasi faaliyetlerin Ecolab’ın değil de kendi 
kişisel görüşlerimizi yansıttığını her zaman açıkça 
belirtiriz.

•  Biz, çıkar çatışmaları ifşa sürecimiz üzerinden, 
herhangi bir olası seçildiğimiz veya atandığımız bir 
kamu pozisyonunu şirkete ifşa ederiz. 

•  Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak 
endişelerimizi rapor ederiz. 

Lütfen daha fazla ayrıntı için Küresel Siyasi Katkı 
Politikamıza bakın.
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Ecolab için 
Nasıl Çalışırız5
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Biz Çıkar Çatışmalarından Kaçınırız
Ecolab kendi çalışanlarından şirketin en iyi çıkarına çalışmalarını ve kişisel çıkarlarının 
Ecolab’ın çıkarlarıyla çatıştığı durumlardan kaçınmalarını bekler.

BIR ÇIKAR ÇATIŞMASI NEDIR?
Bir çıkar çatışması; bir çalışanın kişisel çıkarının veya bir çalışanın aile üyesinin veya yakın 
kişisel ilişkisinin olduğu bir kişinin kişisel çıkarlarının Ecolab’ın çıkarlarıyla çatıştığı bir durumda 
gerçekleşebilir. 
Yakın kişisel bir ilişki; bir çalışanın yakın bir aile üyesinin eşi veya partneri veya aynı hanenin bir 
üyesi veya çalışanla çok yakın veya romantik bir ilişkisi olan herhangi bir kişidir.

ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN NASIL KAÇINIRIZ?
Çıkar çatışmalarına üç ana kategoride bakabiliriz. 

1. Ilişkiler
•  Biz aşağıdaki durumlarda yöneticimizden ve Küresel 

Uyumluluk ve Etik departmanından ön onay alırız: 

   Herhangi bir aile üyesi veya yakın kişisel 
ilişkimizle bağlantılı herhangi bir işe alma, terfi, 
disiplin veya diğer personel işleminden önce

•  Biz aşağıdaki durumlarda derhal yöneticimize ve 
Küresel Uyumluluk ve Etik departmanına ifşa ederiz: 

   Herhangi bir aile üyesi veya yakın kişisel 
ilişkimizin olduğu kişiler Ecolab için çalışıyorsa 
veya Ecolab için çalışmak istiyorsa

   Herhangi bir yakın aile üyesi veya yakın kişisel 
ilişkimizin olduğu kişiler bir rakip, müşterimiz, 
tedarikçi veya diğer ortağımız için çalışıyorsa veya 
onda bir hisse veya çoğunluk hissesine sahipse

   Biz veya yakın aile üyelerimiz herhangi bir 
Ecolab rakibinin, tedarikçisinin veya müşterisinin 
ödenmemiş sermayesinin yüzde birinden (%1) 
daha fazlasının sahibiyse

2. Finansal
•  Biz aşağıdaki durumlarda yöneticimizden ve Küresel 

Uyumluluk ve Etik departmanından ön onay alırız: 

   Ecolab’ın dışında ücretli veya ücretsiz çalışmak

   Herhangi bir kuruluş için ücretli veya ücretsiz 
yöneticilik dahil Ecolab’ın dışında diğer ek 
görevler üstlenmek. Buna ek olarak halka açık bir 
şirkette herhangi bir pozisyon veya yöneticilik için 
icra kurulu başkanının onayı gereklidir. 

   Herhangi seçilmiş veya atanmış bir devlet mevkisi 
için aday olmak veya mevkiyi kabul etmek

3.  Gizli Bilgiler ve Ecolab Kaynakları
•  Biz Ecolab’daki görevimizde edindiğimiz iş 

fırsatlarından veya bilgilerden kişisel kazanç için 
yararlanmadığımız gibi ailemiz veya diğer kişileri 
de yararlanmaya teşvik etmeyiz. 

