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Değerli çalışanımız, 
 
Nimeks yönetimi, en önemli kaynağımızın insan kaynağımız olduğu bilinciyle 
motivasyonu ve verimliliği yüksek çalışanlara sahip olmayı hedefler ve “İnsan 
kaynağına” yatırım yapmaya öncelik verir.  
 
Nimeks yönetimi, çalışanları arasında; dil, ırk, cinsiyet, din, etnik ve kültürel 
köken farklılıklarından dolayı ayrımcılık yapmaz ya da ayrımcılık tanımaz. Bütün 
çalışanlar eşitlik ilkesi içinde değerlendirilir. 
 
Bu rehber kurumsal prensiplerimizin günlük uygulamalarında çalışanlara 
yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. 
 

                                             
                                                                                                              Nimeks Yönetimi 

 
 
NİMEKS’İ TANIYALIM… 
 
 
NİMEKS, 1985 yılında Niyazi Memur tarafından kurulmuştur. Her şey, 
Malatya'da kurucularımızın sahip olduğu kayısı bahçelerinde başladı. O yıllarda 
Niyazi Memur, bahçelerinde yetişen meyvelerini diğer ülkelere ihraç etmek için 
pazar fırsatını gördü. Sonuç olarak, bu tutku onu organik üretimde girişimci 
olmaya yönlendirdi.  
 
Niyazi Memur, Türkiye'de ki ilk Türk organik tarım yatırımcısıdır. Organik 
üretim ve işleme konusundaki özverisi ile Nimeks, 35 farklı ürün çeşidi ile 
Türkiye'nin lider organik kuru meyve ve fındık ihracatçısı konumuna gelmiştir. 
Şu anda üçüncü kuşağımız da yönetimde yerini aldı. Kurucumuz Niyazi Memur 
ve oğlu Safa Memur, çığır açan yeni yatırımlarıyla şirketi başarıyla 
büyütmektedir. 
 
Şirketimizin merkezi İzmir'de bulunmaktadır. Kuru meyve, fındık ve bakliyat 
sektörünün lider tedarikçisi olarak; besleyici ürünlerimizi dünyanın her 
yerindeki çok çeşitli toptancılara ihraç ediyoruz. Kendimiz ihraç etmek için 
yetiştirme, işleme ve paketleme de en yüksek kalite ve kontrol standartlarını 
sağlıyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Kurumsal Değerlerimiz, 
 

• Çevreyle Dost Olmak 

Modern teknoloji ile dünya standartlarında çevreyle dost üretim yapmak, nicelikten çok 
niteliğe verdiğimiz değerin göstergesidir. 
 

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Katma Değer Yaratmak 

Ülkemizin her yerinde çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
içerisinde pek çok sosyal sorumluluk projesi yürütmek ve bu projeler aracılığı ile 
topluma katma değer sağlamak parçası olduğumuz topluma verdiğimiz değerin ve 
saygının bir ifadesidir. 
 

• NİMEKS için öncelik insan 

Çalışanlarımız, çalışanlarımızın aileleri ve iş ortaklarımız NİMEKS Ailesi’nin birer 
üyesidir. Ailemizin tüm üyelerini sürekli iyileşme yolunda desteklemek prensibimizdir. 
 
Gücümüzü sağlıklı, yetkin, başarılı ve mutlu insan kaynağımızdan alırız. Çalışanlarımıza 
sağladığımız, iş sağlığı ve güvenliği kurumsal hedeflerimize ulaşmak yolundaki en büyük 
dayanağımızdır. 
 
Kurumsal Misyonumuz 
 
Misyonumuz; sosyal çevrenin ve ilişkide bulunduğu bütün kesimlerin gelişimine katkıda 
bulunan, çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran yönetim politikalarıyla ve 
modern teknolojiyle gıda üretimi yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. 
 
Kurumsal Vizyonumuz 
 
Türkiye gıda sektöründe model şirket olmaktır. 
 
Nimeks’in Görevi 
 
NİMEKS’in başarısı her bir çalışanının kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları 
layıkıyla yerine getirmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle her bir çalışanın görevi 
önemlidir. Bu çerçevede görev tanımları yapılmıştır ve çalışanlara işe girişlerinde görev 
tanımları beyan edilir. Bütün çalışanlar NİMEKS ’in kurallarına, prosedür ve 
talimatlarına uymakla yükümlüdürler. 
 
Performans Yönetim Sistemi 
 
Çalışanlarımızın, birer NİMEKS çalışanı olarak görev ve sorumluluklarını yerine 
getirirlerken dikkate almaları ve sürekli iyileştirmeleri beklenen yetkinliklerde 
gösterdikleri çaba ve yaklaşımlarını gözlemlemeyi amaçlar. 
 
Performans değerlendirme sonucunda elde edilen bilgiler eğitim ve kariyer planlarının 
hazırlanmasında değerlendirilir. 
 



 

 

 
 
 
 
Performans görüşmeleri yılda bir kez yapılır. Performans değerlendirme süreci ilgili yıl 
için Aralık ayında başlar, takip eden Ocak ayının sonuna kadar devam eder. 
 
Yetkinlikler 
 
NİMEKS çalışanlarından kişisel, mesleki ve liderlik yetkinliklerini önemsemesi ve 
işlerini gerçekleştirirken bunları dikkate almaları beklenmektedir. 
 
Eğitim 
 
NİMEKS’te eğitimin amacı çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yardımcı 
olmaktır. İK ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri tarafından planlanır ve gerçekleştirilir.  
 
Rotasyon 
 
Herhangi bir pozisyonda kadro açığı olması ve işe yerleştirmenin iç istihdam şeklinde 
yapılması durumunda çalışanların kurum içerisinde bölüm ve ünvan değiştirebilmeleri 
mümkün olabilmektedir. 
 
Ücret 
 
NİMEKS’te’de çalışanlar aylık maaş esasına göre çalışırlar. Çalışanın başlangıç ücreti 
istihdam sözleşmesinde net TL olarak ifade edilir. Maaş düzenlemeleri İK tarafından 
çalışanlara yazılı olarak bildirilir.  
 

• Maaş Ödeme Günü 

Maaşlar her ayın birinci iş günü çalışanın banka hesabına yatırılır. Bordro Zarfları 
çalışana aylık olarak verilir. Bordroların birer kopyası İK tarafından dosyalanır. 
 

• Nakit Avansları 

Prensip olarak, çalışanlara maaşlarına mahsuben avans ödemesi yapılmaz. Ancak 
kanıtlanmış acil durumlarda, çalışanın maaşının ½’sini aşmayacak miktarda avans 
vermek kabul edilebilir. Talep İK’ya dilekçe ile yazılı olarak yapılır, ödeme Genel Müdür 
onayına tabidir. 
 
Tatiller 
 

• Resmi Tatiller 

Çalışanlar kanunen ilan ve kabul edilen tüm resmi tatillerden yararlanırlar. 
Resmi tatiller dini bayramlar ile aşağıda belirtilen ulusal bayramlar ve diğer tatil 
günlerinden oluşur. Haftasonu tatiline rastlayan bayram ya da genel tatil günleri 
fazladan tatil günü yaratmaz. Dini bayramlar ilk bayram gününden önceki arife günü 
saat 13:00’de başlar. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

▪ Yeni Yılın İlk Günü 

▪ 1 Ocak 

 
▪ Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

▪ 23 Nisan 

 
▪ Emek ve Dayanışma Günü 

▪ 1 Mayıs 

 
▪ Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

▪ 19 Mayıs 

 

▪ Zafer Bayramı 

▪ 30 Ağustos 

 
▪ Cumhuriyet Bayramı 

▪ 28 Ekim 13.00’den sonra ve 29 Ekim 

 
▪ Ramazan Bayramı 

▪ 3,5 gün 

 
▪ Kurban Bayramı 

▪ 4,5 gün 

Personel Devam Kontrol Sistemi ve Manyetik NİMEKS Kimlik Kartları 
 
Tüm NİMEKS çalışanları her giriş çıkışta kartını okutmakla sorumludur. Kartını 
kaybeden kişi derhal İK’ya durumu bildirmek zorundadır. Kaybolmuş kart bulunması 
durumunda bu kart İK’ya teslim edilmelidir. Başkasının kartını kullanmak kesinlikle 
yasaktır ve tespiti durumunda disiplin kuralları uygulanır. 
 
İşe Devam 
 
Çalışanlar yapılan planlama uyarınca işe gelmekten ve belirlenmiş iş saatlerine 
uymaktan sorumludurlar. Çalışanın işe devam durumunun izlenmesinden öncelikle ilk 
amirleri sorumludur. Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir: 
 
Mavi Yaka : 08:00-17:30 (Cumartesi: 08.00-13.00) /  Beyaz Yaka : 09:00-18:30 
 
Çeşitli durumlarda çalışma saatleri yasalara uygun olacak şekilde değiştirebilir. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Mesai Saatleri ve İşyerinde Bulunma 
 
Çalışanlar belirlenmiş olan çalışma saatlerine uymakla yükümlüdürler. 
Çalışan, işletmede sadece kendi iş biriminde ya da görevi gereği olması gereken yerde 
bulunmalıdır. Ortak kullanıma yönelik tüm mekanlar ve aletler, özellikle dinlenme, 
yemek mekanları, yıkanma yerleri ve tuvaletler temiz ve düzenli tutulmalıdır. 
 
İş Seyahatleri  
 
NİMESK, İş seyahatlerinizi organize etmenize ve düzenlemenize yardımcı olacak seyahat 
politikası yönetimi ile ödemeler, raporlama, denetleme, rezervasyon ve satın alım 
prosedürleri, bütçe kontrolü, istisna ve kurallar, izinli ve izinsiz giderler, kurum ve 
seyahat eden çalışan sorumlulukları, seyahat bilgilendirmeleri, tedarikçi kaynağı, vize ve 
pasaport detayları gibi tüm önemli konuları iş seyahat politikasına uygun biçimde 
şekillendirmektedir. 
 
Ücretli İzinler 
 
Çalışanın evlilik durumunda 3 gün, birinci dereceden akraba (eş, çocuk, anne, baba, 
kardeş) vefatında 3 gün, erkek çalışanlar için bebek sahibi olmaları durumunda 5 gün, 
işçinin evlat edinme durumunda 3 gün ile çalışanın en az yüzde 70 engele sahip ya da 
sürekli bir hastalığı olan bir çocuğu varsa o çocuğun tedavisi için 1 yıl içinde tek seferde 
ya da bölerek 10 güne kadar çalışılmış gibi sayılan ücretli izin hakkı vardır.                                                        
Belirtilen hususlar İzin Prosedürü’nde anlatılmıştır. 
 
