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Sevgili Huntsman Çalışanı, 

Son elli yılda Huntsman'da birlikte güçlü ve dirençli bir miras inşa ettik. Bu başarının 
temelinde iki basit kavram yatmaktadır: dürüstlük ve seçim. İşimizi doğru şekilde yapmayı 
seçiyoruz.

Kendimiz için dürüstlükle hareket etmeyi seçiyoruz ve birbirimize de bunun sözünü 
veriyoruz. Bu, müşterilerimize ve hissedarlarımıza verdiğimiz en önemli taahhüdü temsil 
etmektedir. Bu, güvene dayalı ilişkilerin kurulduğu ve zaman içinde güçlendiği bir temeldir. 
Güven hassas olduğu kadar değerlidir. Bu nedenle, hep birlikte, kendimizi profesyoneller 
ve şirketin elçileri olarak nasıl idare edeceğimiz konusunda doğru seçimler yapmaya 
devam etmemiz çok önemlidir. Kimseden ortaya çıkabilecek herhangi bir iş etiği sorununun 
cevabını bilmesi beklenmez, ancak hepimiz doğru cevapları nerede bulacağımızı bilmekle 
sorumluyuz.

İş Ahlakı İlkelerimizde yer alan bilgiler, bu yolculukta size destek olmak için hazırlanmıştır. 
Aynı şekilde, bu rehberde ayrıntılı olarak açıklanan kanallar aracılığıyla, tüm Huntsman 
çalışanları, kasıtlı veya kasıtsız olarak etik dışı yapıldığına inandıkları bir şeye tanık 
olduklarında bunu açıkça söylemekle yükümlüdür.

Mirasımızın üzerine inşa edildiği ve geleceğimizin bağlı olduğu en yüksek etik standartları 
korumak üzere tüm iş ortaklarımızdan her gün ihtiyacımız olan şey, sağduyu ve işi doğru 
şekilde yapma taahhüdüyle birlikte bu ilkelere göre yaşamaktır.

Yaptığınız tüm işlerde değerlerimizi yansıttığınız için teşekkür ederiz.

Peter R. Huntsman
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO

Peter Huntsman'ın 
Mesajı
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Değerlerimiz: 
Huntsman'ın  
Başarı Formülü
Huntsman'da, kim olduğumuza ve doğru işi yapmaya olan 
tutkumuz, tüm iş faaliyetlerimizde bize rekabet avantajı sağlıyor. 
Doğruluk, dürüstlük, saygı ve sorumluluk değerlerimize bağlıyız. 
Bu bağlılık, bizi küresel olarak birleştirmekte ve yaptığımız 
her şeyde, özellikle de birbirimizle, müşterilerimizle ve iş 
ortaklarımızla olan ilişkilerimizde yüksek etik standartlarımızı 
güçlendirmektedir. Huntsman değerlerine bağlı kalarak 
yaşamak ve böylece her gün doğru kararlar vermek zorundayız.
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   Doğruluk
Tüm iletişimlerimizde doğru ve güvenilir 
olacağız.

   Dürüstlük
Tüm eylemlerimizde en yüksek dürüstlük 
standartlarına uygun hareket edeceğiz.

   Saygı
İletişim halinde olduğumuz herkese saygı 
ve özen göstereceğiz.

   Sorumluluk
Taahhütlerimizi yerine getirmekten kişisel 
olarak sorumlu olacağız.

Değerlerimizi Küresel Çapta Desteklemek

Bu İlkeler, nerede çalıştığımızdan bağımsız olarak 
hepimiz için geçerlidir. Her ne kadar karmaşık ve 
değişime tabi olsalar ve ülkeden ülkeye farklılık 
gösterseler de tüm yasalara her zaman uymamız 
beklenmektedir. Huntsman herkesin hukukun tüm 
alanlarında bilgili olmasını beklemese de, her birimiz 
bu İlkelerin ve bulunduğumuz yer ve iş fonksiyonumuz 
için geçerli olan politika, prosedür ve yasaların farkında 
olmak, bunları anlamak ve bunlara uymakla yükümlüyüz.
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Ortak Sorumluluklarımızı Anlamak

Huntsman'ın itibarı, Şirketimiz adına hareket eden herkesin eylemleri üzerine inşa 
edilmiştir. Değerlerimizi korumak için sorumluluğu paylaşırız ve herkesten yüksek etik 
standartlarımıza uymasını bekleriz.

Yönetimin Örnek Olmasını Beklemek

Yöneticilerin ve amirlerin örnek teşkil ederek liderlik etmeleri beklenir. Bunun 
Huntsman'ın değerlerini çalışanların yanı sıra müşterilere ve iş ortaklarına tanıtmanın 
en iyi yolu olduğuna inanıyoruz. Yöneticiler ve süpervizörler olarak bizden beklenenler:
• En yüksek düzeyde dürüstlükle ve değerlerimizle tam uyum içinde hareket etmek.
• Bu İlkelerin ve genel olarak etik davranışların önemini astlarımıza iletmek.
• Astlarımızın ve diğer çalışanlarımızın soru sorma ve endişelerini dile getirme 

konusunda kendilerini rahat hissettikleri olumlu bir ortam yaratmak.
• Bu İlkeleri veya yasaları ihlal edebilecek durumlara karşı tetikte olmak.
• Etik olmayan veya Huntsman'ın itibarını zedeleyebilecek herhangi bir durumu derhal 

uygun kişilere bildirmek.
• Gizliliğe saygı göstermek ve misillemeyi yasaklamak.
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Doğru Kararları Vermek
Bazen yapılması gereken şeyden emin olamayabilir veya bir eylemin ya da kararın etik veya 
yasal olup olmadığını bilemeyebiliriz. Böyle durumlarda kendimize şu soruları sormalıyız:

İlkelerimize, politikalarımıza ve 
prosedürlerimize ve çalışma alanım için 
geçerli olan tüm yasalara uyuyor muyum?

Bu kararı vermeden önce ne tür bir 
rehberliğe ihtiyacım var?

Huntsman eylemlerim nedeniyle olumsuz 
sonuçlara maruz kalabilir mi?

Huntsman'da önerilen veya tamamlanan 
eylemlerimi bilmesi gereken biri var mı?

Eylemlerimin herkese açıklanmasını 
ister miydim? Ailem eylemlerimden 
gurur duyar mıydı?
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Açıkça Konuşmak

Belirli bir durum hakkında hala bir sorunuz varsa veya bir sorun ya da endişenizi bildirmeniz 
gerekiyorsa, aşağıdaki kaynaklardan bir veya daha fazlasıyla iletişime geçmelisiniz:
• Doğrudan Bağlı Olduğunuz Müdürünüz
• Yerel İnsan Kaynakları Temsilciniz
• Tesisimizin Uyum Yetkilisi: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/facility-

compliance-officers
• Herhangi bir Uyum Lideri: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

compliance-champions
• Etik ve Uyum Departmanı: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ethics-

and-compliance-team ve ethics@huntsman.com
• Baş Uyum Görevlisi
• Hukuk Departmanı
• Baş Hukuk Müşaviri
• Speak Up yardım hattı: www.huntsman.com/speakup (ülkeye özel telefon numaraları için 

Etik ve Uyum departmanının intranet sitesine göz atın)

Speak Up yardım hattı bağımsız bir şirket tarafından işletilmektedir ve haftanın yedi günü, 
günün 24 saati birden fazla dilde hizmet vermektedir. Raporlar doğrudan Açıkça Konuşma 
web sitesine girilebilir veya bir temsilci ile görüşülebilir. Yardım hattı kullanılarak bir rapor 
yapılması halinde, yerel yasaların izin verdiği durumlarda, talep edilmesi halinde arayan 
kişinin kimliği gizli tutulacak ve endişe soruşturma için Huntsman'a iletilecektir.

Karar verme kriterleri ve politikasına ilişkin ilave açıklamalar bu İlkelerde yer almaktadır. Bu ve 
diğer önemli politikalara Etik ve Uyumluluk portalından ulaşabilirsiniz: huntsman.com/ethics.

Herhangi birimiz bu İlkelerin, politikaların, prosedürlerin veya yasaların potansiyel ihlalini 
içerebilecek bir durumun farkına varırsak, bunu derhal bildirmemiz gerekir. Açıkça konuşmak, 
yasadışı veya etik olmayan hatalı davranışları meydana geldikleri yerde tespit eder, mevcut 
durumların daha da kötüleşmesini önler ve gelecekte hatalı davranışların önlenmesine 
yardımcı olur. İyi niyetle bir endişenizi dile getirmekten çekinmeyin.
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Hızlı Müdahale. Bir endişe bildirildikten sonra Etik ve Uyum 
Ekibimize gönderilir. Rapor değerlendirilir ve Etik ve Uyum 
departmanı tarafından uygun eylem veya soruşturma için 
yönlendirilir.

Kapsamlı Soruşturma. Huntsman hızlı bir şekilde bir 
soruşturma başlatacak, mevcut tüm bilgileri toplayacak ve 
yasaklanmış bir davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğini 
tespit edecektir. 

Takip Eylemi. Soruşturma bulgularına dayanarak, Huntsman 
daha fazla uygunsuz veya etik olmayan davranışı durdurmak 
ve önlemek için uygun önlemleri alacaktır.

Ciddiye Alınan İddialar. Ayrımcılık, taciz ve/veya misilleme 
iddiaları da dahil olmak üzere tüm raporlar ciddiye alınacak 
ve gizlilik her zaman tam olarak garanti edilemese de 
olabildiğince gizli bir şekilde derhal soruşturulacaktır.

Raporların İncelenmesi

Huntsman, iyi niyetle yapılan tüm suistimal raporlarını araştıracaktır. Raporda bulunurken isminizi vermeniz teşvik edilir, çünkü 
rapor eden kişinin kimliğinin bilinmesi genellikle soruşturmaya yardımcı olabilir. Gizlilik, uygun bir soruşturma ve çözüm için 
mümkün olan en üst düzeyde korunacaktır.

Aşağıdaki kilit noktalar, aldığımız raporlara yaklaşımımızı özetlemektedir:

İşbirliği Beklentisi. Tüm çalışanlardan tam işbirliği 
yapmaları ve herhangi bir soruşturmada Huntsman'a 
yardımcı olmaları beklenmektedir. Bir çalışanın işbirliği 
konusundaki ihmali, iş sözleşmesinin feshine kadar 
varabilecek disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir.