•  Biz Ecolab’daki görevlerimiz ve sorumluluklarımızla 
çatışan, Ecolab tesislerinin, kaynaklarının ve 
zamanının kullanılmasını gerektiren veya bir Ecolab 
rakibi için veya onun adına çalışmayı kapsayan 
görevler üstlenmeyiz.
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Biz olası çıkar çatışmalarını çözmenin zor olabileceğini ve bu tür olası çıkar 
çatışmaları ortaya çıktığında en iyi yaklaşımın Küresel Uyumluluk ve Etik 
departmanına sorular sormak ve ondan rehberlik almak olduğunu kabul ediyoruz.

Bu bölüm gereğince ön onay almak veya herhangi olası çatışmayı derhal ifşa etmek 
için Olası Çıkar Çatışması İfşa Formunu kullanın.

SORU
Bana diğer bir şirkette yarı zamanlı olarak grafik tasarım işi yapma 
fırsatı teklif edildi. Bu şirket benim Ecolab’daki iş saatlerimden sonra 
ve öğle yemeği tatilinde çalışmamı kabul ediyorlar. Benim “evet” demem 
doğru olur mu?

YANIT
Kabul etmeden önce Ecolab’daki rolünüzle olası çatışmanın olmadığından 
emin olmak için bu fırsatı yöneticinize ve Küresel Uyumluluk ve Etik 
departmanına ifşa etmelisiniz. Ayrıca, öğle yemeği tatilinizde çalışıyorsanız 
diğer şirketin işini iletmek ve tamamlamak için Ecolab’ın ağını kullanacak 
mıydınız? Burada dikkate almadığınız olası çatışmalar bulunabilir.
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Biz Hediyeler, Konukseverlik ve 
Eğlenceyi Etik Olarak Alır Veririz
Ecolab, dünya çapında faaliyet göstermede hediyeler ve eğlence 
aktivitelerinin önemini kabul eder, ancak biz aynı zamanda 
biz hediye ve eğlence giderlerimizin uygun olmasını ve iyi iş 
uygulamalarını yansıtmasını da sağlamalıyız.

HEDIYELERI VE EĞLENCEYI NASIL SORUMLU BIR ŞEKILDE ALIR VERIRIZ?
Hediyeler ve eğlence teklif etme
•  Biz müşterilerimize, tedarikçilerimize veya diğer ortaklarımıza herhangi bir iş 

kararını etkilemek girişimiyle hediyeler veya eğlence teklif etmeyiz.

•  Biz, kabul gören yerel geleneklerin dışında olan veya meşru bir iş amacına hizmet 
etmeyen hediyeler veya eğlence teklif etmeyiz.

•  Biz, iş ortaklarımıza hediye çekleri veya kuponlar gibi herhangi nakit, nakit 
benzerlerini veya kişisel krediler teklif etmeyiz.

•  Biz, devlet görevlilerine hediyeler veya eğlence sağlamadan önce yasaları veya 
politikalarımızı anlamalıyız. Daha fazla rehberlik için Biz Rüşvet Vermeyiz ve 
Yolsuzluk Yapmayız bölümüne bakın.

•  Biz sağlık çalışanlarına hediyeler ve eğlence teklif edemeyiz. Daha fazla ayrıntı için 
Küresel Sağlık Uzmanları Etkileşim Politikamıza bakın. 

•  Eğer biz bir Tedarik Zinciri çalışanıysak tedarikçilere sembolik bir yemek haricinde 
hediyeler ve eğlence teklif edemeyiz. Ayrıntılar için Küresel Tedarik Zinciri için 
Küresel Hediyeler ve Eğlence Politikasına bakın. 

• Biz, ABD hükumeti çalışanlarına hediyeler ve eğlence teklif edemeyiz.

•  Biz, utandırıcı veya Ecolab’ın itibarına zarar verebilecek herhangi bir hediye veya 
eğlence sağlamadığımız gibi uygun olmayan yerlerde de eğlence sağlamayız.