İşyerine ve İşyerinden Ulaşım 
 
Üretim personeli geliş gidişlerde şirket tarafından sağlanan servislerle ulaşım imkanını 
kullanabilir. Servis araçlarının belirlenmiş güzergahları vardır ve bu güzergahlar 
çalışanların adreslerine göre değiştirilemez. Ancak ihtiyaca göre düzenlemeler 
yapılabilir. Servis araçlarında yolcuların seyir süresince emniyet kemerlerini bağlaması 
kesinlikle zorunludur. Kemer takılmaması iş güvenliği kurallarını ihlal anlamına gelir. 
Servis araçları mesai bitiminden sonra on beş dakika içinde hareket ederler. 
 
İş İlişkisinden Doğan Genel Hükümler 
 
1- Çalışan, NİMEKS’’te istihdamı ile birlikte aşağıdaki yükümlülükleri üstlenir: 
 

▪ Kendisine verilen görevleri, görev tanımına uygun ve amirinin talimatları 

doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmek. 

▪ İstihdam edildiği işin dışında, niteliklerine uygun olmak koşuluyla, işi ile 

doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan diğer işlerde de görev almak. 
▪ NİMEKS’in kendisine sunduğu tesis, araç, ekipman ve aletleri korumak ve 

bunlara bilinçli olarak zarar vermemek. 

▪ Çalışan El Kitabı ile tüm şirket prosedür ve talimatlarına uygun davranmak. 

▪ İşyerindeki düzen, tesis ve can güvenliğinin korunması konusunda her zaman 

itinalı olmak. 

 



 

 

 
 
 
 
2- Çalışanlar işverenin yazılı izni olmadan iş saatleri içinde veya dışında başka bir 
iş yerinde veya işte ya da başka bir iş için çalışamaz. 
 
İşvereni Bilgilendirme 
 
Çalışan kendisi ile ilgili işe alınırken belirtmiş olduğu bilgilerde sonradan oluşan 
değişiklikleri İK’ya derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Çalışan sağlık ocağı, 
hastane ve diğer sağlık kuruluşlarından almış olduğu rapor ve işbaşı yazılarını derhal İK 
departmanına bildirmekle yükümlüdür. 
 
NİMEKS, çalışana yapacağı bildirimleri, çalışanın İK’da güncel olarak görünen kayıtlı 
adresine yapar ve bu bildirimi geçerli sayar. Normal şartlarda, çalışan, amirinden 
telefonla izin istemek suretiyle işe gelmemezlik yapamaz ve telefonda yıllık izin 
talebinde bulunamaz. 
 
Ancak bir hastalık ya da acil durum sebebiyle çalışan işe gelemiyor ise bu durumu 
amirine mümkün olan en kısa sürede bildirmek ve izin istemek zorundadır. 
 
Duyurular 
 
Çalışanlar, duyuru panolarına asılan duyuruları takip etmek ve gereğini yerine 
getirmekle sorumludurlar. Panolara, duyuru asmaya yetkili kişiler dışında duyuru 
asılması yasaktır. 
 
Alkollü İçecekler, Uyuşturucu Maddeler ve Sigara Yasağı 
 
İş yerine alkol ya da uyuşturucu almış olarak ve bunların etkisi altında iken gelmek 
yasaktır. Şayet personelin davranışlarında alkol ya da uyuşturucu etkisi altında 
olduğuna dair bir belirti varsa, yönetim iş yeri hekiminden ya da herhangi bir sağlık 
kuruluşundan bu kişiye alkol veya uyuşturucu testi yapılmasını talep edebilir. 
 
İş yerine alkollü içecekler ya da uyuşturucu maddeler getirmek, alkollü içecekleri ya da 
uyuşturucu sınıfına giren maddeleri iş yerinde ikram etmek, içmek ve bulundurmak 
yasaktır. İş yerinde, sigara içilmesinin açık bir yazı ya da işaretle serbest bırakıldığı ve 
Nimeks tarafından konmuş sabit bir küllüğün olduğu yerler dışında, işyerinde sigara 
içmek yasaktır. 
 
Disiplin 
 
Aağıda belirtilen olumsuz davranışlardan ve benzerlerinden çalışanlarımızın kaçınması 
önemlidir. 
 

▪ Afiş yapıştırmak, duvarlara yazı yazmak/ çizim yapmak, genel müdürün ya da 

santral direktörünün onayı olmadan el ilanları ya da matbu yazı dağıtmak. 

▪ İşletme içinde ve servislerde herhangi bir türde mal/ürün satmak ve almak. 

▪ E-mail ortamında çalışanlara reklam mahiyetinde ve/veya genel ahlaka aykırı 

duyurular atmak. 

▪ Mesai saatlerinde işle ilgili olmayan konularla ilgilenmek, bunu alışkanlık haline 

getirmek. 



 

 

 

 

 

 

▪ İşe bakımsız ve özensiz gelmek. İşin niteliğine göre iş güvenliğini tehdit 

edebilecek şekilde giyinmek, sakallı olmak, saçları uygun şekilde toplamamak. 

Bu durumlar için yazılı talimatlar ve/veya İş sağlığı ve güvenliği sorumlularının 

uyarıları dikkate alınmalıdır. 

▪ Politik ve dini konularda yüksek sesle ve insanları etkilemek amacıyla yorumlar/ 

konuşmalar yapmak, propaganda yapmak. İş arkadaşlarından rahatsızlık 

verecek şekilde borç para istemek, kendisine “kefil” olmalarını talep etmek, 

amiri olduğu elemanlarını herhangi bir sebeple (banka kredisi almak için gibi) 

kefil yapmak. 

▪ İş arkadaşlarına ve/veya amirlerine bilinçli olarak yanlış bilgi vermek, 

yanıltmak. 

▪ İşyerinde belli bir kişiyi hedef alarak olmasa bile; kötü sözler söylemek, hakaret 

etmek, saygısızca konuşmak. 

▪ İş arkadaşlarına tacizkar, saldırgan, küstah ya da kaba davranışlarda bulunmak. 

▪ Servisleri bekletmek, bekletmeyi alışkanlık haline getirmek, güzergahı dışında 

gitmesini ya da duraklamasını talep etmek. 

▪ Servislerde diğer insanları rahatsız edecek biçimde yüksek sesle, cep telefonu ile 

ya da birbiri ile konuşmak. 

▪ İş sağlığı ve güvenliği kurallarının ihlal edildiğine tanık olunması durumunda bu 

durumu görmezden gelmek ve iş sağlığı ve güvenliği sorumlularına 

bildirmemek. 

▪ Şirket dışından üçüncü şahıslara şirket bilgileri, İK konuları, maaşlar vs. gibi 

konularda bilgi vermek. 

▪ Şirket dışından ziyaretçi kabul ederek yönetimin izni olmadan üretimi 

gezdirmek, bilgi vermek. 

▪ Kendilerine bağlı çalışan personeli kendi özel işlerinde görevlendirmek. 

▪ Kendilerine bağlı çalışanların şirket prosedür, kural ve talimatlarına aykırı 

davranışlarına şahit olmaları durumunda bu durumu görmezden gelmek ve 

disiplin prosedürünün tarif ettiği adımları atmamak. 

Öneri Sistemi 
 
Şirketimizde Öneri Sistemi uygulanmaktadır. Öneri Sistemi ile çalışanlarımızın 
geliştirme ve iyileştirme amaçlı öneriler vererek hem katılımlarının arttırılması 
amaçlanmakta hem de yaratıcı ve geliştirici fikirlerin ödüllendirilmesi sağlanmaktadır. 
Çalışanlar önerilerini muhtelif yerlerde bulunan öneri kutularına atmak sureti ile İK’ya 
ve ya KALİTE departmanına ulaştırabilirler. 
 
Çalışanların Sorumlulukları 
 
Tüm NIMEKS çalışanlarının Şirket prosedür ve kurallarıyla uyumlu davranışlar 
sergilemeleri ve tüm işlem ve faaliyetlerinde bu prensibi korumaları beklenmektedir.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Tüm NIMEKS çalışanlarının: 
 

▪ NIMEKS Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke 

ve değerleri bilme, anlama ve bunlara uygun hareket etme, 

▪ Şirket için geçerli olan genel ve işlerine özgü politika ve prosedürleri bilme ve 

uygun davranma, 

▪ Kendisinin uyumu kadar iş arkadaşlarının da uyumunu gözetme, uygunsuzluk 

durumlarında iş arkadaşlarını uyarma; sonuç alamıyorsa İK’ya durumu iletme 

sorumluluğu bulunmaktadır. 

 
NİMEKS POLİTİKALARI 



 

 

NİMEKS ÇEVRE POLİTİKASI 
 

 

                                                                                                                                                     

 
  

• Kuruluşumuz, yaşam hakkının güvence altında olması ve 
ekonomik büyümenin dengeli gelişmesi için çevre 
sorumluluğuna sürekli sahip çıkacak ve tüm 
faaliyetlerinde çevreye saygılı olacaktır 

 

• Çalışanlarımızın ve toplumun, çevre koruma ve İSG 
bilincini sürekli geliştirmek ve bunu eğitimlerle 
desteklemek 

 

• Atıkları kontrol altında tutarak, çevreye olan etkilerini 
mümkün olduğunca minimuma indirmek, 
değerlendirilmesini sağlamak ve geri dönüşümü sürekli 
olarak artırmak ve gelişmesini taahhüt etmek 

 

• Tüm yapılan faaliyetlerde, çevrede oluşabilecek her türlü 
kirlenmeyi engellemek ve önlemeyi taahhüt etmek 

 

• Riskleri azaltarak, kazaları minimum seviyede tutmak 
 

• Çevre kanun ve yönetmelikleri ile yayınlanmış 
şartnamelere uymayı taahhüt etmek 

 

• Doğal kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmak ve 
mümkün olduğunca kullanımı minimuma indirmek 
firmamızın ilke edindiği çevre politikasıdır 

 

 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                               



 

 

Kalite ve Gıda Güvenliği Kültürü Politikası 

 

 

                                                                                                                                                     

 
  

NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN HEDEFİ;  
 
Sunduğu hizmetleri uluslararası standartlara, yürürlükteki mevzuata, şartname ve firmanın uyguladığı 

Gıda Güvenliği-Kalite Yönetim Sistemleri uygulamaları ile müşteri şartlarına uygun olarak öngörülen 
sürede kaliteli, çevreye duyarlı, gıda güvenliği şartlarını sağlayarak, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını 

göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir. 