Uygun Disiplin Cezası. Bu İlkeleri ihlal ettiği tespit edilen 
herhangi bir çalışan, iş sözleşmesinin feshi de dahil olmak 
üzere uygun disiplin veya düzenleyici eylemlere tabi 
tutulacaktır.

Amirlerin veya Yöneticilerin Rapor Vermemesi. Bir 
şikayet veya uygunsuz davranıştan haberdar olan ancak 
bunu rapor etmeyen veya uygun olduğu durumlarda bu 
tür davranışlara karşı derhal gerekli adımları uygulamayan 
amir ve yöneticiler hakkında da disiplin cezası uygulanabilir.

İhlallerin Sonuçları. İhlallerin, müdahil olan kişilerin 
işten çıkarılmasına ve hatta bu kişiler ve/veya Huntsman 
hakkında hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanmasına 
kadar varan ciddi sonuçları olabilir.
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Misilleme Olmaması
Misilleme, bir sorunu bildirdikleri veya dile getirdikleri ya da bir 
uyum soruşturmasına veya davasına katıldıkları (tanık olarak 
hizmet vermek gibi) için iş ortaklarına, başvuru sahiplerine veya 
bunlarla yakından ilişkili kişilere daha az olumlu davranıldığında 
meydana gelir.

İyi niyetli bir uyum sorunu veya endişesini dile getirdiği için 
herhangi bir kişiye karşı misillemeye tabi tutulması yasaktır. İyi 
niyetle bir bildirimde bulunursanız, sorguladığınız davranışın 
yasadışı veya etik dışı olmadığı ortaya çıksa bile, disiplin cezası 
veya başka bir olumsuz eyleme maruz kalmayacaksınız. "İyi 
niyet", samimi, doğru ve eksiksiz bir rapor vermek için sahip 
olduğunuz tüm bilgilerle öne çıkmanız anlamına gelir.

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Ekibimden bir çalışan, Speak Up yardım hattına bir rapor 
sunduğunu söyledi. Bana raporunun doğrudan yöneticimizle 
ilgili olduğunu söyledi. O zamandan beri yöneticimizin ona 
saygısızca davrandığını fark ettim ve bunun rapor nedeniyle 
olabileceğinden şüpheleniyorum. Ne yapmam gerektiğinden 
emin değilim. Karışmamak en iyisi mi? Bu konu hakkında 
sessiz mi kalmalıyım?

Y: Hayır, endişelerinizi bildirmelisiniz. Yöneticinizin davranışı 
bir misilleme işareti olabilir. Şüpheleriniz iyi niyetli olduğu için 
Tesis Uyum Görevlinize, Etik ve Uyum Ekibine, Speak Up 
yardım hattına veya başka bir bildirim kaynağına bildirimde 
bulunmalısınız. Misillemeye müsamaha göstermeyiz ve 
bildirimde bulunmak misillemenin önlenmesine veya 
durdurulmasına yardımcı olur.
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İletişimlerimizde 
Doğruluktan 
Yanayız
Huntsman'daki iletişimlerimizde her zaman 
doğruluktan yanayız. Bu ilke, iş arkadaşlarımızla 
etkileşimde bulunurken ve ürünlerimizi doğru bir 
şekilde pazarlarken, adil bir şekilde rekabet ederken 
ve tedarikçilerle ve üçüncü taraflarla doğruluk 
çerçevesinde ilişki kurarken bize rehberlik eder.
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Ürünlerimizi 
Pazarlama
Ürettiğimiz ürünleri ve 
sunduğumuz hizmetleri 
dürüstlükle, gururla ve şeffaflıkla 
pazarlıyoruz, çünkü bunun 
Huntsman'a olan güveni artırdığını 
biliyoruz. Yüksek kaliteli ürün 
ve hizmetler sunarak pazarda iş 
kazanıyor ve itibarımızı koruyoruz.

Müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı 
ürünlerimiz veya hizmetlerimiz 
hakkında asla yanlış 
yönlendirmeyiz. Açıklık ve 
doğrulukla güven inşa ediyoruz. 
Kurduğumuz ilişkilere değer 
verdiğimizden, müşterilerimiz 
ve iş ortaklarımızla olan tüm 
etkileşimleri Huntsman'ı bir adım 
daha ileriye taşıyacak fırsatlar 
olarak görüyoruz.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda Ürünlerimizi doğruluk çerçevesinde ve etkili bir şekilde 
pazarlarız:

• Ürün ve hizmetlerimizin özelliklerini asla yanlış tanıtmamak.
• Rakiplerimizi kötülemeden ürün ve hizmetlerimizin değerini vurgulamak.
• Uygulama zaman çizelgelerini doğru bir şekilde tahmin etmek ve iletmek.
• Pazarlama ve reklam materyallerimizin doğru ve tüm yasa ve yönetmeliklere

uygun olmasını sağlamak.
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Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Satış departmanında çalışıyorum ve üç aylık hedefime ulaşmaya çok yakınım. Eğer hedefime ulaşırsam, bireysel bir performans 
primi alacağım. Yakın zamanda, potansiyel bir müşteriyle yapılan görüşmeler sırasında müzakereler zorlu bir hal aldı. Satışı tamamlamak 
için önerilen işin çok kısa bir süre içinde tamamlanabileceğini söyledim. Bunun mümkün olabileceğinden pek emin değildim, ancak 
sözleşmede daha erken bir teslim tarihinin gerekli olduğu belirtilmeyeceği için müşterinin bunu sorun etmeyeceğini düşündüm. Sözleşme 
henüz tamamlanmadı ama müşteriyi yanlış yönlendirmiş olabileceğimden endişeleniyorum. Doğru şeyi mi yapıyorum?

Y: Bir taahhüdün yerine getirilip getirilemeyeceğinden emin değilseniz, bir amirinize danışmalısınız. Huntsman'ın gerçekçi bir şekilde 
ulaşabileceği şartlar belirlemek, doğruluk ve dürüstlük değerlerimizle örtüşmektedir. İstenen performans hedeflerinin veya kotaların 
etik standartlarımızdan ödün vermesine izin vermeyiz. Gerekirse bir amire danışın ve potansiyel müşteriyle dürüstçe iletişim kurun. Bir 
müşteriyi hayal kırıklığına uğratmaktan ve potansiyel olarak itibarımıza zarar vermekten sakınmak için beklentileri erkenden netleştirin.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız

13



Adil Rekabet
Pazarda güçlü ve adil bir şekilde 
ve yürürlükteki tüm yasalara 
uygun olarak rekabet ediyoruz. 
Hiçbir kâr miktarı değerlerimizi 
feda etmeye değmez. Rekabet 
avantajı elde etmek veya bir 
iş hedefini karşılamak için etik 
standartlarımızdan asla ödün 
vermeyiz. Antitröst yasaları da 
dahil olmak üzere yasaların ihlal 
edilmesi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda adil rekabeti sağlarız:

• Rakiplerimiz hakkında yalnızca kamuya açık veya diğer uygun kaynaklardan bilgi 
toplamak ve bu kaynakları belgelemek.

• Bir rakibin gizli veya tescilli bilgilerini istemeden de olsa elde etmemiz durumunda 
Hukuk Departmanını bilgilendirmek.

• Rekabet fırsatlarını sınırlandırmak için asla hile yapmayın veya yanlış beyanlarda 
bulunmamak.

• Asla bir rakibin bilgilerini elde etmek amacıyla işe alım yapmamak.
• Rakipleri pazardan uzaklaştırmak için asla maliyetin altında fiyatlarla satış yapmamak.
• Rakipler ile asla fiyatlandırma, bölgeler veya müşteriler hakkında görüşmemek.
• Adil rekabet konusunda şüphelerimiz varsa Etik ve Uyum Ekibi veya Hukuk 

Departmanı ile iletişime geçmek.
• Gerekli tüm rekabet hukuku eğitimlerini tamamlamak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Antitröst ve Rekabet Politikası
• Antitröst ve Rekabet Politikası E-Rehberi

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
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İletişimlerimizde 
Doğruluktan Yanayız



Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Bir iş ortağım tarafından bir golf etkinliğine davet edildim. 
Rakiplerin de katılabileceğini düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

Y: Etkinlikte rakiplerle iletişim kurmaktan kaçınmalısınız. Golf 
oynarken rakiplerinizle aynı grupta yer almayacağınızdan 
emin olmak için etkinlik organizatörüyle görüşerek önceden 
gerekli planları yapın. Etkinlikte, rakiplerle resmi olmayan 
sosyal etkinliklerden (öğle yemeği yemek gibi) kaçınmalısınız. 
Ayrıca, katılmadan önce herhangi bir ek onay ve eğitim gerekip 
gerekmediğini de kontrol etmelisiniz.

Rekabet Yasasını Anlamak 
Rekabet ve antitröst yasaları mal ve hizmet piyasalarının 
rekabetçi olmasını sağlar. Bu yasalar, iş verimliliğini azaltan, 
yenilikçiliği kısıtlayan veya mal ve hizmetlerin fiyatlarının 
yükselmesine veya kalitesinin düşmesine neden olan 
sözleşmeler, uygulamalar ve davranışları yasaklayarak rekabeti 
korumaktadır. Rekabet yasalarının odaklandığı iki temel alan 
şunlardır:

• rekabeti̇ engelleyen sözleşmeler ve uygulamalar and 

• pazardaki hakim durumun kötüye kullanılması.

Rekabet yasası risklerinin tespit edilip ele alınmamasının ciddi 
yasal, mali ve itibar sonuçları olabilir.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
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Tedarikçiler 
ve Üçüncü 
Taraflarla 
İletişim
Tedarikçiler ve üçüncü taraflarla 
iletişim kurarken büyük saygı 
gösteriyoruz. İşimiz, yüksek etik 
standartlarımızı paylaşan kişilerle 
ortaklık kurmaya bağlı olduğundan 
işimizi doğruluk çerçevesinde 
ve açık bir şekilde yapıyoruz. 
Karmaşık tedarik zincirlerine 
sahip küresel bir şirket olarak, 
değerlerimize ve yasalara uygun 
olarak en iyi değeri sağlayan 
ortaklarla ilişkiler kuruyor ve bu 
ilişkileri sürdürüyoruz.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda tedarikçiler ve üçüncü taraflarla etik olarak ilişki kurarız:

• İlişkinin iş değeri ne olursa olsun, tüm iş ortaklarına adil şekilde davranmak.
• Kararlarımızı kalite, fiyat ve hizmet gibi objektif kriterlere dayandırmak.
• Çıkar çatışması veya herhangi bir iltimas izlenimi vermekten bile kaçınmak (bkz. 