•  Biz, Kurallarımızı, politikalarımızı veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal 
eden hediyeler veya eğlence teklif etmeyiz ve hediyeler ve eğlenceyle ilgili 
yerel politikalara uyarız.

•  Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak sorular sorar ve endişelerimizi 
rapor ederiz.

Hediyeler ve eğlence kabul etme
•  Biz, değeri ne olursa olsun, Ecolab adına karar alma süreçlerimizi uygunsuz bir 

şekilde etkilemek amaçlı herhangi bir hediye veya eğlenceyi kabul etmeyiz.

•  Biz, iş ortaklarımızdan hediye çekleri veya kuponlar gibi herhangi nakit, nakit 
benzerlerini veya kişisel krediler kabul edemeyiz.

•  Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak sorular sorar ve endişelerimizi 
rapor ederiz
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Yerel Ecolab ülke yönetiminin hediyeler vermek ve almakla ilgili 
daha ayrıntılı yönergeleri bulunabilir. Daha fazla rehberlik için 
yerel politika, yerel Insan Kaynakları temsilcinize veya Küresel 
Uyumluluk ve Etik departmanına danışın.

Daha fazla ayrıntı için Küresel Seyahat ve Giderleri Politikamıza, Küresel Tedarik 
Zinciri için Küresel Hediyeler ve Eğlence Politikamıza, Küresel Sağlık Uzmanlarıyla 
Etkileşim Politikamıza ve Küresel Hediyeler, Seyahat, Eğlence ve Yemekler 
Pozisyonumuza bakın.

SORU 
Müşterilerimizden biri şehirdeki en pahalı restoranda bir yemek istedi. 
O yemeğe aynı zamanda eşini de getirmek istiyor. Yemek için ödeme 
yapabilir miyim?

YANIT
Hayır, müşterilerimize fahiş yemekler sağlayamayız. Biz aynı zamanda bir 
eş gibi katılması için meşru bir iş ihtiyacı olmayan herhangi bir kişi için 
de ödeme yapamayız. Bu durum, kendi itibarınızın ve Ecolab’ın itibarının 
zedelenebileceği bir durumdur.

UYGUN BIR HEDIYE VEYA EĞLENCE NEDIR?
Uygun hediyelerin değeri semboliktir ve eğlencenin maliyeti, miktarı 
ve sıklığı da makul düzeyde olmalıdır. 

ECOLAB İÇİN NASIL ÇALIŞIRIZ28 BIZ DOĞRU OLANI YAPARIZ

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-travel-and-expense-policies
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/gifts-and-entertainment-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/gifts-and-entertainment-policy---other-languages
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Gifts-Travel-Entertainment-and-Meals-PositionPDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Gifts-Travel-Entertainment-and-Meals-PositionPDF.pdf


Biz Gizli Bilgileri Koruruz
Ecolab, gizli ve özel bilgileri korumaya büyük önem verir. 
Buna fikri mülkiyet de dahildir.

GIZLI BILGILERI NASIL KORURUZ?
•  Biz; uzun vadeli stratejiler, ürün geliştirme planları, 

personel kayıtları, satış ve pazarlama planları, 
iletişim planları, finansal veriler, fikri mülkiyet, 
rekabet bilgileri, müşteri bilgileri, iktisap veya 
elden çıkarma planları ve üretim yöntemleri gibi 
gizli ve özel bilgileri yetkisiz kullanıma veya ifşaya 
karşı koruruz.

•  Biz; gizli ve özel bilgilerimizin herhangi yetkisiz 
kullanımına veya ifşasına izin vermeyiz ve biz 
bilgilerimizi korumak için düzenlenmiş tüm 
prosedürlerimizi her zaman yerine getiririz.