 
NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI;  
 
Kurumsal kimliğimiz altında: 
 

• Uluslar arası düzeyde” BRC” ve ”HACCP” standartlarına uygun,, 
• Gıda Güvenliği, Kalite, Yasallık ve Otansititeye uygun ürün üretme yükümlüğünü esas alan, 

• Müşteri beklenti ve standartlarını aşan lezzet ve kalıcı beğeni yaratan, 

• Her yaştaki Nihai tüketicinin sağlığını korunmasını yasalar ve mevzuatlar kapsamında esas 
alan, 

• Doğanın proseslerimiz ya da kullanım sonrası ürünlerimizce kirletilmesini önleyen, “güncel 
değil, geleceğe yönelik” hijyenik ürünlerin tüketiciye sunulmasıdır. 

 
NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ ÜST YÖNETİMİ;  
 
Bu amacı gerçekleştirmek üzere, 

 

• Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, 
çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve uygulanmasını, 

• Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik 

sistemlerin kurulmasını, böylelikle müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmasını, 

• İnsan, gıda güvenliği ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin 
sağlanmasını, 

• Kurutulmuş Gıda Maddelerinin Satışı, Pazarlanması, Soğuk Hava Depolama ve Lojistik 

hizmetlerinin sunumu faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının uygun değer seviyede 
tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini, 

• Gıda güvenliği ile ilgili nitelikli bilginin müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yasal ve düzenleyici 

yetkililer ve ürünlerimizin etkilediği veya ürünlerimize etki eden herhangi bir organizasyon 

dâhil bütün gıda zinciri boyunca ulaşılabilir olmasının sağlanmasını, 

• Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini taahhüt etmektedir. 

 
NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI;  
 
İşletmemizde kalite ve gıda güvenliği kültürünü oluşturmak için, her çalışanın görevini yerine getirmek 

için beceri, bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman iyi hijyen ve güvenlik 
uygulamalarını teşvik ediyoruz. Bunu desteklemek için yönetim ekibimiz örnek teşkil eder. Çalışanlara 

denetim ve sağlam bir eğitim programı sağlanır. Çalışanlarımızı rollerinde sürekli gelişmeye teşvik 

ederiz. 
 

Çünkü kalite ve başarı NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN temel ilkeleridir. 
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Tanım ve Kapsam 
1. Disiplin cezaları, personelin NİMEKS içindeki çalışmalarını huzur içinde yapabilmesi, 

NİMEKS hizmetlerinin işbirliği içinde yürütülmesi, NİMEKS ve personel yararlarının tam olarak 

korunması amacıyla uygulanan yaptırımlardır. 

 

Disiplin Cezalarında Usul 
2. Disiplin cezası gerektiren durumu tespit eden, durumun detaylarını yazılı olarak İnsan 

Kaynaklarına bildirir. İnsan Kaynakları gerekli soruşturmayı yapar. Uygunsuzluk halinde aşağıda 

belirtilen hükümler çerçevesinde belirlenen disiplin cezasını personele tebliğ eder. NİMEKS Etik 

Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerinin ihlaline ilişkin durumlarda konu Etik Davranış Kurulu 

tarafından incelenerek karara bağlanır. Disiplin cezası ile ilgili belgeler, kayıt altına alınarak 

personelin özlük dosyasında saklanır. 

 

Yazılı İhtarı Gerektiren Haller 
3. Aşağıdaki maddelerde sıralanan durumlarda personele yazılı ihtar bildirimi yapılır. 

a) NİMEKS ’in müşterilerine, başvuru sahiplerine ve üçüncü şahıslara, NİMEKS ‘in ciddiyetine ve 

menfaatine aykırı davranarak nezaket dışı hareketlerde bulunmak, 

b) İşinde ihmal, dikkatsizlik, düzensizlik göstermek, 

c) Yöneticisine, iş arkadaşlarına ve bağlı çalışanlarına rahatsız edici, nezaket ve saygı dışı hareketler 

de bulunmak, 

d) Mazeretsiz işe gelmemek, 

e) Hastalanma ve işe gelememe durumunda, 24 saat içinde yöneticisine mazeretini bildirmemek, 

f) Çalışma saatlerine uymamak, 

g) Geçimsizlik, 

h) Kıyafet, görünüm ve davranışları ile işin ve NİMEKS ‘in ciddiyetine aykırı hareket etmek, 

i) İş haricinde, NİMEKS ‘in ciddiyetine uymayacak hareketlerde bulunmak, 

j) Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilemeyecek taahhütlerde bulunmak, yanlış 

yönlendirme yapmak, 

k) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların ürettiği ürünler ve hizmetler hakkında gerçek dışı ve 

küçümseyen ifadeler kullanmak, 

l) Müşterilere üretilen mal ve hizmetin tanıtımı yapılırken onların duygu ve düşüncelerini istismar 

etmek, yanlış, eksik ve yanıltıcı ifadeler kullanmak, 

m) Eski ya da yeni müşterilere ait bilgileri, ilgili tarafın onayı olmadan açıklamak, 

n) Çalışma esnasında doğayı ve doğanın korunmasını gözetmemek, 

o) Özel sebeplerden dolayı diğer çalışanları rahatsız etmek veya zarara uğratacak davranışlarda 

bulunmak. 

p) Dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan diğer nedenlerle, suiistimal olmaksızın NİMEKS Etik 

Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini ihlal etmek. 

r) Mevzuat veya NİMEKS prosedür, tamim, duyuruları kapsamında belirlenmiş İş Sağlığı ve 

Güvenliği ve Gıda Güvenliği düzenlemelerine uymamak, 

 

Ücret Kesintisi Gerektiren Haller 
4. İhtarı gerektiren hareketlerin bir ay içerisinde tekrarlanması halinde iki günlük ücreti geçmemek 

kaydıyla ücret kesintisi yapılır ve yazılı olarak bildirilir. Aynı kanun maddesi gereğince, bir işçi 

hakkında uygulanacak ücret kesme cezası miktarı bir aylık süre zarfında 2 günlük ücretini geçemez. 

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 38. Maddesi gereğince; işçinin maaşından kesilen ücret kesme ceza 

ücretleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen aşağıda yazılı banka hesap numarasına 

bir ay içinde yatırılır.  
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Banka Hesap Bilgileri 
 

Maliye Bakanlığı ÇSGB Merkez Saymanlık Müdürlüğü İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları 

Hesabı 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emek Şubesi - ANKARA 

Hesap No: 972628305001 

IBAN No : TR 95 0001 0007 6597 2628 3050 01 

Vergi No : 8150999545 / Merkez Saymanlık Maltepe Vergi Dairesi 

 

Haklı Nedenle Feshi Gerektiren Haller 
5. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde öngörülen iş sözleşmesini işverenin haklı nedenle feshi 

hükümleri bütünüyle saklı olmak kaydıyla, İhtarı gerektiren hareketlerin ikiden fazla tekrarı veya 

aşağıdaki yazılı durumlarda, personelin iş sözleşmesine son verilir. 

a) NİMEKS ’in sırlarını üçüncü şahıslara bilerek veya sehven bildirmek, iş haricinde işin 

mahiyetinden bahsetmek, söylentilere sebep olmak, 

b) İzinsiz olarak NİMEKS ‘in işleri, durumları ve ortakları hakkında yayın yapmak, demeç vermek ve 

diğer yollarla kamuya duyuruda bulunmak, 

c) İşyerinde ve iş sürecinde, yasal çerçevede maddi zarar veren davranışlarda bulunmak, 

d) Yüz kızartıcı suç işlemek, 3 ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ve tecil edilmeyen ceza görmek 

(kabahatler ve taksirle işlenen suçlar açısından durum Şirket tarafından takdir olunur), 

e) Personelin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın aynı kanunun 17. 

maddesindeki bildirim süresini aşması, 

f) İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya bir ay içinde 2 defa 

herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda aralıklı olarak 3 işgünü işe gelmemek, 

g) Kendi davranışından veya derli toplu olmayan yaşayışından doğacak bir hastalık veya sakatlığa 

uğraması yahut içkiye düşkünlüğü sebebiyle ardı ardına 3 işgünü veya bir ayda 5 işgününden fazla 

devamsızlıkta bulunmak, 

 h) Personelin yapmakla sorumlu bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar 

etmek, 

i) NİMEKS içerisinde başkalarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak, hakaret etmek veya kavga 

etmek, 

j) NİMEKS ‘in faaliyet konusu ile ilgili alanlarda resmi veya özel kuruluşta iş sözleşmesi ile görev 

kabul etmek, NİMEKS ‘in faaliyet konusuna dâhil herhangi bir ticari işle meşgul olmak, 

k) İşin özelliklerine göre çıkar çatışması yaratabilecek durumlarda, personelin kendisinin ticari, idari, 

mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgilerin ve ticari faaliyetlerindeki değişikliklerini 

bildirmemek veya işe girişte beyan etmemek veya yanlış bilgi vermek, 

l) Yazılı izin almaksızın, mesleğine veya uzmanlığına giren konularda NİMEKS dışında bir kurum 

veya kuruluşta görev almak, 

m) Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamak, rüşvet almak ve vermek, 

n) Nimeks veya ortaklarını zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirmemek, 

o) İş sözleşmesi ve Yönetmelik eki olarak imza altına alınan taahhütnamelere uymamak, 

p) NİMEKS Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini suiistimal amacıyla bilerek ihlal 

etmek 
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I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 

A. Dürüstlük 

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. 

Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. 

B. Gizlilik 

Gizli ve özel bilgiler; Nimeks Organik Tarım Ürünleri'ne ait rekabet açısından dezavantaj 

yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, 

personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" 

çerçevesindeki bilgileri kapsar. 

Nimeks çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve 

kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Nimeks 

faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Nimeks Organik Tarım 

Ürünleri’nin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde 

ilgili kişilerle paylaşırız. 

Bizim için, Nimeks Organik Tarım Ürünleri 'ne ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması 

suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dâhil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi 

kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz 

olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız. 

C. Çıkar Çatışması 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı 

amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile 

iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Nimeks 

Organik Tarım Ürünleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. 

Nimeks adını ve gücünü, Nimeks kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan 

kaçınırız. 

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler 

vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. 

Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne danışırız. 

D. Sorumluluklarımız 

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi 

ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Nimeks adına karşı aşağıda sıralanan 

sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz. 

1. Yasal Sorumluluklarımız 

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası 

hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve 

anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. 