“Çıkar Çatışmalarından Kaçınma”).
• Huntsman'dan veya başka bir şirketten gizli işletme bilgilerini asla izinsiz 

paylaşmamak.
• Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacıyla sorunlar meydana 

geldiğinde bunları açık ve dürüst bir şekilde tartışmak.
• İş ortaklarımızın yüksek etik standartlarımızı yerine getirdiğinden emin olmak için 

durum tespiti yapmak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Yolsuzlukla Mücadele Politikası
• Yolsuzlukla Mücadele Politikası E-Rehberi'ndeki Üçüncü Taraf Durum Tespiti bölümü

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
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İletişimlerimizde 
Doğruluktan Yanayız



Eylemlerimize 
Dürüstlük 
Getiriyoruz
Dürüstlüğe inanmak yeterli değildir; tüm eylemlerimizde 
dürüst olduğumuzu göstermeliyiz. Çıkar çatışmalarından 
kaçınarak, her türlü yolsuzluğu önleyerek, içeriden 
öğrenenlerin ticaretini ve uluslararası ticareti düzenleyen 
yasalara uyarak ve iş kayıtlarımızın doğruluğunu 
koruyarak dürüstlüğümüzü gösteriyoruz.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
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Çıkar 
Çatışmalarından 
Kaçınma
İşimizi yaparken tarafsız kararlar 
alıyoruz ve Huntsman'ın çıkarları 
doğrultusunda hareket ediyoruz. 
Kişisel çıkarlar objektif iş kararları 
alma kabiliyetimizi engellediğinde bir 
çıkar çatışması meydana gelir. Bu 
tür çatışmalar Huntsman adına etkin 
bir şekilde çalışma kabiliyetimizi de 
olumsuz etkileyebilir. İş bilgilerimizi 
asla kişisel çıkarlarımız ile Huntsman'ın 
çıkarları arasında bir çatışma yaratacak 
şekilde kullanmayız.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda çıkar çatışmalarından kaçınmış oluyoruz:

• İş kararlarımızın kişisel çıkarlarımızdan uzak ve ayrı olarak Huntsman'ın çıkarlarına 
en uygun şekilde olmasını sağlamak.

• Gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarını derhal açıklamak.
• Yöneticimizle önlenemeyen her türlü çıkar çatışmasını çözmek veya etkisini azaltmak.
• Huntsman dışında işimizi yapma kabiliyetimizi engelleyebilecek iş veya diğer çıkarları 

takip etmekten kaçınmak.
• Huntsman'ın bir rakibiyle kişisel bir iş ilişkisi kurmaktan kaçınmak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Çıkar Çatışması Politikası
• Çıkar Çatışması Politikası E-Rehberi

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
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Çıkar Çatışmalarının Anlaşılması 
Bir ortağın kişisel çıkarları Huntsman'ın çıkarlarına veya ortağın 
işle ilgili görevlerine müdahale ettiğinde veya müdahale 
ettiği düşünüldüğünde bir çıkar çatışması ortaya çıkar. Çıkar 
çatışmalarının sıklıkla ortaya çıktığı alanlar aşağıdaki gibidir:

• Huntsman ile iş yapan üçüncü bir taraf, bir çalışanın aile 
üyesi veya arkadaşı olmak, çalışanla başka bir ilişkisi olmak 
veya çalışanla finansal olarak ilişkili olmak.

• Başka bir Huntsman çalışanıyla romantik bir ilişki içinde 
olmak.

• Huntsman'da adı açıklanmayan bir aile üyesi veya yakın 
arkadaşla çalışmak.

• Dışarıda, özellikle de Huntsman'ın iş ortağı veya rakibinde bir 
iş almak.

• Huntsman ile iş yapan veya iş yapmak isteyen herhangi bir 
kuruluşta yetkili, ortak, danışman veya yönetici olarak hizmet 
vermek.

• Harici bir iş yapmak için mülk, bilgi veya zaman dahil olmak 
üzere Huntsman'ın kaynaklarını kullanmak.

• Huntsman'ın iş yaptığı başka bir şirkette önemli bir finansal 
çıkara sahip olmak. "Önemli" bir finansal yatırım, aşağıdakileri 
aşan bir yatırımdır:

• Bir firmanın veya şirketin tedavüldeki menkul 
kıymetlerinin herhangi bir sınıfının %1'i,

• Bir ortaklık veya dernekteki %10'luk hissesi veya
• Bir çalışanın toplam varlıklarının veya brüt gelirinin %5'i.

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Bir iş arkadaşım bana birkaç ay önce atık geri dönüşüm 
hizmetleri için bir şirket kurduğunu söyledi. Şirketin şu anda 
Huntsman'ın rakibi olan birkaç müşterisi var. Huntsman 
şirketinin müşterisi olmadığı için, bölüm müdürümüze söylemesi 
gerektiğini düşünmüyor. Bence burada bir çıkar çatışması 
olabilir. Ne yapmalıyım?

Y: Çalışanın Huntsman'daki görevinde objektif karar verme 
yeteneğini tehlikeye atabilecek herhangi bir şey yapmadan 
önce bölüm müdürünü ve Tesis Uyum Görevlisini bilgilendirmesi 
gerekirdi. Potansiyel çıkar çatışmalarının kaydedilip 
değerlendirilebilmesi için çalışan bu konuyu derhal bölüm 
müdürü ve Tesis Uyum Görevlisi ile görüşmelidir. Doğrudan 
bağlı olduğunuz müdürünüzden veya Tesis Uyum Görevlisinden 
bu konuda iş arkadaşınızla konuşmasını istemelisiniz.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
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Yolsuzluk 
ve Rüşvetin 
Yasaklanması
İşimizi liyakatle ve dürüstlükle 
kazanıyoruz. Asla uygunsuz ödemeler 
veya iltimaslar yoluyla iş kararlarını 
etkilemeye çalışmıyoruz. Yolsuzlukla 
mücadele yasaları hem Şirket hem de 
sizin için potansiyel cezai yaptırımlar 
içerir ve yolsuzluk yapıldığı izlenimi 
bile itibarımıza zarar verebilir. Hiçbir 
kâr miktarı itibarımızı feda etmeye 
değmez. Bu nedenle, nerede 
bulunduğumuza veya nerede faaliyet 
gösterdiğimize bakılmaksızın tüm 
rüşvet veya komisyonlar kesinlikle 
yasaktır.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda rüşvet ve yolsuzluğu önlemiş oluruz:

• İş kararlarını etkilemek amacıyla asla değerli bir şey teklif etmemek.
• Hukuk Departmanının veya Etik ve Uyum Ekibinin önceden onayı olmadan bir kamu 

görevlisine asla değerli bir teklifte bulunmamak.
• Asla uygunsuz veya şüpheli ödemeler teklif etmemek veya kabul etmemek.
• Tüm ödemeleri dürüstçe detaylandırarak eksiksiz ve doğru kayıtlar tutmak.
• Uygunsuz ödemelerle ilgili endişelerinizi bildirmek.
• Kendimizin yapmayacağı ödemeleri yapmak için asla üçüncü bir tarafı kullanmamak.
• Değerlerimizi paylaşan işletmelerle ortaklık kurduğumuzdan emin olmak için durum 

tespiti yapmak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Yolsuzlukla Mücadele Politikası
• Yolsuzlukla Mücadele Politikası E-Rehberi
• Yetki Devri

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
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Eylemlerimize 
Dürüstlük Getiriyoruz



Rüşvet, Komisyon ve Kolaylaştırıcı Ödemeler 
Rüşvet, bir kişinin bir iş kararını uygunsuz şekilde etkilemek 
veya uygunsuz şekilde bir menfaat elde etmek amacıyla 
başka bir kişiye değerli bir şey teklif etmesidir. Başka bir 
kişinin veya üçüncü bir tarafın sizin adınıza rüşvet teklif 
etmesini sağlamak, rüşveti kendiniz teklif etmekle aynı şeydir.

Komisyon, bir şirkete uygunsuz bir şekilde ödenen paranın 
bir kısmının, bir kişiyi etkilemek için ona geri verildiği bir 
rüşvet türüdür.

Kamu görevlisi terimi geniş bir şekilde tanımlanmıştır. 
Hükümetin, kamu kurumlarının veya devletin sahip olduğu 
ya da kontrol ettiği şirketlerin çalışanlarının yanı sıra siyasi 
makam adaylarının tümü kamu görevlisi olarak kabul edilir. 
Bazı ülkelerde, bir kişinin kamu görevlisi olduğu belirsiz 
olabilir. Kamu görevlisi olabilecek bir kişiye verilen herhangi 
bir şey, değeri ne olursa olsun, Etik ve Uyum Ekibi tarafından 
önceden onaylanmalıdır.

Bazen "rüşvet ödemeleri" olarak da adlandırılan 
kolaylaştırıcı ödemeler, genellikle ticari kararları içermeyen 
işlemleri hızlandırmak veya "rüşvet vermek" için yapılan 
küçük ödemelerdir - örneğin, bir izin veya diğer hizmetlerin 
hızlandırılması için bir kamu görevlisine ödeme yapmak veya 
polis koruması sağlamak. Yerel yasalar veya gelenekler 
uyarınca kabul edilebilir olsalar bile, iş yaptığımız hiçbir yerde 
bu ödemeleri yapmayız.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır

21

Eylemlerimize 
Dürüstlük Getiriyoruz



Müşteriler ve İş Ortakları ile Hediye Verme ve 
Alma 
Zaman zaman, değeri ve sıklığı aşırı olmamak kaydıyla, 
belirli bir iş amacı için hediye veya eğlence verebilir 
veya alabiliriz. Huntsman'ın ticari çıkarları, kararlar ticari 
kriterlere dayandığında ve bir hediye ya da eğlenceden 
etkilenmediğinde en iyi şekilde sağlanır. Bizim veya başka 
bir tarafın adil ve tarafsız bir şekilde en iyi iş muhakemesini 
yürütme yeteneğini zedeleyebilecek veya zedelemiş gibi 
görünebilecek herhangi bir şeyi asla vermemeli veya kabul 
etmemeliyiz. Aşağıdaki hediyeleri asla vermeyiz veya kabul 
etmeyiz:

• Nakit veya nakit muadilleri (indirimler, krediler ve hediye 
kartları dahil)

• Lüks yemekler
• Sermaye, hisse senetleri veya tahviller
• İşle ilgili olmayan seyahat veya konaklama için geri ödeme
• Pahalı şarap veya alkollü içkiler
• Uygunsuz eğlence

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
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Eylemlerimize 
Dürüstlük Getiriyoruz



Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Bir satıcı bana FIFA Dünya Kupası maçı için iki adet 
yüksek fiyatlı bilet teklif etti. Satıcı, katılamayacağı için 
karşılığında bir şey istemediğini söyledi. Biletleri kabul 
etmeli miyim?