•  Biz; alıcının bir iş gereği nedeniyle bilmesi 
gerekmesi haricinde ve gerekli onayları almadığımız 
ve tüm gerekli gizlilik ve ifşa etmeme sözleşmeleri 
bulunmadığı müddetçe gizli veya özel bilgileri 
paylaşmayız.

•  Biz aynı zamanda müşterilerimizin ve iş 
ortaklarımızın bize güvenmiş olduğu gizli bilgileri 
ve fikri mülkiyeti de koruruz ve üçüncü taraf 
bilgilerini yalnızca iş gereği bilmeye ihtiyacı olan 
Ecolab çalışanlarıyla ve seçilmiş iş ortaklarıyla 
paylaşarak güvenlik politikalarımıza uyarız.

GIZLI BILGI NEDIR?
Gizli bilgiler; Ecolab’ın veya uygun 
korumaların sağlanması gereken 
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz veya 
iş ortaklarımızın duyarlı, gizli veya özel 
bilgileridir. Genel olarak bilgiler; eğer 
halka açık olmadığında gizli ve özel 
olarak değerlendirilir.

FIKRI MÜLKIYET NEDIR?
Fikri mülkiyet veya FM, Ecolab’ın 
gelecekteki inovasyonlara yardım etmesi 
için geliştirilmiş değerli varlıklarıdır 
ve ürün planlarımızı ve stratejilerimizi, 
patentlerimizi, ticari markalarımızı, telif 
haklarımızı, ticari sırlarımızı ve teknik 
bilgimizi (know-how) kapsar.

•  Biz; Ecolab’daki istihdamımız boyunca veya 
Ecolab’dan ayrıldıktan sonra dahi gizli bilgileri veya 
özel bilgileri kişisel kazanç için kullanmayız.

•  Biz Ecolab’ın fikri mülkiyetinin kullanımı üzerine 
herhangi bir sorumuz olduğunda Küresel Fikri 
Mülkiyet Politikasına başvururuz.

•  Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak 
endişelerimizi rapor ederiz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Küresel Bilgi Güvenliği 
Politikamıza ve Küresel Fikri Mülkiyet Politikamıza bakın.
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Biz Iş Ortaklarımızı Sorumlu 
Bir Şekilde Yönetiriz
Ecolab, tedarikçilerimiz ve diğer ortaklarımız dahil iş 
ortaklarımızın bizimle aynı standartlar ve ilkelere bağlı 
olmalarını bekleriz.

ECOLAB IŞ ORTAKLARINDAN HANGI STANDARTLARI 
KARŞILAMALARINI BEKLER?
Ecolab, tedarikçilerin beklentilerimizi karşılamalarına ve Tedarikçi 
Davranış Kurallarımıza uymalarına yardım etmek için doğrulama, 
belgelendirme, hesap verebilirlik ve eğitimi kapsayan Etik Kaynak 
Kullanımı Standartlarını belirledi.

BIZ IŞ ORTAKLARIMIZI NASIL YÖNETIRIZ?
•  Biz tüm yeni tedarikçiler ve diğer iş ortaklarıyla Etik Kaynak Kullanımı Standartları 

ve tedarik ve kaynak kullanımı prosedürleri uyarınca uygun durum tespiti 
incelemesi yaparız.

•  Biz tedarik politikalarımızı uygularız ve iş ortaklarımız için harcama ve giderlerin 
makul, gerekli ve işle alakalı olmasını sağlarız.

•  Biz; doğrudan tedarikçilerimiz için çatışma minerallerine, denetimleri uygulamaya 
ve raporlamaya ve uygun kaynak kullanımı çabalarını yürütmeye ilişkin uyumluluk 
gereksinimleri oluşturduk ve müşterilerimize kendi çatışma mineralleri raporlarında 
yardım edecek gerekli verileri sağlarız.

•  Biz; tüm tedarikçilerimizden ve diğer üçüncü taraflardan çocuk işçiliğinin, zorla 
çalıştırma ve ayrımcılığın yasaklanması dahil istihdam uygulamaları, sağlık ve 
emniyet, çevresel koruma, rüşveti önleme, rekabet ve çatışma mineralleri kullanımı 
ve raporlama için temel standartları karşılamalarını bekleriz.

