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İş Ortakları ve Rekabet Politikası 

Indorama Ventures ile iştirakleri ve bağlı kuruluşları ahlaki iş uygulamalarına yönelik 

taahhüdümüzü ciddiye almaktadır. Indorama Ventures, iş ortaklarıyla ticaret yaparken en 

yüksek ürün güvenliği, kalite ve iş bütünlüğü standartlarını taahhüt etmektedir. Bütünlük 

şirketimizin ve kültürümüzün en değerli özellikleri arasında olduğundan kanunca gerekli 

görülen asgari değer ve ahlak kurallarının üzerinde değerler ve ahlak kurallarına tabiyiz. 

Indorama Ventures, adil, dürüst ve sosyal açıdan sorumlu bir tutumla çalışan iş ortaklarıyla 

iş yapmak istemektedir. 

Çalışanlarımızdan sizinle olan iş ilişkilerinde en yüksek ahlaki ve yasal standartlara 

göre hareket etmelerini beklediğimiz gibi, iş ortaklarımızın da bizimle olan 

etkileşimlerinde bu etik beklenti ve yükümlülüklerle tutarlı bir tutumla hareket 

etmelerini ummaktayız. 

Tüzük ve Kanunu Bilme ve Bunlara Riayet Etme Sorumluluğu 

İş Ortaklarımıza yönelik Standartlarımız şu basit cümleyle özetlenebilir. 

"İşimizi özgür, adil ve yasal bir tutumla ve karşılıklı saygı ortamında yürütüyoruz." 

İşimizi: 

 Özgür ve adil rekabeti benimsemiş 

 

 Kanunlara uyan 

 

 Irka, renge, cinsiyete, dine, yaşa, ulusuna veya diğer yasayla korunan 

statülere bakmaksızın herkese saygı duyan bir tutumla yapıyoruz. 

Reklam Vermeye ilişkin Yönergeler.  

Indorama Ventures, yayın kurumu tarafından yürütülen bir ödüllendirme sürecinin resmi 

sonuçlarının açıklanmasından önce reklamın verilmesini talep eden ve şirketin veya 

yöneticinin ödül/ler için rekabet eden adaylardan biri olduğu yayın kurumlarına reklam 

verilmesini yasaklayan bir politika düzenlemiştir. Indorama Ventures, yalnızca ödüllendirme 

sürecinin sonuçlarının açıklanmasından sonra ve verilen söz konusu reklamın hiçbir şekilde 

ödülün bir şirket veya yöneticiye verilmesini etkilediğine ilişkin makul şüphe yaratmayacağı 

durumlarda genel pazarlama stratejisinin bir bölümü olarak söz konusu yayın kurumlarına 

reklam vermeyi değerlendirebilir. 
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a) Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve ticari ilişkiye sahip olduğumuz diğerleri ile 

karşılıklı güven, anlayış ve saygıya dayanan güçlü ilişkiler geliştirmeyi 

amaçlıyoruz. 

 

b) Bu ticari ilişkilerde ortaklarımızın bizimkilerle tutarlı iş ilkelerine bağlı kalmasını 

beklemekteyiz. 

 
c) Indorama Ventures şirketleri, faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine ve 

yürürlükteki yönetmeliklere göre yürüteceklerdir. 

Karşılıklı Saygı  

Indorama Ventures eşit fırsat ilkesi ve tacizden ari bir ortam taahhüt etmektedir. İş ortakları; 

iş başvuruları, terfi, ödül, eğitime erişim, iş atamaları, maaş, sosyal yardımlar, disiplin ve 

fesih gibi işe alma ve istihdam uygulamalarında ırk, renk, cinsiyet, din, yaş, ulus, soy, 

engellilik, askerlik durumu veya diğer yasayla korunan statülere dayanarak ayrım 

yapmayacaktır. 

Indorama Ventures her bir bireyin haysiyet ve değerine saygı duyan ve taciz ve ayrımdan 

uzak bir iş ortamını korumayı amaçlamaktadır. Indorama Ventures politikası, kanundan daha 

geniş kapsamlı olmayı amaçlamaktadır. 