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, 

sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit 

mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz. 

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en 

doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz 

verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları 

çerçevesinde yaklaşırız. 
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3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız 

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst 

ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. 

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle 

yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da 

destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. 

4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri’nin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza 

değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, 

sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket 

eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle 

yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en 

yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız 

açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk 

profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz. 

5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında 

yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş 

ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz. 

6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. 

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz. 

7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve 

yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle 

toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, 

kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. 

Türkiye'nin ve uluslararası çalıştığımız ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. 

Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. 

8. "Nimeks" Adına Karşı Sorumluluklarımız 

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve 

dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya 

çalışırız. 

Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik 

kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi 

gösteririz. 

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye 

özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile 

çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle 

çalışmayız. 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri’ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla 

karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini 

izleyerek danışırız. 

 

 

 

 

 



 

 

NİMEKS İŞ ETİĞİ POLİTİKASI 

 

 

                                                                                                                                                     

 

II. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR 

A. Çıkar Çatışması Politikası 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri şirket çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek 

durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel 

fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan 

kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Aşağıdaki uygulama esasları, 

şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel 

hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması 

gereken ilkeleri belirlemektedir. 

Uygulama Esasları 

1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler 

Tüm şirket çalışanlarının aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak listelenmiş 

olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir.  Şirketler, çalışanlarını 

bu ilkelere ve uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar. 

i. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak 

Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir 

surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma 

yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan 

kaçınmalıdır. İstisnai haller şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın bilgisi ve onayına tabidir. 

Aynı doğrultuda Şirket çalışanları yakın aile fertlerinin şirket rakiplerinde çalışmalarından 

dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar. 

Çalışanlar şirkete ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle herhangi bir ticari 

menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz. 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya 

"esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne ad altında olursa olsun 

çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir 

menfaat karşılığı çalışmaması esastır.  Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi 

(aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir 

menfaat karşılığı çalışmaları; 

• Şirkette sürdürdükleri görev ve uygulamaları diğer şirketler ile çıkar çatışması 

yaratmaması, 

• Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk 

yaratmaması, 

• Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi, 

• Yönetimin yazılı onay koşulları ile mümkündür. 

Onay Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı tüm pozisyonlar için 

bağlı olduğu yöneticisinin görüşünü takiben İnsan Kaynakları Sorumlusu görüşü, diğer 

çalışanlar için ise İnsan Kaynakları Yöneticisi görüşü ile Genel Müdürü tarafından verilir. 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri çalışanları, kardeş şirketler dışındaki şirketlerde, şirket 

Yönetim Kurulu onayı olmaksızın yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz; rakip 

veya şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Kar amacı gütmeyen 

organizasyonlarda, şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı 

ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler. 

İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin 

yakınlarını işe alamaz. 

Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan konularda 

konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir. Bu aktivitelerde şirket adının 

kullanılabilmesi için Genel Müdür'den onay alınması gerekmektedir. 
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Nimeks Organik Tarım Ürünleri çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik 

partide aktif olarak faaliyet gösterebilirler. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını 

veya bir partiye üye olmasını isteyemez. Çalışanların herhangi bir politik partide görev alması 

aşağıda belirtilen koşullar ve yönetimin yazılı onayı ile mümkündür; 

• Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri 

görev ve diğer kardeş şirketleri uygulama ve yaklaşımları ile çıkar çatışması 

yaratmaması gerekir. 

• Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu 

faaliyetlerle ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz. 

• Çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını 

ve şirkete ait kaynakları kullanamaz. 

Politik faaliyetlerde görev almak isteyen çalışanlar için onay; Yönetim Kurulu Başkanı, Genel 

Müdür ve Genel Müdüre bağlı tüm pozisyonlar için şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi görüşü 

ile Genel Müdürü tarafından verilir. 

Çalışanlar şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya 

bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir. 

ii. Görevi Kötüye Kullanma 

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen 

dışında kullanarak şirketlere zarar vermesi kabul edilemez. 

Çalışanlar şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve 

sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. 

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

iii. Kaynakların Kullanımı 

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır.  Şirket çıkarı 

olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun şirket varlıkları, 

olanakları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel 

tarafından uygulanır. 

Kaynakların şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş 

saatleri içinde şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman 

ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez. 

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu 

ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek 

şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir. 

iv. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler 

Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu 

diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya 

mal/hizmet alınamaz ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya 

kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez. 

Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi 

olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz 

ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez. 

Şirket personeli, şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan 

hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, 

para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir 

kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye 

Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır. 
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v. Medya İle İlişkiler 

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. 

yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden 

hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez. 

vi. Şirketi Temsil 

Şirketi temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, 

yerine getirilen görev gereği tahakkuk edecek her türlü ücret, ilgili kuruma ya da ilgili 

kurumun göstereceği kanallara hibe edilir. 

3.kişiler tarafından şirket çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet 

karşılığında yapılan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma ya da kurumun yönlendireceği 

kanallara hibe edilir. Bu kişiler para dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri 

olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler. 

B. Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını 

etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler 

yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda 

tanımlanan uygulama esasları, şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve 

kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak 

ilkeleri belirlemektedir. 

Uygulama Esasları 

1.  Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını  

etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü 

menfaat ve hediyeyi alması yasaktır. 

2. Şirket çalışanları; 

• Kurum iş hedefleri ile uyumlu, 

• Yürürlükteki mevzuata uygun ve 

• Hediyenin şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 3. maddede 

çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi 

tutulmayı kabul edebilirler. 

3. 2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla; 

• Şirket çalışanları, iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek 

verebilirler ve alabilirler. 

• Şirket çalışanları, şirketi temsilen katıldığı seminer ve benzeri organizasyonlarda para 

dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir. 

4. Yukarıda belirtilen durumlar ve para dışındaki diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, 

indirimler vb. 2. maddede sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi 

veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 250 TL'den daha az ise 

onay gerekmez. 

5. Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır. 

6. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul 

edilemez. 

7.  Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya 

müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, 

etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır. 

8.  Şirket tarafından müşteri ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve 

promosyon malzemelerinin neler olabileceği şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. 

Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek 

yoktur. 



 

 

NİMEKS İŞ ETİĞİ POLİTİKASI 

 

 

                                                                                                                                                     

 

9. 2. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, şirket uygun ürünleri ve hizmetleri 

hediye olarak kabul edebilir ve şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dâhilinde, alıcının 

kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir. 

10. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı 

hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece şirket adına ve şirket üst 

yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde 

yapılmalıdır. 

C. Gizli Bilgilerin Korunması Politikası 

Bilgi, Nimeks Organik Tarım Ürünleri vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en 

önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı 

ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilir olmasının sağlanması tüm 

şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Şirketlerimizde bilginin yönetimi ve 

gizliliğine yönelik kurulan yönetim sistemleri ve uygulanan süreçlerin birbirleri ile uyum 

içerisinde olması Topluluğun en üst düzeyde fayda elde etmesi için önemlidir. Aşağıdaki 

uygulama esasları; Şirketler için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere 

ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir. 

Uygulama Esasları 

Gizli Bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, şirketlere ait marka vb. fikri haklar, her türlü 

yenilik dâhil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri 

tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar 

(pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali 

bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, şartnameler, potansiyel ve gerçek 

müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede 

okunabilir bilgiyi kapsamaktadır. 

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda listelenmiştir: 

1. Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü 

kişilere açıklanamaz. 

2. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli 

tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler 

üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır. 

3. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli 

bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır. 

4. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri 

tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz. 

5. Şirket gizli bilgileri yemek salonları, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde 

konuşulmaz. 

6. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre klasifiye edilir, bu bilginin içeriğinde açıkça 

belirtilir. Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir 

ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında 

bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır. 

7. Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu 

olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili 

sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına 

yönelik olarak gerekirse gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik 

taahhüdü alınır. 

8. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz. 
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9. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve 

benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait 

bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması 

veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle 

yasaktır. 

D. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve 

sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve 

düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının 

oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması 

hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, şirketlerde adil bir çalışma ortamının 

oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir. 

Uygulama Esasları 

1.  Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa 

ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal 

gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır. 

2. Nimeks insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, 

ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar. 

3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, 

yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. 

4.  Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma 

ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde 

çalışmaları sağlanır. 

5. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir. 

• Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez. 

• Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır. 

• İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek 

personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. 

şahıslarla paylaşılmaz. 

• Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir. 

6. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal 

dokunulmazlıkları da gözetilir. 

• Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, 

cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal 

edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça şirket tarafından hiçbir şekilde 

tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve 

duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır. 

• Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir 

kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz 

olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dâhilinde değerlendirilebilecek 

herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır. 

• Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikâyet ve bildirimde bulunan veya soruşturma 

esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da 

aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir. 

7. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, 

kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk 

gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez. 
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8. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması 

sağlanır. 

E. Nimeks Organik Tarım Ürünleri Hisse Senetlerini Alım Satım Politikası 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Kardeş Şirketleri çalışanlarının Nimeks Organik Tarım 

Ürünleri ve Kardeş Şirketlerin hisse senetlerini alıp satma konusunda konuya ilişkin yasal 

düzenlemelere uyması ve çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. 

Aşağıdaki uygulama esasları, Şirket çalışanlarının Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Kardeş 

şirketlerin hisse senetlerini alıp satma konusunda uygulanması gereken ilkeleri 

belirlemektedir. 

Uygulama Esasları 

1. Kamuya açıklanmamış bilgileri bilebilecek durumda olanların bu bilgileri kullanarak 

kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sağlaması yasaktır. 

2. İçeriden bilgi ticareti yapabilecek kişiler halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve 

üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunların dışında meslekleri 

ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara 

temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişilerdir. 

3. Bu kişiler Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Kardeş Şirketlere ait hisse senetlerini ancak 

kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak ve yatırım amacıyla (3 aydan fazla bir süre elinde 

bulundurmak yatırım amaçlı sayılır)  alıp satabilirler. 

4. Bu kişiler dışındaki Nimeks Organik Tarım Ürünleri çalışanları kamuya açıklanmış 

bilgileri kullanarak Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve kardeş şirketlerin hisse senetlerini 

süre kısıtlaması olmaksızın serbestçe alıp satabilirler. 