•  Biz, bizim adımıza hareket eden tüm üçüncü tarafların politikalarımızı ve 
prosedürlerimizi yerine getirmelerini ve yürürlükteki tüm yasalara uymalarını 
bekleriz.

• Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak endişelerimizi rapor ederiz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Tedarikçi Davranış Kurallarımıza, Çatışma Mineralleri 
Politikamıza, Küresel Tedarik Politikamıza ve Küresel Yolsuzluklarla Mücadele 
Politikamıza ve Prosedürlerimize bakın.
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Verilerimizi Koruruz
Ecolab, veri güvenliğini çok ciddiye alır ve Ecolab’ın duyarlı ve 
gizli bilgilerini korumak ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin, 
tedarikçiler ve iş ortaklarımızın duyarlı ve gizli bilgilerini güvenli 
bir şekilde saklamak için politikalar ve prosedürlere sahiptir. 
Hepimizin bu verilerin yanlış ellere geçmemesini sağlamak 
için çalışması zorunludur. Ecolab, sistemlerimizde saklanan 
elektronik veriler dahil duyarlı veya gizli bilgileri korumaya 
yardım eden katı politikalar, standartlar ve prosedürlere sahiptir.

VERILERIMIZIN GÜVENLIĞINI NASIL SAĞLARIZ?
•  Biz; verilere erişmek, verileri girmek, işlemlerini yapmak, depolamak ve aktarmak 

için tüm veri güvenlik politikalarımızı, standartlarımızı ve prosedürlerimizi yerine 
getiririz ve duyarlı ve gizli bilgilerimize ancak onlara erişmek için bir iş ihtiyacı 
olduğunda erişiriz.

•  Biz, gizli verilere ve duyarlı bilgilere ancak kendi işlerinin bir parçası olarak onları 
bilmeleri gereken kişilere erişim veririz.

•  Biz; şüpheli bilgi teknolojisi (BT) vakalarını veya sorunlarını Bilgi Güvenliği Acil Hattını 
(402-517-9865) veya Bilgi Güvenliği posta kutusunu (informationsecurity@ecolab.com) 
kullanarak Ecolab Küresel BT Yardım Masasına veya Ecolab İzleme ve Eskalasyon 
Merkezine (EMEC) derhal rapor ederiz.

VERI GÜVENLIĞI NEDIR?
Veri güvenliği, verilerimizi ve bilgilerimizi yetkisiz erişimden korumak 
için uygulamaya koyduğumuz süreçtir.
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Biz Ecolab Varlıklarını Koruruz
Ecolab, yalnızca kurumsal varlıklarımızı doğru kullanmak ve bakımını yapmak yoluyla 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilir ve misyonunu eda edebilir.

ECOLAB’IN VARLIKLARI 
NELERDIR?
Varlıklarımız; ham maddeleri, 
ekipmanları, ofis sarf malzemelerini, 
teknoloji ve elektronik varlıklarımızı, 
kurumsal kartlar dahil finansal 
varlıklarımızı, tesislerimizi ve 
fikri mülkiyetimizi kapsar.

VARLIKLARIMIZI NASIL KORURUZ?
• Biz kurumsal varlıklarımızı muhafaza eder ve koruruz ve onları iş amaçları için kullanırız.

•  Biz; sorumlu olduğumuz varlıkları saklar ve yönetiriz ve onları hırsızlıktan, kaybetmekten, suistimalden ve kötüye 
kullanımdan koruruz.

•  Biz, Küresel Bilgi Sistemlerimiz Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızda ve Küresel Sosyal Medya Politikamızda 
ayrıntılandırıldığı gibi, Ecolab’ın ağlarının, internet erişiminin, telefon ve e-posta sistemlerinin sadece sınırlı ve 
uygun kişisel kullanımla iş için amaçlanmış olduğunu anlarız. 