Y: Biletlerin değeri, bu hediyeye yalnızca belirli onaylarla 
izin verilebileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu biletleri 
kabul etmenizin uygun olup olmadığı veya bu hediyenin 
kibarca reddedilip reddedilmeyeceği konusunda doğrudan 
bağlı olduğunuz müdürünüzden bilgi almanız gerekecektir.

S: Yöneticimin arkadaşına yeni akıllı telefonunun eşinin 
hediyesi olduğunu söylediğini duydum. Ama o akıllı 
telefonun aslında bir sözleşme sahibinin hediyesi olduğunu 
biliyorum. Bu telefon pahalı ve Huntsman'ın Yolsuzlukla 
Mücadele Politikası'ndaki sınırları aşıyor. Ne yapmalıyım?

Y: Bu kabul edilemez bir hediyedir çünkü yöneticinizi 
etkileyebilir veya onun objektif iş kararlarını etkilediği 
izlenimini verebilir. Endişelerinizi derhal Tesis Uyum 
Görevlinize veya Etik ve Uyum Ekibinin herhangi bir üyesine 
bildirmelisiniz. Speak Up yardım hattını da kullanabilirsiniz.

S: Bir satıcı bana bir ticaret fuarına katılmam için tüm 
masrafları karşılayan bir seyahat teklif etti. Katılmanın 
işimde bana gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum. 
Teklifi kabul edebilir miyim?

Y: Seyahat masraflarının ödenmesini kabul etmeden önce 
yöneticinizden ve Tesis Uyum Görevlisinden onay almanız 
gerekir. Seyahat, yalnızca Huntsman işlerini ilerletmesi 
ve uygunsuz amaçlar için sunulmaması durumunda 
onaylanabilir. Ayrıca ticari birliklere/ticari fuarlara katılımın 
ek onaylar ve eğitim gerektirebileceğini unutmayın.

S: Son beş yıldır Huntsman'da satış bölümünde 
çalışıyorum. Amerika'dayım ama Asya'da bir devlet 
kurumuyla büyük bir iş aldım. Ajans çalışanlarından biriyle 
yaptığım telefon görüşmesinde, bazı bağışların ülkelerinde 
iş yapmanın normal bir unsuru olduğu söylendi. Hiçbir 
şeyi kabul etmedim ve ona geri döneceğimi söyledim. Ne 
yapmalıyım?

Y: Olayı mümkün olan en kısa sürede Etik ve Uyum 
Ekibine bildirin. Bu ödemeler kolaylaştırıcı ödemeler veya 
rüşvet gibi görünebilir ve iş yaptığımız her yerde yolsuzluk 
izlenimi vermekten bile kaçınmaktayız.

Devletin sahip olduğu veya kontrol ettiği şirketlerin 
çalışanlarının kamu görevlisi olarak kabul edildiğini 
unutmayın. Hayır amaçlı bağışlar da dahil olmak üzere tüm 
bağışlar Yetki Devirlerimiz doğrultusunda onaylanmalıdır. 
Bir kamu kuruluşuna veya görevlisine yapılan bağışlar için 
de Etik ve Uyum Ekibinden önceden yazılı izin almanız 
gerekir.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
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Uluslararası 
Ticaret 
Yasalarına 
Uyum
Küresel bir şirket olarak, iş 
yaptığımız yerlerdeki tüm 
uluslararası ve ulusal yasalara 
saygı duyuyoruz. İşimizi sürdürme 
ve büyütme kabiliyetimiz buna 
bağlıdır. Uluslararası ticaret yasaları 
karmaşıktır ve bölgeden bölgeye 
değişir. İş yaptığımız her yerde 
bu yasaları bilmek ve bunlara 
uymakla yükümlüyüz. Bunu yaparak 
Huntsman'ı cezalardan koruyor ve 
dünyayı iş yapmak için daha güvenli 
bir yer haline getiriyoruz.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda uluslararası ticaret yasalarına uymuş oluruz:

• Düzenlemeleri bilmeden asla uluslararası sınırlar ötesinde işe alım, pazarlama veya 
dağıtım yapmamak.

• Yaptırım listelerinde yer alan şirketlerle veya kişilerle asla ticaret yapmamak.
• Ticaret yapmayı planladığımız tüm üçüncü taraflar için risk değerlendirmesi ve durum 

tespiti yapmak.
• Herhangi bir endişeniz varsa veya herhangi bir müşterimiz ya da iş ortağımız boykota 

katılmamızı isterse Uluslararası Ticaret Uyum Grubu ile iletişime geçmek.
• Müşteri bilgilerine erişimle ilgili tüm kısıtlamalara riayet etmek.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Uluslararası Ticaret Uyum Politikası
• Uluslararası Ticaret Uyum Politikası E-Rehberi

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
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İthalat ve İhracatlar 
İhracat, başka bir ülkedeki bir kişiye gönderilen bir ürün veya 
hizmettir. İhracat, dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaş 
olmayan bir kişiye sağlanan teknoloji, teknik bilgi veya yazılım 
olabilir. Herhangi bir şeyi ihraç etmeden önce, hem teslimatın 
yapılacağı ülkenin hem de alıcının uygun olduğundan emin 
olmalıyız. Ayrıca gerekli tüm lisans ve izinleri almalı ve ilgili tüm 
gümrük vergilerini veya tarifeleri ödemeliyiz.

Yabancı veya harici bir kaynaktan satın aldığımız malları başka 
bir ülkeye getirdiğimizde ithalat yapmış oluruz. İthalat da çeşitli 
yasa ve yönetmeliklere tabidir. Ülkeye giren ithal mallar için 
gümrük vergisi veya tarife ödememiz ve belirli başvurularda 
bulunmamız gerekebilir.

Teknoloji transferleriyle ilgili tüm ticaret yasalarına riayet 
etmeliyiz. ABD gibi bazı ülkeler, teknik bilgilerin kendi 
ülkelerinde vatandaş olmayanlara verilmesini kontrol etmektedir. 
Bu tür bilgiler e-posta, eğitim ve web erişimini içerebilir. Bu tür 
bilgilerin aktarılması varsayılan ihracat olarak değerlendirilebilir 
ve herhangi bir sınırı geçmeden gerçekleşebilir. Bir ticaret 
kısıtlamasının geçerli olup olmadığı konusunda şüpheye 
düştüğünüzde, Uluslararası Ticaret Uyum Grubundan rehberlik 
isteyin.

Boykotlar 
Boykot, bir kişi, grup veya ülkenin diğer bazı kişi veya ülkelerle 
iş yapmayı reddetmesidir. Bazı ülkeler kendi sınırları içerisinde 
faaliyet gösteren şirketlere boykot şartı getirmeye çalışmaktadır. 
Boykot taleplerine karşı tetikte olmalı ve bu tür talepleri 
Uluslararası Ticaret Uyum Grubuna iletmeliyiz.

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: New Jersey'deki Huntsman'da satın alma uzmanıyım. 
Yarın Hindistan'a doğru bir son dakika seyahatine çıkıyorum. 
Dizüstü bilgisayarımı almam gerekiyor ama içinde çok sayıda 
Huntsman program tasarımı var. İhracat lisansı almam 
gerektiğini biliyordum ama zamanım kısıtlıydı. Ayrılmadan 
önce başvurduğum sürece ruhsat olmadan ülkeyi terk edebilir 
miyim?

Y: Hayır. İhracat niteliği taşıyan bir teknolojiyle ülkeden 
ayrılmadan önce gerekli tüm izinleri almanız gerekir. İhracat 
ticareti kontrolleri, bir Huntsman çalışanının yurtdışına seyahat 
ederken taşıyabilecekleri de dahil olmak üzere ürünler, yazılım 
ve teknoloji için geçerli olabilir. Bir ihracat lisansına ihtiyacınız 
olup olmadığından emin değilseniz, Uluslararası Ticaret Uyum 
Grubundan rehberlik isteyin.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
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İçeriden Bilgiyle 
Menkul Değer 
Alım Satımını 
Önleme
Huntsman ve iş ortaklarımız hakkında 
kamuya açık olmayan, mevcut veya 
muhtemel önemli bilgileri uygun 
şekilde ve doğruluk çerçevesinde 
ele almaktan sorumluyuz. İşimiz 
sırasında Huntsman veya bir ya da 
daha fazla iş ortağı hakkında kamuya 
açık olmayan bilgiler edinebiliriz. Bu tür 
bilgileri, menkul kıymet (hisse senedi, 
tahvil ve satın alma hakkı gibi) satın 
almak, satmak veya ticaretini yapmak 
için kişisel yatırım kararları vermek 
amacıyla asla kullanamaz veya üçüncü 
bir tarafa veremeyiz. Bu, içeriden 
öğrenenlerin ticareti olarak kabul edilir 
ve itibarımızdan daha fazlasına zarar 
verebilir. Bazı durumlarda bireyler için 
hapis cezası da dahil olmak üzere 
cezai yaptırımlara ve Huntsman için 
ciddi sonuçlara yol açabilir.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda içeriden öğrenenlerin ticaretini önleriz:

• İçeriden kamuya açık olmayan önemli bilgilere sahip olduğumuzda asla Huntsman 
veya başka bir halka açık şirketin hisselerini almamak veya satmamak.

• Aile ve yakın arkadaşlar da dahil olmak üzere Huntsman dışındaki hiç kimseyle 
maddi, kamuya açık olmayan içeriden bilgileri asla paylaşmamak.