Indorama Ventures, tüketicilerin ürünlerin güvenlik ve kalitesine güvenebilmesini sağlamaya 

yönelik bir sorumluluğa sahiptir. İş ortaklarının tüm devlet kalite ve güvenlik standartlarını ve 

kabul edilen kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan mal ve hizmetler temin etmesi 

beklenmektedir. Ürün güvenliğine yönelik tüm tehditler Indorama Ventures'e derhal rapor 

edilmelidir. 

Ürün Güvenliği & Kalite  

Indorama Ventures ve iş ortaklarının gıda güvenlik ve kalite standartlarını karşılayan içerik 

ve ürünler sağlaması çok önemlidir. İş ortaklarımızın ürün güvenliği ve kalitesine ilişkin 

endişelerini derhal Indorama Ventures'e rapor etmelerini beklemekteyiz. 

Çalışma Koşulları  

Önlenebilir işle ilgili kazalara ve yaralanmalara engel olmak ve çalışanların genel refahını 

yükseltmek amacıyla güvenli ve sıhhi çalışma ortamları sağlayan iş ortakları aramaktayız. 

Tüm çevresel yönetmeliklere uymasının yanı sıra kaynakları sorumlu kullanmaya ilişkin 

taahhüdümüzü paylaşan, atığı bertaraf ederek azaltan, karbon ayak izini en aza indiren, 

piyasa talebine ve konuk tercihine dayanarak doğal, organik ve çevre dostu ürünler sunan ve 
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çevre, toplum ve iş ihtiyaçlarına uygun tesisler geliştiren fabrikalarla anlaşmamız 

bulunmaktadır. 

İş Uygulamaları  

Indorama Ventures; iş ortaklarının rekabet verilerinin, mülkiyet bilgilerinin ve diğer fikri 

mülkiyetin uygun şekilde kullanılmasında bütünlükle ve yasalara uygun hareket etmesini ve 

adil rekabet, antitröst ve doğru ve dürüst pazarlama konusundaki yasal gerekliliklere 

uymasını beklemektedir. 

Fikri Mülkiyet  

Ticari markaların, hizmet markalarının, logoların, tasarımların ve Indorama Ventures'in tesis 

edilmiş hakka sahip olduğu diğer fikri mülkiyetlerin iş ortakları tarafından izinsiz kullanılması 

yasaktır. İş ortakları, telif hakkıyla korunan işleri, şirket ticari markalarını, alan adlarını veya 

patentleri belgelenmiş onay olmaksızın kullanmayacak, çoğaltmayacak, bunlara 

erişmeyecek, değiştirmeyecek, yüklemeyecek, dağıtmayacak veyahut da 

kopyalamayacaktır. 

Şirket Bilgilerinin ve Gizli Bilgilerin Korunması  

Tüm iş ortakları, gizli iş bilgilerinin korunmasına ve söz konusu bilgilerin yalnızca Indorama 

Ventures'e ilişkin amaçlar için kullanılmasına yönelik olarak sorumluluğa sahiptir. Gizli iş 

bilgileri bunlarla sınırlı olmaksızın şirketin icatlarını, ticari sırlarını iş planlarını ve tahminlerini, 

satış, maliyet ve kâr rakamlarını ve tahminlerini; yeni ürün veya pazarlama planlarını; 

müşteri bilgileri veya programlarını; araştırma ve geliştirme fikirleri ve bilgilerini; üretim 

süreçleri veya metotlarını; personel bilgilerini; potansiyel iktisaplar, elden çıkarmalar ve 

yatırımlara ilişkin bilgileri ve şirket tarafından gizli kabul edilen veya makul olarak gizli kabul 

edilmesi düşünülen diğer konuları kapsamaktadır. 

İş ortaklarının, faaliyetlerini Indorama Ventures'e ait iş bilgileri veya planlarının ifşa 

edilmesinden veya kullanımından kaynaklanan ve Indorama Ventures'i etkileyen kaybı ve 

utancı önleyecek şekilde düzenlemeleri beklenmektedir. 

İş ortaklarımızın faaliyet gösterdikleri ülkelerin geniş kültürel ve politik farklılık yelpazesini 

kabul etmekte ve anlayışla karşılamaktayız. Yerel kanun ve geleneklerin standartların esnek 

olmasını gerektirebileceğinin farkındayız, diğer yandan tüm iş ortaklarımızın bu belgenin 

felsefeleri ve altta yatan ilkelerine bağlı kalmalarını beklemekteyiz. 