• Biz Ecolab’ın Ecolab elektronik varlıklarını ve ağlarını kullanmamızı izleyebileceğini anlarız.

•  Biz, Ecolab varlıklarının suistimali, hırsızlığı veya kaybı konusundaki endişelerimizi yöneticimize veya BT 
departmanına veya Davranış Kuralları Yardım Hattı üzerinden rapor ederiz.

SORU 
Üzerinde çalıştığım bir kişisel projem var ve 
kendi evimde bende bulunmayan bir özel 
gerece ihtiyacım var. Tesis konumumda bu 
gereç var ve pek sık kullanılmıyor. Bu gereci 
sadece tek bir geceliğine eve getirsem olur 
mu?

YANIT
Hayır, Ecolab varlıklarını kişisel projeler için 
kullanmak doğru değildir.
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Biz Içeriden Öğrenenlerin 
Ticaretini Yapmayız
Ecolab önemli, halka açık olmayan bilgileri korur ve biz böyle 
bilgiler bazında menkul kıymetler ticaretini yapmayız veya 
başkalarına bu konuda tüyolar vermeyiz.

IÇERIDEN ÖĞRENENLERIN TICARETI NEDIR?
İçeriden öğrenenlerin ticareti, bir şirketin hisse senetlerinin şirket 
hakkındaki önemli, halka açık olmayan bilgiler olan içeriden bilgilere 
erişimi olan kişiler tarafından alınıp satılmasıdır.

IÇERIDEN ÖĞRENENLERIN TICARETINI NASIL ÖNLERIZ?
•  Biz, önemli, kamuya açık olmayan veya içeriden öğrenilen bilgilerden 

haberdarken Ecolab hisselerini veya diğer herhangi bir şirketin hisselerini 
satın almayız veya satmayız.

• Biz içeriden öğrenilen bilgileri kimseye tüyo olarak vermeyiz veya sağlamayız.

•  Biz, eğer Ecolab’ın üst yöneticileri veya müdürleriysek veya üç aylık bir pencere 
süresinin dışında bir işlem yapan üst yönetimsek veya belirlenmiş bir yetkiliysek 
herhangi Ecolab hissesini alıp satmadan önce Hukuk departmanından ön onay alırız.

•  Biz; eğer içeriden öğrenenlerin ticareti yasaları ve onların bizim durumumuzla ne 
kadar ilgili olduğu konusunda emin değilsek Hukuk departmanıyla irtibata geçer 
ve sorular sorarız.

• Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak endişelerimizi rapor ederiz.

Lütfen daha fazla ayrıntı için Küresel İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikamıza bakın.
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Biz Doğru ve Tam Kayıtlar Tutarız
Ecolab’ın kayıtları yaptığımız işi her zaman doğru ve tam olarak 
yansıtmalıdır.

NASIL DOĞRU VE TAM KAYITLAR TUTARIZ?
 Biz hiçbir zaman yanıltıcı, eksik veya gerçekleri gizlemeye yönelik olmayan, tam, 
doğru ve zamanında kayıtlar tutarız.

•  Biz; tüm yasal gereksinimlere ve genel kabul gören muhasebecilik ilkelerine uygun 
ve Küresel Muhasebecilik ve Denetim Politikamız ile tutarlı olan muhasebe kayıtları 
ve finansal tablolar tutarız.

• Biz; kayıtlı olmayan veya “defterler dışındaki” fonlar veya varlıklar bulundurmayız.

•  Biz işlemler içerisinde bir iş ortağının tuhaf ödeme istekleri yapması veya bilgi 
sağlama isteksizliği sergilemesi gibi tehlike işaretlerini gözleriz ve kara para aklama 
olduğunu düşündüğümüz herhangi bir aktiviteyi Hukuk departmanına rapor ederiz.