5. Yukarıda yer alan uygulamalar çalışanların eş ve çocukları için de geçerli olup, eş ve 

çocukların yaptığı işlemler çalışan tarafından yapılmış sayılır. 

III. UYGULANACAK MEVZUAT 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri’ nin uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyor olması 

nedeniyle, şirket operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmektedir. Farklı 

ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede 

yerleşik düzenlemeler izlenmelidir. İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki düzenlemelerin 

izlenmesi, uluslararası platformda faaliyet gösterecek Nimeks Organik Tarım Ürünleri’nin 

benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, bu 

durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dâhilinde çözüm yolları bulmaya 

çalışmalıyız. 

IV. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI 

Etik ve ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği 

konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli 

sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Nimeks Organik Tarım Ürünleri çalışanlarının; 

• Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme, 

• Nimeks İş Etiği Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, 

anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme, 

• Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri 

öğrenme, 

• Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan 

kaynaklarına danışma, 

• Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla 

bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına yazılı veya 

sözlü olarak iletme, 
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• Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması 

amacıyla tanımlanan "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemleri 

izleme, 

• Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili 

bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır. 

A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol Ve Yöntemler 

Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve 

kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir: 

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek 

• Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi? 

• Şirketlerde veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma 

etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız? 

• Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız 

gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var? 

2. Karar Vermeden Önce Düşünün 

• Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin 

• Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun 

• Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün 

• Kimlerin etkilenebileceğini düşünün 

• Diğerlerine danışın 

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin 

• Sorumluluklarınızı belirleyin 

• İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin 

• Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun 

• Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün 

• En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın 

• Diğerlerine danışın 

4. Kararınızı Test Edin 

• Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin 

• Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin 

• Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin 

olun. 

• Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin. 

5. Kararlılıkla Devam Edin 

• Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın 

• Öğrendiklerinizi paylaşın 

• Başarı hikâyenizi diğerleriyle paylaşın 

B. Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru 

1. Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar) 

• Profesyonel standartlara uygun mu? 

• Kanunlara uygun mu? 

2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur 

muyduk? (Adalet duygusu) 

• Size göre doğru mu? 

3. Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur 

mu? (Duygular ve etik değerler) 

• Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya 

mahcup olur muydunuz? 
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• Sizin için veya Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi? 

• Başka kimler bundan etkilenebilir (Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, hissedarlar, 

vb.)? 

4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor? 

• Gazetelere nasıl yansırdı? 

• Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü? 

V. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri yöneticilerinin, ETİK çerçevesinde çalışanlar için 

tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, 

yöneticiler; 

• Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını 

ve sürdürülmesini sağlamaktan, 

• Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik 

kurallar konusunda eğitmekten, 

• Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını 

desteklemekten, 

• Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm 

bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde İnsan kaynaklarına en kısa sürede 

iletmekten, 

• Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde 

yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli 

yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur. 

VI. ETİK KURAL DANIŞMANLARININ SORUMLULUKLARI 

Etik Kural Danışmanları; 

• Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön 

göstermek, danışmanlık yapmaktan, 

• Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren uygunsuzlukları 

İnsan Kaynaklarına yönlendirmekten, 

• Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne İnsan Kaynakları talebi 

doğrultusunda katkıda bulunmaktan, 

• Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli 

olarak veya istenildiğinde İnsan Kaynaklarına raporlamaktan, 

• İnsan Kaynaklarının yaptığı soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve 

soruşturmalara gerekli desteği vermekten, 

• Şirkette yürütülen ETİK uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek; 

uygulamalarda destek olmaktan sorumludur. 

VII. DİĞER SORUMLULUKLAR 

• Şirket üst yönetimi; ETİK veya bu çerçevede oluşturabilecekleri şirketlerine özel İş 

Etiği Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir 

kültürün oluşturulmasından sorumludurlar. 

• İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurul'un önerileriyle İnsan Kaynakları 

tarafından gözden geçirilip, revize ve dökümante edilerek Şirket Yönetim Kurulu 

Başkanı'nın onayı ile Şirketlere duyurulur. 

• Şirket İnsan Kaynakları; 

• - Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların 

anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu 

konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından 

• - Şirkette işe girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden, 
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• - Her yıl, tüm çalışanların Etik Uygunluk Eğitimi alarak ve katılım formunu 

imzalayarak bildirimlerini yenilemelerini sağlamaktan sorumludur. 

• Şirket yönetimleri İnsan Kaynakları ile işbirliği içerisinde; 

• - Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikâyet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek 

ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan, 

• - Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan, 

• - Şikâyet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde 

soruşturulmasını garanti etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla 

almaktan sorumludurlar. 

VIII. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

İş Etiği Kurallarını veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten 

ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi 

olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan 

fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun 

şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. 

A. Etik Kurul 

İnsan Kaynakları, Nimeks İş Etiği Kuralları kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair 

şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.  Nimeks Organik Tarım 

Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki 

pozisyonlardaki kişilerden oluşur: 

Başkan – İnsan Kaynakları Müdürü 

Üye – Nimeks Hukuk işlerinin bağlı bulunduğu Bölüm Başkanı 

Üye - Nimeks Çalışma İlişkilerinin bağlı bulunduğu Bölüm Başkanı 

B. Etik Kurul Çalışma İlkeleri 

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür: 

• Bildirim ve şikâyetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar. 

• Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür. 

• Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden 

talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu 

ile sınırlı olarak inceleyebilir. 

• Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler 

tutanağa eklenir. 

• Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 

• Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır. 

• Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur. 

• Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir. 

• Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı 

oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak 

ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin 

yapılamaz. 

• Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında 

gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir. 
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1.Amaç 
 
NİMEKS Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited 
Şirketi’nin yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavrının açıkça ortaya konulmasını hedeflemektedir. 
Politika, aynı zamanda, Şirket’in mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum 
ve kuruluşlar (Tedarikçiler) için bir rehber olma özelliği taşır ve tedarikçilerle yapılacak anlaşmaların 
özünü teşkil eden etik ilkelerini içermektedir. 
 
Politikanın hiçbir maddesi Şirket’in tabi olduğu ilgili yasalar ile çelişemez ve yolsuzluğa karışan, sebep 
olan çalışanın yasalar karşısındaki sorumluluğunu hafifletmez. 
 

2.Kapsam 
 
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece Şirket çalışanlarını değil, Şirket adına hareket eden 
veya Şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır. 
Politika, Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti ’nin tüm yurtiçi ve yurt dışı temsilciliklerinde, 
iştiraklerinde ve bayilerinde uygulanır ve onlara mal veya hizmet tedarikinde bulunan şirketler 
tarafından da uyulması talep edilir. 
Tüm Şirket çalışanları ve Şirket adına hareket eden taraflar Politika ’ya uygun davranırlar, iş süreçleri 
ve tüm ilgili prosedürler Politika ’ya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir. 
Bununla birlikte, Şirket yöneticileri uygulanacak politikalardan, kuruluşun ve çalışanların hangi 
politikalara bağlı kalacaklarını ve sorumluluklarını bildiklerinden emin olmak amacı ile: 
 
• Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm Nimeks Organik Tarım 
Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. çalışanlarını ve pay sahiplerini, 
• Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti ’ne danışmanlık, avukatlık, müşavirlik, denetim 
hizmeti gibi destek hizmeti veren şirketleri, 
• Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti’ nin ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm 
menfaat sahiplerini, 
• Hizmet ve mal alımı yapılan tüm tedarikçi firmaları, 
• Dış hizmet alınan taşeron firmalar ve çalışanları, 
• Temsilci, distribütör, acente, bayi gibi Şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve 
kuruluşları kapsamaktadır. 
Politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve 
kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması önemlidir. Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik 
olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda Şirket’in de bu durumdan hukuken sorumlu 
tutulabileceği ve/veya itibar riski yaşayabileceği unutulmamalıdır. 
Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Şirket Etik Kuralları, tüm politika ve prosedürler 
ile Politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallar bütününe uygun hareket etmesi 
sağlanmalıdır. 
Tüm Şirket yöneticileri, Politikanın ilke ve esaslarının yönettikleri birimlerin iş yapma biçimi haline 
gelmesinden ve uyumsuzluk durumunda atılması gereken adımların ivedilikle ve kararlılıkla 
atılmasından sorumludurlar. 
 

3.SORUMLULAR 
 
3.1 Ana Şirket Yönetim Kurulu 
 
• Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasından en üst seviyede Ana Şirket Yönetim Kurulu 
sorumludur. 
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• Ana Şirket Yönetim Kurulu bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar. 
• Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir. 
• Bu yazılı metine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, 
bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır. 
• Konu hakkında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında Şirket mevzuatı çerçevesinde gereken 
inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar. 
• Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla 
denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar. 
 
3.2 Yöneticiler ve Çalışanlar 
• Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki 
ilkelere uygun hareket eder. 
• Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki 
çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar. 
• Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. 
• Tüm Şirket çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine 
ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür. 
• Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikâyet, ihbar ve iddiaları 
aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür. 
 
3.3 Etik Kurul 
Etik Kurul çalışma prensipleri ve sorumlulukları “Kurul Çalışma Prensipleri Prosedürü ” detaylı bir 
şekilde tanımlanmıştır. 
•Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. etik kurallarına uyumun sağlanması, etik kültürünün 
Şirket genelinde yaygınlaştırılması, bu konudaki bilinç düzeyinin ve farkındalığın artırılmasından 
sorumludur. 
• Etik Kuralların ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının uygulanması sırasında karşılaşılan 
sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar, karar alır ve görüş bildirir. 
• Etik kurallara aykırılığa yönelik olarak Şirket içinden veya Şirket dışından elektronik posta, posta, 
telefon veya diğer iletişim araçları ile Kurula ulaşan şikâyet ve ihbarları Etik Kuralların ihlal edilip 
edilmediğinin tespitine yönelik olarak çalışmalar yapar. 
 

4.TANIMLAR 
 
4.1 Değeri Olan Herhangi Bir Şey 
Herhangi bir fayda şekli, 
• Nakit veya nakde eşdeğer, krediler, hediyeler veya ödüller, 
• İş teklifi sunma veya ilerisi için vaat etme (bireyin kendisi veya akrabaları için 
• Haksız, dayanaksız, servis veya ürün bedel indirimi gibi şartlar, 
• Konaklama/ağırlamalar (Yolculuk giderleri, otel, yemek, yaşam giderleri veya seyahat ve kalınan yer 
maliyetleri), 
• Taşıt kullanımı veya evlerin tahsisi, 
• Etkinlikler için bedava bilet veya indirim, 
• Hizmetler, kişisel iltimas veya ev yenileme, 
• Şirket’in kullandığı kurumsal ticari indirim veya imtiyazların kullandırılması ile yaratılan fırsatlar. 
 