• İçeriden bilgileri yalnızca bilmesi gereken iş arkadaşlarınızla paylaşmak.
• İçeriden edindiğiniz bilgileri, muhtemelen bu bilgilerle hareket edecek birine asla 

aktarmamak("tüyo vermek" olarak bilinir).
• Halka açık menkul kıymetlerin fiyatını etkilemek için asla yanlış bilgi yaymamak.
• İçeriden alınan bilgilerle ilgili sorularınızı Yatırımcı İlişkilerine yöneltmek.
• Bilginin önemli olup olmadığı veya kamuya açık olup olmadığı konusunda emin 

değilsek Hukuk Departmanı ile iletişime geçmek.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası
• İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası E-Rehberi

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
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İçeriden Bilgi 
Şirket bilgileri, makul bir yatırımcının söz konusu şirketin hisse 
senedini satın alma, elde tutma veya satma kararını vermesine 
yardımcı olması için kullanması durumunda önemlidir. Bilginin 
kamuya açıklanmasının üzerinden bir tam işlem günü geçene 
kadar bilgi kamuya açık değil
olarak kabul edilir. İçeriden alınan bilgiler olumlu ya da olumsuz 
olabilir. 

İçeriden alınan bilgilere örnek olarak şunlar verilebilir:

• Gelecekteki kazanç veya kayıplara ilişkin tahminler
• Birleşme veya satın alma haberleri
• Önemli bir varlık satışına ilişkin haberler
• Huntsman'ın menkul kıymetlerine ilişkin finansal ve diğer 
olaylar
• Üst düzey yönetimdeki değişiklikler
• Önemli yeni ürünler veya keşifler

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Huntsman'ın bir üretim tesisinde yöneticiyim. Oğlum 
yakında üniversiteye başlayacak ve okul ücretini ödemeye 
yardımcı olmak için Huntsman hisselerimi satmak istiyorum. 
İş yerinde, Huntsman'ın büyük bir şirketi satın almak için gizli 
görüşmeler yaptığını öğrendim. Huntsman hisselerimi hala 
satabilir miyim?

Y: Hayır. Satın alma haberinin önemli olduğunu varsayarsak, 
hisselerinizi satabilmeniz için anlaşmanın kamuya 
açıklanmasından sonra uygun süreyi beklemeniz gerekir. 
Maddi, kamuya açık olmayan bilgilere sahipken hisse senedi 
ticareti yaparsanız, içeriden öğrenenlerin ticaretinden sorumlu 
olabilirsiniz ve bu da cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 
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İş Kayıtlarının 
Doğru 
Tutulması
Oluşturduğumuz her kayıt ve 
sistemlerimize girdiğimiz tüm 
veriler de dahil olmak üzere tüm 
iletişimlerimizde doğruluktan 
yanayız. Kayıtlarımızın doğruluğunu 
korumak, gelecek için plan 
yaparken yasalara uymamızı 
sağlar. Doğru kayıtların tutulması 
hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve 
müşterilerimize de güvence sağlar.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda iş kayıtlarını etik olarak tutmuş oluruz:

• Zaman ve gider kayıtları da dahil olmak üzere her kaydın doğru ve eksiksiz 
olduğundan emin olmak.

• Tüm mali işlemleri doğru bir şekilde, zamanında ve gerekli belgelerle birlikte 
raporlamak.

• Ticari faaliyetlerimizi veya mali durumumuzu asla yanlış nitelendirmemek.
• Asla açıklanmamış veya kaydedilmemiş hesaplar oluşturmamak.
• Kayıtları gerektiği veya talep edildiği şekilde denetçilere derhal sunmak.
• Bir soruşturma veya denetim için yasal beklemeye tabi olan herhangi bir kaydı 

muhafaza etmek.
• Huntsman'ın iç kontrol sistemini ve kayıt tutma gerekliliklerimizi takip etmek.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Belge Saklama Politikası
• Belge Saklama Politikası E-Rehberi
• Belge Yönetim Programı kurum içi internet sitesi

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
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Belge Yönetimi ve Kayıtların Saklanması 
Kayıt Saklama Takvimimiz ve Belge Yönetim Programımız, süre 
ve ne zaman imha edilebilecekleri de dahil olmak üzere kayıtları 
ne kadar süreyle saklayacağımızı belirler. Düzenli aralıklarla 
dosya bakımı yapılması ve uygun kopyaların atılması uygun olsa 
da, kayıtları kayıt saklama programında belirtilen süreden önce 
imha etmiyoruz.

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Departmanımda tasnif edilmesi gereken çok sayıda kayıt 
var. Amirim benden bu kayıtları düzenlememi ve hangilerinin 
imha edilebileceğini bulmamı istedi. Bunu nasıl yapabilirim?

Y: İlk olarak, herhangi bir belgenin kayıt saklama 
gerekliliklerine veya yasal beklemeye tabi olup olmadığını 
belirleyin, çünkü bu kayıtlar Kayıt Saklama Takviminde 
belirtilen süre boyunca veya yasal bekleme kaldırılana kadar 
saklanmalıdır. Bir kayıt üzerindeki yasal bekletme kaldırılsa 
bile, Kayıt Saklama Programı politikalarımızla tutarlı olarak 
uygulanmaya devam eder, bu nedenle kayıtların daha uzun 
süre tutulması gerekebilir. Herhangi bir kısıtlamaya tabi 
olmayan kayıtlar politikalarımıza uygun olarak imha edilebilir ve 
edilmelidir. Gizli bilgiler içeriyorlarsa, imha edilmeleri gerekir. 
Departmanınızda kağıt öğütme için açıkça işaretlenmiş güvenli 
toplama kapları bulunmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için 
Belge Yönetim Programı kurum içi sitesini ziyaret edin.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
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Herkese Saygı 
Gösteriyoruz
Saygı, Huntsman'daki tüm etkileşimlerimizin 
temelidir. Saygı sayesinde karşılıklı anlayış 
duygusunu kolaylaştırır, gizli bilgileri korur ve 
çevreye, toplumlarımıza ve insan haklarına yönelik 
taahhütlerimizi yerine getiririz.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 
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Saygılı Bir İş 
Yerini Teşvik 
Etmek
Herkese saygıyla yaklaşıyoruz. 
Başarı formülümüzün bir yanı da 
tüm çalışanlarımızın kendilerini 
değerli ve saygıdeğer hissetmelerini 
sağlamaktır. Çeşitlilik ve kapsayıcılık, 
eşit istihdam fırsatı ve taciz ve 
ayrımcılıktan uzak bir işyeri taahhüt 
ediyoruz. Bu taahhütler, herkes 
için profesyonel ve destekleyici bir 
çalışma ortamını teşvik etmektedir.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı Kucaklamak

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyoruz ve iş yerlerimizde küresel çeşitlilik 
perspektifini yansıtmaya kararlıyız. Farklı yetenekler ve bakış açıları ekiplerimizi 
geliştiriyor ve vizyonumuzu genişletiyor. Herkesi dahil ettiğimizde, hep birlikte daha iyi 
kararlar alıyoruz.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda çeşitlilik ve kapsayıcılığı kucaklamış oluruz:

• Herkese ve bakış açılarına nezaket ve saygıyla yaklaşmak.
• İşe alım yapmak ve çeşitlilik içeren ekipler kurmak.
• Çözüm bulmak için farklı bakış açılarını ve yaklaşımları aktif olarak araştırmak.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
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Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

31



Ayrımcılığın Yasaklanması

Yasadışı ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Başarı formülümüzü 
desteklediğinden, liyakate göre işe alım yapıyor ve terfi veriyoruz. Ayrımcılık sadece 
yasalara aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Huntsman'a getirdiğimiz yetenek 
ve becerileri de sınırlıyor. Bir şirket olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak, aynı 
zamanda saygı ve dürüstlük değerlerimize bağlı kalmak anlamına gelir. 

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda iş yerlerimizin ayrımcılıktan arınmış olmasını sağlarız:

• Tüm işe alma ve terfi kararlarını liyakate göre almak.
• Hepimizin Huntsman'a kattığı değere odaklanarak herkese adil davranmak.
• Korunan özelliklere dayalı olarak asla ayrımcılık yapmamak.
• İşyerlerimizin engelli bireylere uygun olmasını sağlamak.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
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Korunan Özellikler 
Huntsman, ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamı yaratmayı 
taahhüt eder. Herkes için fırsat olduğuna inanıyoruz ve korunan 
özelliklere dayalı olarak bir çalışana veya başvuru sahibine 
karşı ayrımcılığa tolerans göstermiyoruz. Korunan özellikler 
aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

• Irk, renk veya etnik köken
• Din
• Toplumsal cinsiyet veya cinsel yönelim
• Yaş
• Engellilik
• Ulusal köken

Bu liste hiçbir şekilde kapsamlı değildir. Faaliyet gösterdiğimiz 
tüm ülkelerdeki grupları ve eylemleri koruyan yasalara saygı 
duyuyoruz.

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Yeni yöneticim kısa bir süre önce haftalık ekip 
toplantılarını Çarşamba günleri saat 15:00'ten her Cuma 
öğlene alacağını duyurdu. Her gün öğlen saatlerinde 
ibadetimi gerçekleştiriyorum ve bu geçmişte hiç sorun 
olmamıştı. Yöneticime durumu anlattığımda, bunun artık 
bir sorun olduğunu ve "saçma dini inançlarım" nedeniyle 
toplantılara katılamazsam, olumlu bir liyakat değerlendirmesi 
alamayabileceğimi söyledi. Kırıldım ve şok oldum. Ne 
yapmalıyım?

Y: Yöneticinizin yorumları sizi rencide etmiştir ve Huntsman'ın 
değerleriyle bağdaşmamaktadır. Yeni yöneticinizin toplantıyı 
Cuma günleri öğlene almak için işle ilgili bir nedeni olabilir, 
ancak endişelerinizi ve olası alternatifleri tartışırken size saygılı 
davranması gerekir. Yöneticinizin yorumlarını derhal yerel 
Tesis Uyum Görevlinize bildirin. İnsan Kaynakları Müdürünüzle 
de görüşebilirsiniz. Her zaman Speak Up yardım hattını 
kullanabileceğinizi veya ethics@huntsman.com adresinden 
Etik ve Uyum ekibiyle iletişime geçebileceğinizi unutmayın.
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Tacizin Önlenmesi

Huntsman, tüm çalışanlara saygı ve haysiyetle davranılan bir çalışma ortamı 
sağlamayı taahhüt eder. Çalışma ortamımızın iş gibi, profesyonel ve tacizden uzak 
olmasını istiyoruz. Böyle bir ortam, çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini 
sağlar. 