•  Biz; raporlar, basın bültenleri ve analist ve hissedar iletişimleri dahil kamuya 
yaptığımız tüm ifşaların doğru, zamanlı olmasını ve yanlış veya yanıltıcı beyanlardan 
yoksun olmasını sağlamak için önlemler alırız.

•  Biz, kayıtlarımızı Küresel Kayıtlar Yönetim Politikamıza ve Küresel Kayıtlar Tutma 
Çizelgemize göre tutar, saklar ve bertaraf ederiz.

•  Biz, herhangi “yasal tutma” ihbarlarına uyarız ve bu tür emirlerle ilişkili tüm kayıtları 
tuttuğumuzdan emin oluruz.

•  Biz; kayıt tutma, “yasal tutma” veya herhangi bir raporlama hakkında sorularımız 
olduğunda Hukuk departmanıyla iletişime geçeriz.

• Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak endişelerimizi rapor ederiz. 
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SORU 
Yakında bir iş seyahatindeydim ve birkaç yemek, taksi ücretleri ve diğer 
giderler için nakit harcaması yaptım. Çok meşgul olduğumdan dolayı hiçbir 
makbuz toplamadım, bundan dolayı geri geldiğimde giderler raporumu 
harcadığım nakdi yansıtacak bir şekilde düzenlemek için hafızamda kaldığı 
kadarıyla bazı makbuzları kendim oluşturdum. Durumu yöneticimize 
söyledim ve o da bana gider raporumu ve yeniden oluşturulan makbuzları 
iade etmemi ve onları onaylayacağını söyledi. Bu uygun mudur?

YANIT
Hayır, seyahatinizin makbuzları dahil Ecolab’ın tüm iş kayıtları doğru ve 
tam olmalı ve asla uydurulmamalıdır. Yeniden oluşturduğunuz makbuzları 
sunmamalısınız.

BIZ HANGI KAYITLARI TUTARIZ?
Biz işimizle ilgili kayıtları; herhangi bir formattaki muhasebe kayıtları, 
finansal tablolar, raporlar, müşteri bilgileri, özel bilgiler, e-postalar, 
sözleşmeler ve diğer veriler ve bilgiler şeklinde tutarız.

Lütfen daha fazla ayrıntı için Küresel Seyahat ve Giderleri Politikamıza, Küresel 
Kayıtlar Yönetimi Politikamıza, Küresel Kayıtlar Tutma Çizelgemize, Vergi Pozisyonu, 
Küresel Kara Para Aklamayla Mücadele Politikamıza ve Küresel Muhasebe Denetim 
Politikamıza bakın.
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Hisse senetlerimiz New York Hisse Senetleri Borsa’sında (NYSE) halka açık bir 
şekilde işlem görmektedir. Halka açık bir şirket olarak Ecolab, Menkul Kıymetler ve 
Borsalar Komisyonu (SEC) tarafından uygulanan ABD menkul kıymetler yasalarına 
ve NYSE’nin kurallarına tabidir ve bizim hepimiz bu yasalar ve kurallara uymalıyız. 
Eğer SEC veya NYSE’ye sunulan finansal tablolarda, iletişimlerde veya dosyalarda 
Ecolab’ın yaptığı ifşalar önemli derecede yanlış veya yanıltıcıysa, hem şirket hem 
de ilişkili çalışanlar cezai ve adli cezalara çarptırılabilirler.

•  Bundan dolayı periyodik raporlar, basın bültenleri, analist ve hissedar iletişimleri 
dahil yatırımcı kamuya yapılan ifşalar doğru ve zamanlı olmalıdır.

•  Biz; SEC veya NYSE’ye veya Ecolab hisse senetlerinin kote olduğu diğer herhangi 
bir menkul kıymetler borsasına sunulan herhangi bir Ecolab ifşasında, raporunda 
veya kayıt beyanatlarında kasıtlı olarak veya bilerek asla yanlış veya yanıltıcı 
beyanlarda veya ihmallerde bulunmayız. Buna ek olarak, bizim her birimiz iç veya 
dış denetçilerin sorular sorması veya bilgi talep etmesi halinde işbirliği yapmakla 
yükümlüyüz.