4.2 Rüşvet 
Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine 
aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan 
sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir 
başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir.  
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Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, 
yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir. 
 
4.3 Yolsuzluk 
Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi 
veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir. 
Yolsuzluğun ortaya çıkması için rüşvete konu değerin el değiştirmiş olması gerekmez; teklif veya ima 
edilmiş olması uyum ihlali için yeterlidir. 
4.4 Kamu Görevlisi 
Müdür ya da kamu çalışanı (kademesine bakmaksızın): 
• Kamusal faaliyeti atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici 
olarak yürüten kişi, 
• Herhangi bir kamu mülkiyeti/kontrolünde olan Şirket ve ticari oluşumda görev alan kişi, 
• Uluslararası kamu (yarı devlet) kuruluşlarında görev alan kişi (örneğin United Nations, World Bank, 
International Monetary Fund, International Olympic Committee, African Union, vb.) . 
• Bir siyasi aday, parti ya da herhangi bir siyasi partinin çalışanı, yetkilisi, 
• Bir özel kişinin herhangi bir devlet ya da uluslararası kamu kuruluşu adına veya yetkisi dahilinde 
görevli olması durumu (örneğin devletin resmi danışmanı veya yönetime tavsiyede bulunmadan 
sorumlu uzman). 
Her ne kadar birçok kanun yolsuzluğu kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması için teklif edilen bir 
değer olarak ansa da Şirket iki özel sektör Şirketi arasındaki rüşvet ilişkisini de yolsuzluk kapsamında 
kabul eder. 
 

5.POLİTİKA 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti’ nin iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir 
göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği 
yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet 
göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak 
değerlendirilmesi beklenmektedir. 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki 
rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki 
ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Şirketimiz bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır 
tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir 
şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer 
düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler 
nitelikte olup, Şirketin tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve 
yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilenmektedir. Yolsuzluk ve Rüşvet ile 
Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir. 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tüm ülkelerdeki faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu 
açık bir şekilde yasaklamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin: 
Şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan 
herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, 
faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk 
olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır. 
Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir 
şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif 
yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile 
Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur. 
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Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar 
ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt 
altına alınır, kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur. 
Şirket Yolsuzlukla Mücadele Politikası temel ilkeleri; Şirketin tabi olduğu tüm yerel kanunlar başta 
olmak üzere (Örneğin Foregin Corrupt Practices Act – FCPA) Dünya genelindeki kanunlara uygun 
olarak, herhangi bir işi almak veya elde tutmak için veya Şirket’e avantaj sağlamak için herhangi bir 
davranış veya karar ile, herhangi bir memura ya da çalışana, bir kurum veya özel kişiye, herhangi bir 
rüşvet ya da maddi veya manevi değer taşıyan bir nesne doğrudan ya da dolaylı olarak ne önerilir, ne 
teklif edilir, ne söz verilir ne de böyle bir şeye izin verilir. 
Rüşvet olarak tabir edilen durum, sadece bir zarf içinde masanın altında el değiştiren nakit para 
değildir. Uluslararası hukuk ve Politika, rüşveti “değer taşıyan herhangi bir nesne” olarak tanımlar. 
Örneğin hediye çeki, ev tamiri, tiyatro bileti, özel bir kulübe özel giriş kartı, ailenin genç bir üyesi için 
yazlık iş fırsatı, ücretsiz araç hizmeti ve daha birçoğunu kapsar. 
Rüşvet ödemesi gerçekleşmese dahi önermek bir suçtur. 
Şirket tüm dünyadaki tedarikçileri ve alt yüklenicilerinden Politikanın ilke, şart ve standartlarına 
uymalarını, Politika ‘ya uygun prosedürler geliştirmelerini talep eder. Bu talebe yönelik düzenleme 
doğrultusunda Şirket hesabına çalışan hiçbir tedarikçi ve alt yüklenici olarak adlandırılan çalışan, 
danışman, dağıtımcı veya iş ortağı rüşvet öneremez veya kabul edemez. 
 

6.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI 
 
Şirket Yolsuzlukla Mücadele Politikası 16.04.2020 Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlik kazanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. 
 

7.RÜŞVET TÜRLERİ: 
• Nakit, 
• Kolaylaştırıcı Ödemeleri, 
• Hediyeler, 
• Seyahat ve Konaklamalar, 
• Hayır İşleri ve Politik Bağışlar, 
• İhalede sahte fiyat arttırmak veya eksiltmek (Hileli İhale), 
• Aracılar ve Üçüncü Taraflar aracılığı ile yapılan yasadışı ödemeler, 
• Hak edilmeyen ekstra komisyonlar, 
• Ayni yardım ve hizmetler, 
• Kanuni süreçlere uymadan proje ödüllendirilmesi, 
• Yakınını işe alma, 
• Ailesine menfaat sağlama, 
• Haksız ıskonto ve muafiyetler, 
 

8.İŞ ORTAKLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR 
 
Tedarikçiler ve alt yükleniciler ile Şirket arasındaki tüm mevcut ve gelecekteki ticari sözleşmelerde, 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına uyum taahhüttü 
yer alır. Sözleşme yapılmayan durumlarda Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. mal veya 
hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşların (Tedarikçiler, taşeronlar, 
yurt dışı distribütörler vb.) dan “Yolsuzlukla Mücadele Beyan Formu“ ile Yolsuzlukla Mücadele 
taahhütleri alınır. 
Yukardaki şartların yerine getirilmesinin mümkün olmadığı ve iş ortağı ile iş ilişkisinin devamının 
zorunlu olduğu durumlarda iş ortağı riskli olarak kabul edilir ve “takip edilir. 
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Yolsuzluğun gerçekleştiği durumlarda Şirket çalışanları veya üçüncü şahıslar (aracılar) rüşveti 
saklamaya çalışmaz. Böyle bir durumda derhal Şirket Danışma, Bildirim ve İhbar Politikası uyarınca 
hazırlanmış prosedürlere uygun olarak bildirim ve ihbarı yapmakla yükümlüdür. 
Herhangi bir soru olması durumunda Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ile iletişime geçilmelidir. 
 

9.HEDİYE VE AĞIRLAMALAR 
 
Çoğu ülkede, hediyeler iş yapma geleneklerinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, uygunsuz 
olarak verildiğinde bir veya birden çok yasa ihlal edilmiş olur. Bu konuda kanunlar ve Şirket 
politikalarına uygun hareket edilmelidir. 
Şirket Etik Kurallarına ek olarak “Çıkar Çatışmalarını Önleme Politikası“ , “Hediye ve Ağırlama 
Politikası” uygun hareket edilmelidir. 
Söz konusu yönetim dokümanları hediye ve ağırlamaların aşağıdaki standartlara uygun olması 
gerektiğini belirtmektedir: 
• Yasal 
• Şirket politikası çerçevesindedir (alan ve veren için) 
• Mantıklı, makul uygun ve iyi niyetli 
• Şeffaf ve kayıtlı 
• İhtiyaca binaen 
• Nakit olmayan 
• Menfaat beklentisi ile verilip ve alınmayan 
Bazı şirket ağırlamaları (yemekler ve davetler gibi) uygun bir şekilde kaydedildiği ve şirket politikası 
sınırlarında kaldığı sürece ve kişinin yetkili olduğu durumda önceden izin alınmaksızın yapılabilir. 
Bununla birlikte, kamu görevlileri ile yenilen yemekler özellikle dikkatli olunması gereken 
durumlardır. Bir kamu görevlisi ile çıkılacak yemeğin şartları “Hediye ve Ağırlama Politikası” uygun 
olmalı ve meblağ ne olursa olsun yemeği veren personel mutlaka bağlı bulunduğu üst yöneticisine 
bildirmelidir. 
 

10.SEYAHAT VE KONAKLAMALAR 
 
Belirli zamanlarda, misafirler, Şirket tesislerinde, seyahat ve konaklamaları Şirket tarafından 
karşılanmak suretiyle ya da Şirket’in sponsor olduğu etkinliklerde ağırlanıyor olabilir. 
Şirket Etik Kurallarına ek olarak Tüm NİMEKS çalışanları “Hediye ve Ağırlama Politikası” na uygun 
hareket edilmelidir. 
Şirket, şirket ziyaretçileri için bazı seyahat ve konaklama masraflarının karşılanmasına aşağıdaki 
şartlara uygun ise izin vermektedir. 
• Şirket amaçlarına uygun ise, 
• Misafirin seviyesi ve kıdemine uygun ise, 
• Şirket faaliyetine katılması zorunlu ise 
Şirket için seyahat eden bir davetlinin arkadaş veya aile üyelerinin seyahat masrafları şirket Genel 
Müdürü’nün özel izni olmaksızın karşılanmaz. 
İş ortakları, satıcılar, danışmanlar, harici uzmanlar gibi üçüncü şahıslar Şirket hesabına seyahate 
çıkıyor ve konaklama ve seyahat masraflarını (tazmin edilmek üzere) kendileri ödüyor olsa bile 
yukarıda yer alan şartlara uyulmalıdır. 
Çoğu uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerinde (OECD) ve birçok ülke hukukunda (Türkiye, 
İngiltere, Kanada, Brezilya, vb.) kolaylaştırıcı ödemeler rüşvetin bir çeşit olarak kabul edilmekte ve 
yasaklamaktadır. Amerikan, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) her ne kadar kolaylaştırıcı 
ödemenin muhasebeleştirilebileceğini söylese de bu istisna için getirdiği şartlar ve şirkete yüklediği 
sorumluluklar çok ağırdır. O bakımdan kolaylaştırıcı ödemenin FCPA’e uygun olduğu varsayımı ile 
hareket etmekten kaçınılmalıdır. 
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Şirket çalışanları da, hukukun emrettiği standartlara riayet etmeli, yerel hukuk müsaade etse de veya 
yerel iş pratiği bunu gerektiriyor gibi gözükse de, bu tip kolaylaştırıcı ödemelerden uzak durmalıdır. 
Dünyada yasal çerçevenin değişkenlik göstermesine rağmen, tüm Şirket çalışanları ve temsilcileri 
kolaylaştırıcı ödeme teklifi ile karşılaştıklarında “Hayır” yanıtı vermek mecburiyetindedirler. 
Şirket, çalışanlarının kolaylaştırıcı ödeme kabul etmelerine müsaade etmez, tedarikçilerine de bu 
konuda müsamaha göstermez. 
 