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda tacizden arınmış bir çalışma ortamı yaratmış oluruz:

• Saldırgan olarak algılanabilecek herhangi bir şeyi söylemekten veya yapmaktan 
kaçınmak.

• Herkese haysiyetli ve saygılı davranmak.
• Taciz edici veya saldırgan davranışlara tanık olursak açıkça konuşmak.
• Kişisel sınırlara ve tercihlere saygı göstermek.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Ayrımcılık, Taciz ve Misillemeye Karşı Politika
• Ayrımcılık, Taciz ve Misillemeye Karşı Politika E-Rehberi
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Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Departmanımdaki bir iş arkadaşım, işim için gerekli 
olan bilgileri bana vermeyi sürekli olarak reddediyor. Bana 
aşağılayıcı lakaplar takıyor ve diğer çalışanlara işimi yapacak 
nitelikte olmadığımı dile getiriyor. Davranışları kırıcı olsa da onu 
kızdırmak ya da başıma daha fazla bela açmak istemiyorum. 
Bu durumla nasıl başa çıkmalıyım?

Y: Taciz ve gözdağı birçok şekilde olabilir. Lakap takmak 
kabul edilemez. Bilgi vermeyi reddetmek ya da bir kişinin 
kalifiye olmadığını ifade etmek yasa dışı olmasa da 
saygısızlık olarak görülebilir ve kişinin güvenini zedeleyebilir. 
İyi niyetli bir bildirimde bulunduğunuz için misillemeyle 
karşılaşmayacağınızı unutmayın. Bu davranışı derhal 
yöneticinizle görüşmelisiniz. Ayrıca Speak Up yardım hattını 
kullanabilir veya Etik ve Uyum ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
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İşyerimizi 
Güvenli ve 
Emniyetli 
Tutmak
İşyerinde güvenlik başarımız 
için esastır. Kendi hayatımızı 
korumadan müşterilerimizin 
hayatlarını zenginleştiremeyiz. 
Karmaşık ürün ve süreçlerle 
yenilikler yapan bir şirket olarak 
Huntsman, güvenli ve emniyetli iş 
yerlerini sürdürmelidir. İş yerindeki 
emniyet ve güvenliğimizden hepimiz 
sorumluyuz.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda iş yerimizi güvenli ve emniyetli tutmuş oluruz:

• İş sırasında asla gereksiz riskler almamak.
• İşe asla uyuşturucu veya alkol etkisi altında gelmeyip, gelenleri de ihbar etmek.
• Güvenli olmayan veya sağlıksız çalışma koşullarını bildirmek.
• Tüm acil durum prosedürlerini bilmek ve acil durum tatbikatlarına ve eğitimlerine 

katılmak.
• Sosyal medya da dahil olmak üzere tanık olduğumuz her türlü şiddet tehdidini 

bildirmek.
• İşe asla herhangi bir türde silah getirilmemek.
• Tüm Huntsman mülkiyetlerini kullanmadığınız zamanlarda kilit ve şifreler aracılığıyla 

güvende tutmak.
• Tehlike ihtimali varsa güvenlik güçlerini aramak.
• Sağlık ve güvenlikle ilgili tüm politika ve prosedürlere uymak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası
• Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası E-Rehberi

Değerlerimiz: 
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Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımı 
İşe asla uyuşturucu, alkol veya güvenli çalışma kabiliyetimizi 
bozabilecek başka herhangi bir maddenin etkisi altında 
gitmeyiz. Herhangi bir çalışanın yasadışı uyuşturucu, teçhizat 
veya kontrollü madde bulundurması, kullanması, satması, satın 
alması veya dağıtması yasaktır.

Reçeteli ilaçların bile güvenli bir şekilde performans gösterme 
veya çalışma yeteneğimizi bozabileceğini aklınızdan 
çıkarmayın. Çalışmanızı engelleyebilecek herhangi bir ilacın 
bilincinde olun ve bir yöneticinin veya İK'nın bunu bildiğinden 
emin olun. Tesislerimizde bulunan herkesin güvenliğini her 
zaman gözetmek mecburiyetindeyiz.

Olaylar ve Ramak Kala Atlatılan Kazalar 
Olaylar ve ramak kala atlatılan kazalar ciddi bir iş konusudur 
ve ister olaya dahil olmuş ister sadece tanık olmuş olalım, 
hepimizin bunları bildirme sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır. 
Bu olayların tespit edilmesi ve anlaşılması, bunların tekrar 
yaşanmasını önlememizi sağlar ve bu da hepimiz için riski 
azaltır. Olayların ve ramak kala atlatılan kazaların bildirilmesi 
hem değerlerimize hem de yasalara uygundur.
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Özel Bilgilerin 
Korunması
İş ortaklarımızın ve iş 
bağlantılarımızın kişisel bilgilerini 
koruyoruz. Dünyanın dört bir 
yanındaki iş ortaklarımız ve iş 
bağlantılarımız, özel bilgilerini 
düzenli olarak bize emanet 
etmektedir. Bu ilişkileri ve itibarımızı 
korumak için bu güveni korumalıyız.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda özel bilgileri korumuş oluruz:

• Özel bilgilerin kullanımını iş görevlerimizle sınırlandırmak.
• Bilgileri güvende tutmak için tüm prosedürleri yerine getirmek.
• Özel bilgileri yalnızca gerektiği sürece muhafaza etmek.
• Özel bilgileri asla Huntsman dışında başkalarıyla paylaşmamak.
• Şüphelendiğiniz her türlü veri ihlalini derhal bildirmek.
• İş yaptığımız her yerde tüm gizlilik yasalarına uymak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Gizlilik Politikası
• Gizlilik Politikası E-Rehberi
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Kişisel Verilerin İhlali 
Kişisel verilerin ihlali, bu verilerin güvenliğini tehlikeye atan 
kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde elde edilmesidir. Kişisel 
verilerin her ihlali, etkilenen bireylerin yetki alanı da dahil olmak 
üzere birçok faktöre bağlı olarak etki ve risk açısından farklılık 
gösterecektir. Bunlar dahili (Huntsman bünyesinde) ve harici 
(Huntsman dışındaki) ihlaller olabilir. Huntsman'ın gerektiği 
şekilde araştırma yapabilmesi, kayıt tutabilmesi ve raporlama 
yapabilmesi için her iki türün de bildirilmesi gerekir.

Potansiyel veya bilinen bir dahili veya harici kişisel verilerin 
ihlalini tespit eden veya bu konuda bilgilendirilen herhangi bir 
çalışan, durumu derhal Yerel Güvenlik Görevlisine, Yerel İK'ya, 
Tesis Uyum Görevlisine veya Veri Gizliliği Ekibine bildirmelidir.

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Yöneticim yanlışlıkla bir iş arkadaşının performans 
değerlendirme dosyasının bir kopyasını fotokopi makinesinde 
unutmuş. Bu kişisel bilgiler güvenli değil. Ne yapmalıyım?

Y: İş arkadaşlarımızın mahremiyetini korumak gibi bir 
sorumluluğumuz bulunuyor. Çalışanlar hakkındaki gizli kişisel 
bilgiler ofis içinde veya dışında paylaşılmamalı veya güvenli 
olmayan bir yerde bırakılmamalıdır. Dosyayı derhal yöneticinize 
iade etmelisiniz. Bu durum tekrarlanırsa, konu hakkında İnsan 
Kaynakları Yöneticiniz ile görüşün.

Huntsman'ın Gizli Bilgi Kategorileri 
Bazen iş amaçları için özel bilgileri toplamamız gerekir. 
Huntsman dört farklı kişisel veri kategorisi belirlemektedir:

• İsim ve iş iletişim bilgileri (örn. iş telefon numarası ve iş 
adresi) (Kategori 1)

• Huntsman tarafından oluşturulan kişisel veriler (ör. tazminat 
ve sosyal yardımlar) (Kategori 2)

• Kişi tarafından sağlanan kişisel veriler (örn. ses, görüntü ve 
iletişim bilgileri) (Kategori 3)

• Hassas kişisel veriler (örneğin etnik köken, dini inançlar ve 
kişisel bankacılık bilgileri) (Kategori 4)

Huntsman, tüm çalışanlarının Veri Gizliliği eğitimi almasını 
zorunlu kılar. Bazı çalışanların pozisyonlarına bağlı olarak 
Kategori 3 veya 4 verilerine erişimi vardır. Bu çalışanlara ilave 
eğitimler verilir.
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Çevre, Sağlık, 
Güvenlik ve 
Sürdürülebilirlik 
Taahhütleri
İnsanlara veya çevreye zarar 
vermeden, yaşamı zenginleştiren ve 
sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya 
yardımcı olan ürünler yaratmak, 
üretmek ve satmak için bilimi esas 
alıyoruz. İnsan sağlığına, güvenliğine 
ve çevreye gösterdiğimiz özeni 
yaptığımız her işte ön planda tutuyoruz. 
İşimizin her alanında çevre, sağlık 
ve güvenlik (ÇSG) performansında 
mükemmelliği sağlayarak zararı 
önleyebiliriz. Bu da bizi sadece 
günümüzde rekabetçi değil, aynı 
zamanda gelecekte de sürdürülebilir 
kılıyor. İşimizin, iş ortaklarımızın ve 
toplumlarımızın sağlığı birbiriyle iç 
içedir.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik performansında 
mükemmelliğe ulaşmış oluruz:

• Süreçlerimiz ve ürünlerimizle ilgili tehlikeleri bildirmek.
• İş ortaklarına ve müşterilere ürünlerimizin nasıl en iyi şekilde kullanılacağı, 

saklanacağı, geri dönüştürüleceği ve imha edileceği konusunda iletişim kurmak.
• Tehlikeleri değerlendirmek ve tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili tüm protokolleri 

yerine getirmek.
• Tüm madde ve ürünleri kayıt altına almak.
• Ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca Çevre Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza 

indirmek için ürünlerimizin sorumlusu olarak hareket etmek.
• Endişeleri veya protokol ihlallerini Çevre Sağlığı ve Güvenliği yöneticimize bildirin.
• İşimizi yürüten tüm Çevre Sağlığı ve Güvenliği ve sürdürülebilirlik yasalarına uymak.
• Huntsman hedeflerini ve yönetmeliklerini karşılayacak tüm çevre programlarına uyum 

sağlamak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası
• Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası E-Rehberi
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Toplumlarımıza 
Katkıda 
Bulunmak
Dünya çapında diğer insanların 
hayatlarında olumlu bir fark 
yaratmaya çalışıyoruz. İşimiz, 
kimyanın günümüzün acil 
ihtiyaçlarını karşılayabileceğine 
ve bireyler olarak yaşadığımız 
toplumlarda zamanımızın 
zorluklarını ele almaya yardımcı 
olabileceğimize olan inancımızla 
gelişti. Kişisel katılım yoluyla 
toplumlarımıza yardımcı olmak 
sadece itibarımız için iyi bir şey 
değil, aynı zamanda yapılması 
gereken doğru şeydir.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda toplumlarımıza en iyi şekilde katkıda bulunmuş oluruz:

• Elimizden geldiğince dünyanın dört bir yanındaki hayır kurumlarında gönüllü olarak
çalışmak.