•  Ecolab’ın CEO’muz, CFO’muz ve Kurumsal Kontrolörümüz tarafından yönetilen üst 
yöneticileri ve finans ve muhasebe uzmanları, finansal kayıtlarımızın ve ifşalarımızın 
tam, doğru ve zamanında olmasını sağlamada önemli bir rol oynarlar. Bu Kuralların 
ve diğer ilgili politikaların, prosedürlerin ve kılavuzların tüm hükümlerine uymaya 
ek olarak, üst yöneticilerimiz, finans ve muhasebe çalışanlarımız, önemli gerçekleri 
saptırmadan veya bağımsız yargılama yeteneklerini başkasının güdümüne 
sokmadan iyi niyetle, özenle, yetkinlik ve dikkatle hareket etmek zorundadırlar.
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Biz Uygun Bir Şekilde 
Iletişim Kurarız
İtibarımızı artırmak ve korumak için biz olumlu, gerçekçi ve 
tutarlı bir şekilde iletişim kurmalıyız ve bir ağızdan konuşmalıyız.

NASIL UYGUN BIR ŞEKILDE ILETIŞIM KURARIZ?
•  Biz; gizli veya özel bilgileri halka açık bir şekilde veya sosyal medyada paylaşmayız.

•  Biz, Ecolab dışında veya halka açık bir yerde iş meselelerini görüşürken ve 
değerlendirirken her zaman dikkatli olmalıyız.

•  Biz, Kurallarımız ve politikalarımızın çevrimiçi olarak da geçerli olduğunu ve sosyal 
medyada yayınladıklarımızın bizim, müşterilerimizin ve Ecolab’ın üzerinde kalıcı bir 
etkiye sahip olabileceğini hatırlarız.

•  Biz; sosyal medyayı kullanırken Ecolab adına değil de kendi adımıza 
konuştuğumuzu net bir şekilde belirttiğimizden emin oluruz.

•  Biz, analistler veya yatırımcıların isteklerini Yatırımcı İlişkileri departmanına 
yönlendiririz.

•  Biz, herhangi bir basın bülteni, medya makalesi ve diğer editoryal içeriği umuma 
yayınlamadan önce gözden geçirmesi için Küresel İletişim takımına göndeririz.

•  Biz, teknik konferanslardaki sunumlar dahil olmak üzere, Ecolab adına herhangi 
bir umuma açık kitle önünde konuşma yapmaya veya sunum sunmaya çağıran bir 
davetiyeyi kabul etmeden önce Küresel İletişim takımıyla irtibata geçeriz.

•  Biz, iletişimler veya sosyal medya kullanımı üzerine sorularımız olduğunda 
yöneticimizle konuşuruz veya Küresel İletişimler takımıyla irtibata geçeriz.

• Biz mevcut raporlama seçeneklerini kullanarak endişelerimizi rapor ederiz.

Lütfen daha fazla ayrıntı için Küresel Medya Etkileşim Politikamıza, Küresel Sosyal 
Medya Politikamıza ve Küresel Dış İletişimler Politikamıza bakın.

KÜRESEL ILETIŞIMLER TAKIMI NEDIR?
Küresel Pazarlama ve İletişimlerin bir parçası olan Küresel İletişimler 
takımı Ecolab’ın itibarını yönetmekten sorumludur. Takım aynı 
zamanda şirketin kurumsal sosyal medya kanallarını yönetir ve 
medya dahil harici paydaşların sorularına yanıt verir. Halka açık 
iletişimlerimizde tutarlılığı sağlamak için medyanın taleplerini 
bu takıma yönlendiririz.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/external-comms-policy---other-languages
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