11.BAĞIŞ VE YARDIMLAR 
Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve 
çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı 
karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla, şirketin kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun 
toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, hukuk, 
sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri faaliyetlere destek olmaktır. 
Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve 
yardımların yapılmasından kaçınılır. 
Şirket Genel Müdürü onayı ile yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına 
uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, 
nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 
Yardım kurumlarına yapılan düzenli bağışlar iyi kurumsal vatandaşlık çerçevesinde görülmektedir. 
Bununla birlikte, uluslararası yolsuzlukla mücadele örgütleri tarafından bağışların akıbeti konusunda 
dikkatli olunması talep edilmektedir. 
Benzer şekilde, FCPA ve ABD otoriteleri yardım kurumlarına yapılan bağışlarda etkin rol oynayarak 
bunu resmi bir hale getirirler. 
Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde şirketin 
“Bağış ve Yardım Politikası” ve “Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri” ne uygunluk gözetilir. 
Siyasi partiler kamu görevlisi gibi değerlendirilmektedir. Şirket Genel Müdürü’nün izni olmadan Şirket 
adına hiçbir siyasi destek teklif edilemez, verilemez. 
Bağış sadece nakdi olmak durumunda değildir, aşağıdaki şekillerde olabilir: 
• Maddi varlıklar, 
• Parasal Olmayan Varlıklar (örneğin ödünç verilmiş veya bağışlanmış ekipmanlar, ücretsiz teknoloji 
hizmeti veya ücretsiz teknik personel desteği), 
• Kurumsal kaynakların kullanımı (örneğin tesisler, elektronik postalar, büro malzemeleri, kişisel 
zaman). 
Buna uygun olarak herhangi biri siyasi adayı veya siyasi faaliyeti desteklemek ya da muhalefet etmek 
için Şirket Etik ve Uyum Yöneticisinin yazılı izni olmadan Şirket’in hiçbir varlığını (direk ödemeler, 
ekipmanlar, personelin mesaisi gibi) kullanılamaz. 
Çalışanlar kişisel olarak, kendi maddi imkânlarını ve zamanlarını kullanarak siyasi faaliyetlere 
katılabilirler. 
Şirket asla çalışanlarının anayasal ve yasal haklarını kullanmalarına müdahale etmez. Bununla birlikte, 
yetki ve görevi ne olursa olsun, yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, tüm şirket çalışanları 
kişisel bağış ve desteklerinin şirket tarafından karşılanmasını talep edemezler. 
İlgili düzenlemelerin yorumlanması veya uygulanması konusunda tereddüt yaşanması veya 
düzenlemelerde yer almayan bir durum ile karşılaşılması halinde konunun aşağıda belirtilen iletişim 
kanalları ile Etik Kurul’a bildirilmesi gerekmektedir. 
 

12.EĞİTİM 
Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi, Ticaret, Operasyon, Anlaşmalar gibi 
departmanların yöneticileri ile çalışanları için zorunludur. 
Bununla birlikte, Şirket’in konuya verdiği önem dolayısıyla, tüm çalışanlar bu eğitimi almaya teşvik 
edilirler. 
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13.KOORDİNASYON VE YÖNETİM 
 
Politikanın koordinasyonu, Şirket Etik ve Uyum Yöneticisinin sorumluluğu altındadır. Bununla birlikte, 
tüm Şirket yöneticileri, sorumlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş süreçlerini Politikaya uygun 
yönetmekle sorumludurlar. 
 

14.CEZA VE YAPTIRIMLAR 
 
Şirketteki tüm görevlerde Şirket yönetmelik, politika, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi 
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 
Yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlal edildiği algısı Şirket itibarını zedelemesinin yanı sıra yerel ve 
uluslararası hukuka ve yasalara aykırı davranışta bulunan personelimizin, tedarikçimizin ve/veya 
Şirket’in ceza ve yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olacaktır. 
Herhangi bir çalışanın veya tedarikçinin yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlallerini düzenleyen 
maddelere veya Politika ile tanımlanan ilke ve standartlara uymaması iş akdinin veya ticari 
sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilecek yaptırımlara sebep olabilir. 
Bu fesih durumu, Şirket’in ihlali yapan tarafa karşı yasal haklarını hukuk önünde kullanmasına mani 
değildir. 
 

15.DEFTER VE KAYITLAR 
 
Birçok yolsuzlukla mücadele kanunu, tamamlanmamış ve yanlış mali kayıtlama yoluyla yapılan gizli 
rüşveti engellemede defterler, kayıtlar ve iç finansal kontroller için bazı kıstaslar geliştirmiştir. 
Şirket, şirketin işlemlerini ve varlıklarını eksiksiz olarak yansıtmak için düzenli bir şekilde tutulmuş 
kayıtlara ve defterlere sahiptir. 
 

16.BİLDİRİM VE ONAY 
 
Çalışanların, şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, söz konusu şüpheli davranış içinde bulunan 
herkesi, yöneticileri veya herhangi bir üstleri olsa dahi Şirket Etik ve Uyum Yöneticisine ihbarda 
bulunmaları gerekmektedir. 
İhbarı gerektirecek durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir. 
• Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi, 
• Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları, 
• Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük, 
• İhale ve satın almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar, 
• Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal ve Şirket içi düzenlemelere aykırı şekilde menfaat 
sağlanması, 
• Şirket içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Şirket Etik Kurallarına veya bu politika 
metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması. 
Bazı durumlarda çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara 
uğrayabileceği endişesi ile şikâyet etmekte tereddüt edebilirler. Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şirketi’nde yasal düzenlemelere, etik kurallara ve Şirket mevzuatına aykırı durumları ihbar 
eden ve şikâyette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yönetim Kurulu tarafından 
garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikâyet veya 
ihbar nedeniyle – kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse- herhangi bir zarara 
uğramasının engellenmesi esastır. 
Çalışanlar ayrıca Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ile bir etik sorun ile ilgili yapılan soruşturmalarda 
işbirliği yapmak zorundadırlar. 
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Tüm çalışanlar, temsilciler ve alt yükleniciler, Politikaya uyumsuzluk şüphesi bildirimi ile ilgili, Şirket 
Etik ve Uyum yöneticisi veya yetkilendirilmiş iç veya dış (bağımsız) denetçinin soracağı sorulara 
zamanında, açık ve doğru cevaplar vermekle sorumludur. 
Yanıltıcı cevap veren personel, tespit edildiği takdirde suça ortak sayılır ve buna uygun olarak 
cezalandırılır. Şirket, iyi niyetli, sorgulamaya uygun olarak işbirliği yapan herhangi bir çalışana karşı 
yapılan misillemeye müsaade etmez. Bu çalışan, Şirket Misillemeyi Önleme Politikası hükümleri ile 
korunur. Şüphelenilen her hangi bir misilleme derhal raporlanmalıdır. 
Herhangi bir çalışana karşı misilleme yapan yöneticiler veya diğer çalışanlar cezalandırılır, 
sözleşmelerinin feshi ile bile sonuçlanabilecek yaptırımlar ile karşılaşabilirler. 
 

17.İSTİSNALAR 
 
Politika istisnaya açık değildir. Buna mukabil, bir kamu görevlisinin haber vermeden katıldığı bir 
davette ağırlama gibi, tam bir uyumun mümkün olmadığı durumlar ile karşılaşmak mümkündür. Bu 
gibi istisnai durumlar ile karşılaşıldığında Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi bilgilendirilmeli, makul olan 
en kısa sürede durum ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmalı ve gelecekte aynı durumun ortaya 
çıkmaması için önlemler alınmalı veya kriz senaryoları üzerinde çalışılmalıdır. 
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Kuruluşu'ndan bugüne "Dürüst Ticaret" yolunu seçmiş olan şirketimiz aynı politikayı taviz vermeden 

yürütmekte, dürüst imajını korumakta ve bu politikanın çalışanları tarafından da aynen uygulanmasını istemekte 

kararlıdır. 

Şirketlimiz içerisinde konumu ne olursa olsun hiç kimse bu politikanın dışına çıkamaz ve aşağıdaki ilkeleri 

benimser:  

• Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak, 

• Vergi kaçırmamak, 

• Rüşvet teklif etmemek, 

• Firmanın finansal raporlarında devleti yanıltmamak, 

• Ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek, zorunlu durumlarda en az zararın 

verilmesine gayret etmek, 

• Ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak, 

• İşe eleman alırken ve çalışanların yükseltilmesinde ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk, cins, 

yaş vb.) 

• Çalışanlar arasında ücret, yükselme ve atamalarda hakkaniyet ilkesine uymak, 

• Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak davranılmasına göz 

yummamak, 

• Çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermek, 

• Mal ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek, 

• Mal ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek, 

• Hileli ve kusurlu mal satmamak, satılması halinde geri almak, 

• Mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak, 

• Müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak, 

• Mal ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz 

vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak, 

• Ticari hayatta haksız rekabete neden olacak (kayıt dışı satış yapmak, çocuk işçi çalıştırmak, 

sigortasız işçi çalıştırmak, insan sağlığını tehdit eden malzemeler kullanarak maliyet avantajı sağlamaya 

çalışmak gibi) uygulamalara başvurulmaz.  
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➢ Nimeks, farklı ırk, dil, cinsiyet, ibadet şekilleri, ten rengi, cinsel yönelim, milliyet, inanç, 

engellilik, yaş ve görüşlerden insanlarla uyum içinde çalışır. Herhangi bir çalışan, yönetici, 

danışman, misafir, mal ve hizmet tedarikçisi ve kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından 

yapılan ayrımcılık, taciz ve / veya tacizlere müsamaha gösterilemez. 

➢ Nimeks, çalışanlarının bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı duyar. Doğrudan 

veya dolaylı olarak kişilerin neden olduğu her türlü ayrımcılık veya taciz kesinlikle yasaktır. 