• Kurum dışındaki faaliyetlerin iş görevlerimizi engellemediğinden veya bir çıkar
çatışması yaratmadığından emin olmak.

• Tutkulu olduğumuz kuruluşlara gönüllü olmamız veya katkıda bulunmamız için iş
arkadaşlarımıza asla baskı yapmamaya özen göstermek.

• Huntsman adına bağış yapmadan veya Huntsman fonlarını hayır amaçlı kullanmadan
önce onay almak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Yolsuzlukla Mücadele Politikası
• Yolsuzlukla Mücadele Politikası E-Rehberi
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Siyasi Faaliyetler 
Vatandaşlar olarak her birimiz kendi siyasi inançlarımıza 
sahip olmakta özgürüz. Kişisel olarak siyasetle ilgilenebilir ve 
yasal sınırlar dahilinde siyasi katkı yapabiliriz. Siyasi katkılar 
karmaşık kurallara ve düzenlemelere tabi olduğundan, 
Huntsman tarafından onaylandığı veya desteklendiği 
izlenimi verebilecek her türlü kişisel katılımdan kaçınmalıyız. 
Yasa, sınırlı durumlar dışında, bir şirketin kaynaklarının ve 
tesislerinin siyasi kampanyalarla bağlantılı olarak kullanılmasını 
kısıtlamaktadır. Huntsman'ın kaynaklarının veya tesislerinin 
herhangi bir şekilde kullanılması veya herhangi bir kampanya 
adına mesai saatleri içinde herhangi bir faaliyette bulunulması, 
Hukuk Departmanının önceden onayını gerektirir.
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İnsan Haklarına 
Saygı
Dünyanın dört bir yanındaki 
bireylerin ve toplulukların insan 
haklarına saygı duyuyoruz. İş 
yaptığımız her yerde bu hakları 
sağlamak için çalışıyor ve iş 
ortaklarımızdan da aynısını 
bekliyoruz. Kölelik, insan kaçakçılığı 
ve çocuk işçiliğinin ne işimizde ne 
de küresel toplumda yeri vardır. 
Bizler tüm insanların onurunu ve 
eşitliğini destekliyoruz ve herkesin 
haklarını korumakla sorumluyuz.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda insan haklarına saygı göstermiş oluruz:

• Bizim adımıza çalışan herkese makul çalışma saatleri ve adil ücretler sağlamak.
• Tüm iş ortaklarımızın adil iş gücü uygulamalarına bağlı olduğundan emin olmak.
• Dünyanın hiçbir yerinde asla çocuk veya hapishane işçiliği kullanmamak.
• Fark ettiğimiz insan hakları ihlallerini bildirmek.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• İnsan Hakları Politikası
• İnsan Hakları Politikası E-Rehberi
• Satıcı Mesleki Ahlak Kuralları
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Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz
Huntsman'ın hem maddi hem de manevi tüm ticari 
varlıklarını korumalıyız. Varlıklarımız arasında fiziksel ve 
fikri mülkiyetimiz, gizli bilgilerimiz, bilgi teknolojimiz ve 
sosyal medya hesaplarımız yer almaktadır.
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Fiziksel 
Varlıkların 
Sorumlu 
Kullanımı
On yıllardır dünya çapında 
faaliyet gösteren küresel bir 
şirket olarak Huntsman, bir 
dizi fiziksel varlık biriktirmiştir. 
Fiziksel varlıklarımız arasında iş 
yerlerimiz, araç ve gereçlerimiz, 
taşıtlarımız, bilgisayarlarımız, ofis 
malzemelerimiz, fonlarımız ve 
daha fazlası yer almaktadır. Bu 
varlıklar sadece bizim için değerli 
değil, aynı zamanda ortaklarımız ve 
müşterilerimiz için değer yaratmak 
üzere kullandığımız varlıklardır. 
Hepimiz bu varlıklardan sorumluyuz. 
Onları korumalı ve doğruluk 
çerçevesinde kullanmalıyız. Fiziksel 
mülkümüzü asla kayıp, israf veya 
başka bir şekilde yanlış kullanım 
riskine atmayız.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda fiziksel mülkümüzü sorumlu bir şekilde kullanırız:

• Fiziksel varlıklarımızı yalnızca iş amaçları için kullanmak.
• Kullanılmadığı zamanlarda uygun kilitler ve şifreler kullanarak iş yerlerinin, 

araçların ve teknolojinin güvenliğini sağlamak.
• Yetkisiz personelin fiziksel mülkümüzü ziyaret etmesine veya kullanmasına asla 

izin vermemek.
• Kaza ve aşınma veya yıpranma nedeniyle fiziksel mülkte meydana gelen hasarı 

bildirmek.
• Fiziksel mülkümüzü kullanırken tüm prosedürlere ve protokollere uymak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• İş Seyahati ve Harcama Politikası
• Bilgisayar, E-posta ve İnternet Kullanım Politikası
• Bilgisayar, E-posta ve İnternet Kullanım Politikası E-Rehberi

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
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Gösteriyoruz

Sonuç: 
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Suistimal 
Suistimal, başkasına ait olan bir şeyin kişinin kendi kullanımı 
için dürüst olmayan, haksız veya uygunsuz bir şekilde 
alınmasıdır. Huntsman'ın fiziksel varlıklarını asla kötüye 
kullanmaz veya başkalarının kullanmasına izin vermeyiz. 
İşyerinizde herhangi bir suistimalden haberdar olursanız bunu 
açıkça dile getirin.

Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Huntsman'ın satış ekibinin bir parçası olarak sık sık 
seyahat ediyorum. Eşimi Miami'ye bir iş gezisine götürmek 
istiyorum. İşinden izin alabilir ve akşamları birlikte eğlenebiliriz. 
Huntsman kurumsal seyahat ve harcama kartımı ikimiz için de 
kullanabilir miyim? Masrafların yarısı için kredi kartı şirketine 
kendi cebimden ödeme yapabilirim.

Y: Hayır. Huntsman seyahat ve harcama kartı yalnızca iş 
amaçlı bir varlıktır. Siz veya eşiniz onun tüm masraflarını ayrıca 
ödemek zorunda kalacaksınız. İş harcamalarınızı dikkatlice 
belgeleyin ve tüm kişisel harcamalardan ayrı tutun.

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Sonuç: 
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Gizli Bilgilerin 
ve Fikri 
Mülkiyetin 
Korunması
Şirketin fiziksel varlıkları gibi, 
gizli ve tescilli bilgilerimiz 
ve fikri mülkiyetimiz (IP) de 
ortaklarımız ve müşterilerimiz 
için değer yaratmamıza yardımcı 
olur. Bu bilgi aynı zamanda 
Huntsman'ın benzersiz yönlerini 
de tanımlamaktadır. Bizi 
rakiplerimizden ayırır ve bize 
rekabet avantajı sağlar. İnovasyon 
arayışındaki sıkı çalışmalarımız 
bu stratejik bilgiyi beraberinde 
getirmiştir. Müşterilerimize 
gelecekte de değer katabilmek 
için hepimiz özel bilgilerimizi 
korumalıyız.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda gizli bilgilerimizi ve fikri mülkiyetimizi korumuş oluruz:

• Fikri mülkiyet hakları konusunda geliştirme yaparken Hukuk Departmanı ve fikri 
mülkiyet birimi yöneticilerimizle birlikte çalışmak.

• Huntsman adını, logolarını veya ticari markalarını asla kötüye kullanmamak veya 
değiştirmemek.

• Şirket verilerinin veya fikri mülkiyet haklarının kötüye kullanılması veya suistimal 
edilmesini Hukuk Departmanına bildirmek.

• Fikri Mülkiyeti yalnızca bilmesi gereken yetkili çalışanlarla paylaşmak.
• Asansörler, kafeler ve havaalanları gibi halka açık yerlerde asla gizli bilgileri 

tartışmamak.
• Gizli bilgileri asla kamuya açık bir yerde, örneğin bir dizüstü bilgisayarda veya tablette 

görünecek şekilde bulundurmamak.
• Tüm gizli bilgileri şifreleme ve parolalar gibi uygun korumalar kullanarak güvende 

tutmak.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Hukuk Departmanının fikri mülkiyet  
ekibiyle iletişime geçin

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 
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İletişimlerimizde 
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Gösteriyoruz
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Gizli Bilgilerin Anlaşılması
Gizli bilgiler birçok şekilde olabilir. Örnekler arasında 
aşağıdakiler yer alır:

• Patent, ticari marka ve telif haklarının oluşturulması ve nihai 
olarak dosyalanması için kullanılan bilgiler

• Ticaret sırları

• Süreç ve ürün bilgileri

• Üretim planları ve kabiliyetleri

• Araştırma ve geliştirme planları ve bilgileri

• Müşteri listeleri

• ş planları ve sonuçları

• Fiyat teklifi bilgileri

• Yayınlanmamış fiyatlandırma bilgileri

• Yeni ürün planları

• İç raporlar, politikalar ve prosedürler
Yanıtların Formüle Edilmesi 
S: Yeni işe aldığım kişilerden biri Huntsman'ın bir rakibinde 
çalışıyordu. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Rakiplerimizin 
müşteri listeleri hakkında bize gerçekten faydalı bilgiler 
sağlayabileceğini düşünüyorum. İş amaçlı olduğu ve ekibimiz 
dışında kimseye söylemediğim sürece ondan bu bilgileri talep 
edebilir miyim?

Y: Hayır. Bir rakip hakkında asla kamuya açık olmayan veya gizli 
bilgiler talep etmeyiz. Tüm yeni çalışanlarımız Huntsman'ın değerlerini 
öğrenmelidir ve hepimiz bu değerlere saygı duyulmasını sağlamaktan 
sorumluyuz. Dürüstlük çerçevesinde liderlik etmeliyiz. Eski bir 
işverenden gizli bilgileri talep etmek veya ifşa etmek değerlerimize 
aykırıdır ve yasa dışı olabilir. Kendimizi veya başkalarını asla yasa dışı 
davranışlara yol açabilecek bir konuma sokmayız.

Üçüncü Taraf Fikri Mülkiyeti
Huntsman'ın işlerini yürütürken başkalarının fikri mülkiyet haklarına 
her zaman saygı duyarız. Başka bir tarafın fikri mülkiyet hakkının 
izinsiz kullanımı veya kötüye kullanılması, bireysel çalışanları ve 
Huntsman'ı önemli hukuki ve cezai yaptırımlara tabi tutabilir.

İzin almadığımız sürece Huntsman adına kullanmak üzere üçüncü 
bir tarafın telif hakkıyla korunan materyallerini kopyalamamalıyız 
(veya bunlara dayalı başka çalışmalar yapmamalıyız). İnternet 
üzerinden erişilebilen veya telif hakkı bildirimi bulunmayan 
materyallerin kullanımı bizim için her zaman serbest olmayabilir.

Aşağıdaki durumlarda derhal bir Huntsman Fikri Mülkiyet avukatı 
ile iletişime geçin:

•  Üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir soru ortaya 
çıkması durumunda.

•  Üçüncü bir taraf, fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia 
etmesi durumunda.

Bir Huntsman Fikri Mülkiyet avukatının onayı olmadan böyle bir 
iddiaya asla yanıt vermeyiz.

Değerlerimiz: 
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Bilgi 
Teknolojilerinin 
Korunması
Ağımızı ve bilgisayar sistemlerimizi 
etik ve yasal olarak kullanmakla 
yükümlüyüz. Huntsman sistemlerini 
asla yasaları ihlal edecek şekilde 
kullanmayız. Bilgi teknolojisi (BT) 
sistemlerimiz, iş hedeflerimiz 
doğrultusunda iletişim kurmamızı 
ve koordinasyon içinde çalışmamızı 
sağlar. Tüm iletişimlerimizde 
doğruluğu teşvik etmek için BT 
sistemlerimizi korumalıyız. İletişim 
altyapımız hassas iş bilgilerini 
taşır ve barındırır. Huntsman'ın 
zaman zaman güvenlik nedeniyle 
cihazları ve BT sistemlerini izlemesi 
gerekebilir.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda bilgi teknolojimizi korumuş oluruz:

• Tüm elektronik mesajları (e-postalar, kısa mesajlar, gönderiler, vb.) tüm Huntsman 
belgelerinin oluşturulmasında uyguladığımız aynı özenle oluşturmak.

• Elektronik mesajların depolandığını ve kurtarılabileceğini ve saldırgan veya düşmanca 
içerikten arındırılmış olması gerektiğini anlamak.

• Tüm bilgisayar ve BT ekipmanlarını her zaman güvende ve emniyette tutmak.
• Varlıklarımızda kullanılan tüm yazılımların Varlık Yönetimi tarafından onaylandığından 

emin olmak.
• Huntsman'ın yazılımını veya diğer BT altyapısını asla kötüye kullanmamak, 

kopyalamamak veya çalmamak.
• Bilgisayar ve BT sistemlerine yalnızca yetkili personelin erişebildiğinden emin olmak.
• Kullanıcı kimliklerimizi ve şifrelerimizi korumak ve düzenli olarak değiştirmek.
• E-postalardaki veya internetteki şüpheli bağlantıları asla açmamak.
• BT güvenliğindeki herhangi bir ihlali derhal yöneticinize ve Hukuk Departmanına 

bildirin.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Bilgisayar, E-posta ve  
İnternet Kullanım Politikası

• Bilgisayar, E-posta ve İnternet  
Kullanım Politikası E-Rehberi
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Sosyal Medyayı 
Kullanma ve 
Kamu Sorgularını 
Ele Alma
Sosyal medya kullanımının değerlerimize 
uygun olmasını ve Huntsman'ın 
dürüstlüğünü ve itibarını korumasını 
sağlıyoruz. Sosyal medya; çalışma, 
iletişim kurma ve iş arkadaşlarımızla 
kurum içinde ve kurum dışında 
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve 
topluluklarımızla etkileşim kurma şeklimizi 
değiştirmeye devam ediyor. Sosyal medya 
etkileşim için yeni fırsatlar yaratırken, aynı 
zamanda yeni sorumluluklar ve riskleri de 
beraberinde getiriyor.

Sosyal medya kullanımının bir 
riski, Huntsman'ı değerlerimiz ve 
hedeflerimizle tutarsız bir şekilde 
tanıtmaktır. Kamuoyuna tek bir ağızdan 
hitap etmeliyiz. İletişim, Huntsman adına 
sözcülerimiz tarafından yürütülmelidir. 
Kamuoyu soruları her zaman belirlenmiş 
ortaklara yönlendirilmelidir. Bu süreci 
takip ettiğimizde, tüm iletişim kanallarını 
en iyi şekilde kullanmış oluruz.

Başarı Formülümüz

Aşağıdakileri yaptığımızda sosyal medyayı en iyi şekilde kullanmış oluruz:

• Sosyal medyadaki davranışlarımızın işteki davranışlarımızla uyumlu olduğundan emin 
olmak.

• Neyi paylaşacağımız konusunda mümkün olan en iyi muhakememizi ve 
sağduyumuzu kullanmak.

• Çevrimiçi ortamlarda asla ayrımcı, saldırgan veya düşmanca ifadeler kullanmamak.
• Huntsman hakkındaki sosyal medya paylaşımlarının itibarımızı korumasını veya 

geliştirmesini sağlamak.
• Sosyal medyada asla Huntsman adına konuşmamak.
• Gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri asla paylaşmamak.
• Tüm kamuoyundan gelen soruları Social_Media@Huntsman.com adresinden Küresel 

İletişim'e yönlendirmek.

Daha Fazla Bilgi Edinin

• Sosyal Medya Politikası
• Sosyal Medya Politikası E-rehberi

Değerlerimiz: 
Huntsman’ın Başarı 

Formülü
İletişimlerimizde 

Doğruluktan Yanayız
Eylemlerimize 

Dürüstlük Getiriyoruz
Herkese Saygı 
Gösteriyoruz

Sonuç: 
Farkı Yaratan 

Çalışanlarımızdır

50

Şirket Varlıklarına 
Karşı Sorumluyuz

mailto:Social_Media%40Huntsman.com?subject=


Kişisel Sosyal Medya Kullanımı
Kimi zaman Huntsman hakkında paylaşım yapmak için kişisel 
sosyal medya hesaplarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Bu 
Yapılması ve Yapılmaması Gerekenleri aklınızda bulundurun:

Yapılması Gerekenler
• Huntsman'ın ortağı olduğunuzu ancak görüşlerinizin size ait 

olduğunu açıkça belirtin.

• İş yerinde kişisel sosyal medya konusunda dikkatli olun.

• Eğer bir yöneticiyseniz, konumunuz insanların sizin 
Huntsman adına konuştuğunuza inanmasına veya böyle 
bir çıkarımda bulunmasına yol açabileceğinden özellikle 
dikkatli olmanız gerekir.

Yapılmaması Gerekenler
• Olumsuzluklara yanıt verin.

• Huntsman e-posta adresi kullanın.

Kamu Soruşturmalarını Anlamak 
Yanlış bir alıntı veya bağlamından saptırılmış bir yorum ciddi 
sonuçlara yol açabilir. Aşağıdaki gruplardan herhangi birinin 
bir üyesinden resmi Huntsman bilgilerine yönelik gayri resmi 
talepler bile endişe vericidir:

• Yatırımcılar

• Menkul değer analistler

• Derecelendirme kuruluşları

• Basın mensupları

•  Huntsman hisse senetleri veya borçlanma senetlerinin 
sahipleri

• Diğer önemli kamu yetkilileri

Bu tür soruların Küresel İletişim Ekibine yönlendirildiğinden 
emin olun.
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Muafiyetler
İş Ahlakı İlkelerimiz Huntsman'ın tüm ortakları, memurları 
ve yöneticileri için eşit derecede geçerlidir. Bu nedenle, 
İlkelerimizden nadiren ve yalnızca çok sınırlı durumlarda 
muafiyet tanınmaktadır. İcra memurları veya direktörler için 
verilecek muafiyetlerin Yönetim Kurulu tarafından önceden 
onaylanması gerekir. Belirli koşullar altında, muafiyetlerin 
derhal hissedarlara açıklanması gerekir. Yürürlükteki yasa 
ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde verilen muafiyetleri 
bildiriyoruz.

Özet
Huntsman'da temel değerlerimiz - doğruluk, dürüstlük, 
saygı ve sorumluluk - başarı formülümüzü tanımlar. Bu 
değerleri uygulamak söz konusu olduğunda farkı yaratan 
çalışanlarımızdır. İş etiği ile ilgili bir durum hakkında emin 
değilseniz, bu İlkelere veya aşağıda listelenen birçok 
kaynaktan birine başvurun. Rolünüzün önemli bir konusu 
veya yönü hakkında hafızanızı tazelemek için İlkeleri kullanın. 
Huntsman'daki seçimleriniz, profesyonel katkılarınız kadar 
değerlidir. Bu İlkeler, hem zorluklarda hem de zaferlerde 
değerlerimizi uygularken size rehberlik etsin.

Kaynaklar
• Doğrudan Bağlı Olduğunuz Müdürünüz

• Yerel İnsan Kaynakları Temsilciniz

• Tesisimizin Uyum Yetkilisi: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/facility-compliance-officers

• Herhangi bir Uyum Lideri: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/compliance-champions

• Etik ve Uyum Departmanı: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-team ve 
ethics@huntsman.com

• Baş Uyum Görevlisi

• Hukuk Departmanı

• Baş Hukuk Müşaviri

• Speak Up yardım hattı: www.huntsman.com/speakup (ülkeye 
özel telefon numaraları için Etik ve Uyum departmanının 
intranet sitesine göz atın)
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