Bu davranışlar; 

• Karşı tarafın onaylamadığı her türlü sözlü, fiziksel veya cinsel yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel 

temas, teklif veya dokunma, 

• Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engeli veya diğer özellikleriyle ilgili kişisel imajı, 

vücudu veya yaşam tarzı hakkında yorumlar, 

• Çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu veya dereceleri ve cinsel taciz arasında bir 

bağlantı olduğunu ima eden, ilişkilendiren veya mantıksal olarak böyle bir imaya yol açan ifadeler veya 

tehditler; 

• Irk, cinsiyet, milliyet, cinsel yönelim, din, engellilik veya diğer kişisel özelliklerle ilgili müstehcenlik 

veya ayrımcılık dâhil eğitim faaliyetlerinde kullanılanlar dışında işyerinde grafik, çizgi film, resim veya 

fotoğraf sergilemek, 

• Irk, cinsiyet, milliyet, cinsel yönelim, din, engellilik veya herhangi bir kişisel özellik hakkında 

mantıksız hikâyeler, şakalar, ipuçları veya yorumlar, 

• Farklı departmanlardan olsalar bile, çalışan ve çalışan ilişkisinin sonucuna götüren ve çalışanın diğer 

çalışanlar arasında transferine yol açan duygusal ve / veya fiziksel bir ilişkisi olması, böyle bir ilişkiye 

teşebbüs etmesi, niyetini belirtmesi, bu şekilde yorumlanabilecek davranışları yürütmesi. 
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İş Yerinde Cinsel Tacizde Çalışan Hakları 

➢ Konu ile ilgili olarak İş Kanunu 24 / II ve 25 / II'de “Etik ve iyi niyet ve benzeri kurallara 

uymayan durumlar” başlığı altında düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerle, işyerinde 

yaşanan cinsel tacizin iş akdinin feshi açısından hem işçi hem de işveren için haklı bir işveren 

nedeni yarattığı belirtilmektedir. 

➢ İşçinin cinsel tacize uğraması nedeniyle iş sözleşmesini derhal feshetmesine ilişkin hakları İş 

Kanunu'nun 24 / II maddesinde yer alır. İş Kanununun 24 / II.b maddesine göre işveren 

işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, 

davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa ve İş Kanunu'nun 24 / II.d 

maddesine göre işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize 

uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa işçi iş 

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir 

➢ İşçi, sadece işveren tarafından değil, başka bir işçi tarafından da cinsel tacize maruz kalırsa, 

işten çıkma hakkı derhal doğar. Ancak bu hakkın kullanılması için sadece cinsel taciz yeterli 

değildir. İşyerinde cinsel taciz yaşanmalı ve durum işverene götürülmeli ancak gerekli önlemler 

alınmamış olmalıdır. 

➢ İşveren, işyerinde çalışan işçileri cinsel tacize karşı korumakla yükümlüdür. Bu nedenle, bir 

işçinin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması halinde, istismarcı işçinin haklı bir nedenle iş 

sözleşmesini derhal feshetmesi mümkündür. Bu nedenle fesih hakkı, 25 / II. işverene tanınır. 

➢ İş yerinde cinsel tacizin kanıtı sorunludur. Çünkü tanık temini zordur. Yargı kararlarına 

baktığımızda bu durumun ispatının zorluğu tanık tarafından vurgulanmaktadır. 

➢ İşyerinde cinsel taciz aynı zamanda kişisel hakların da ihlalidir. Cinsel tacize uğrayan işçi, 

kişisel haklarının ihlal edildiğini de iddia edebilir ve yukarıda belirtilen yasal hakların yanı sıra 

Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. 
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➢ İşten cinsel taciz nedeniyle ayrılırsanız, tazminatınızı alırsınız ve normalde işten ayrılmadan 

önce ihbar süresini çalışmak zorunda kalmazsınız.  

➢ Ceza Kanunu, istismara uğrayan kişinin şikâyeti üzerine cinsel taciz suçunu 

cezalandırmaktadır. Fail, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

İşyerinde cinsel taciz olması durumunda cezayı yarı yarıya artırır. Cinsel tacize uğrayan kişi 

taciz nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalırsa, tacizciye verilen hapis cezası bir yıldan az 

olamaz. (Ceza Kanunun 105. Maddesi). 

➢ Cinsel saldırı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 16 yıl ceza ile cezalandırılır. 

➢ Bir veya daha fazla davranışa maruz kaldı iseniz ya da kalırsanız lütfen Naile Karabacak veya 

insan kaynakları müdürü Anıl Talat Eryontuk’a haber veriniz.  

➢ Gizlilik çerçevesinde gerekli cezai işlem ve yaptırımlar yapılacaktır. 
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Bu kurallar doğrudan veya dolaylı olarak çalışanlar, distribütörler, acenteler, aracılar veya 

diğer temsilciler aracılığıyla (bundan böyle “Tedarikçi” olarak adlandırılacaktır), listelenen 

Nimeks Organik ürün ve / veya hizmet sunan tüm doğal veya tüzel ortaklıklar için geçerlidir. 

Bu davranışlar; 

İNSAN HAKLARI 

 
- İnsan Haklarına Saygı: Tedarikçiler uluslararası olarak tanınan insan haklarına saygı göstermelidir. 

- Çocuk İşçi Çalıştırma: Nimeks çocuk işçi kullanımına karşı çıkar, bunlarla ilgili ilgili kanun ve 

yönetmeliklere uyar. Bu yüzden tedarikçilerimizin de çocuk işçi çalıştırması kesinlikle yasaktır. 

Zorla Çalıştırmama: Nimeks; zorla çalıştırma, sömürü ya da köleliğin herhangi bir türüne karşı 

getirilmiş yasaklamalara riayet eder. Fiziksel ve ruhsal eziyete dayalı disiplin önlemlerine izin verilmez. 

Tedarikçilerimiz de bu kurala uymak zorundadır. 

Ayrımcılık Yapmamak: Tedarikçilerimiz, yürürlükteki hak ve kanunlara uygun olarak her türlü 

ayrımcılığa karşı çıkacaktır. Bu, özellikle cinsiyet, ırk, engellilik, etnik veya kültürel köken, din veya 

inanç, yaş, cinsel yönelim veya diğer kişisel özelliklere dayalı çalışanlara yönelik ayrımcılık için 

geçerlidir. 

REKABET, GİZLİLİK VE HEDİYE ALIP VERMEK 
 

- Adil Rekabet: İş ortakları, adil rekabeti korumak için ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uyacaktır. Bu 

özellikle haksız rekabet ve anti-terörist yasaları ile ilgili hükümleri içerir. 

- Çıkar Çatışmalarından Kaçınma: Tedarikçilerimiz, kendilerinin ve çalışanlarının, Nimeks ile olan iş 

ilişkileriyle ilgili olarak çıkar çatışmalarından ve diğer gereksiz hususlardan uzak hareket etmelerini ve 

karar vermelerini sağlar. 

- Gizliliğin ve fikri mülkiyetin korunması: Tedarikçilerimiz, Nimeks tarafından kendilerine verilen gizli 

bilgileri koruyacaktır. Gizli bilgiler sadece Nimeks tarafından izin verilen şekilde kullanılabilir ve 

açıklanabilir. Gizli bilgi, genel olarak bilinmeyen Nimeks müşterileri ve iş ortaklarıyla ilgili her türlü ticari 

bilgi anlamına gelir. Tedarikçilerimiz, Nimeks patentleri, markaları, telif hakları, tasarımları, ticari sırları, 

modelleri ve teknik bilgileri gibi fikri mülkiyetlerini koruyacaktır. 

- Hediye Almak ve Vermek: Nimeks ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi 

ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesi esnasında, potansiyel menfaat çatışmalarının 

engellenmesine ilişkin ilkeler aşağıda belirtildiği gibidir: 

Birlikte çalışılan firma ve kişilere, usulsüzlüğün varlığı izlenimini yaratmayan nitelikteki hediye, 

promosyon ve kolaylıklar dışında hiçbir hediye be promosyon vermemek. 

Tedarikçilerden, müşterilerden, Grup şirketlerinden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak 

algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmemek, üçüncü kişilere teklif etmemek, teklif 

edildiğinde kabul etmemek. 



 

 

NİMEKS TEDARİKÇİ DAVRANIŞ 
KURALLARI POLİTİKASI 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                               
 
ÇALIŞANLAR 

 
İş güvenliği ve sağlığının korunması: Tedarikçiler, işyerlerinde yasal hükümler uyarınca iş güvenliği ve 

sağlığının korunmasını sağlayacaktır. İş ortakları, iş güvenliği ve sağlığının korunması için talimat ve 

prosedürler oluşturmalı, kazaları ve işle ilgili hastalıkları önlemek için bunları sürekli iyileştirmeye tabi 

tutmalıdır. 

Ücretler, maaşlar ve çalışma süresi: Tedarikçiler, asgari ücret, fazla mesai ve diğer ücretlendirme 

unsurları dâhil ücret ve çalışma sürelerini düzenleyen tüm yasalara uymalı ve çalışanlarının yasal 

olarak veya sözleşmeye hak kazandıkları sosyal hakları tam olarak almasını sağlamalıdır. 

Tedarikçiler çalışanlarından, yasaların izin verdiği azami saatlerden daha fazla çalışmalarını 
istemeyeceklerdir. 
 
Örgütlenme Özgürlüğü: Tedarikçiler, çalışanlarının yürürlükteki yasalarda öngörüldüğü şekilde 
örgütlenme haklarına saygı duymalıdır.                           

 
ÇEVRE VE ÇATIŞMA KAYNAKLARI 

                                                     
Çevreyi koruma: Tedarikçilerimizin, günümüz ve gelecek nesiller için çevreyi koruma hedefine bağlı 

kalmalıdırlar. Çevreyi korumak için geçerli yasalara uymalıdırlar. Tedarikçiler, doğal kaynakları özenli 

kullanmalı ve çalışanlarının çevre bilinciyle hareket etmesini zorunlu tutmalıdır. Ürünlerini yeniden 

kullanma, geri dönüşüm ve güvenli imha için mümkün olduğunca uygun hale getirmek için 

çalışacaklardır. 

TEDARİK ZİNCİRİNİ İZLEME 

Uygunluğun izlenmesi ve doğrulanması: Tedarikçiler, bu Kurallara uygunluk sağlamak için bir süreç 

tanımlamalı ve sürdürmelidir. Bu, bu kuralların gerekliliklerini duyurmayı ve yerine getirilmelerini kendi 

kuruluşlarında izlemeyi de içerir. Tedarikçiler, kendi tedarikçilerine karşılaştırılabilir yükümlülükler 

koymaya çalışacaklardır. 

Nimeks tarafından talep edilmesi halinde, Tedarikçiler başlangıç değerlendirmesi için gerekli bilgileri 

sağlar ve gerekli belgeleri saklar. Nimeks veya temsilcilerine, tedarikçi denetimleri yoluyla Etik 

Kurallara uyumu kontrol etme hakkı vermeli ve ayrıca belgelere makul bir şekilde inceleme hakkı 

tanıyacaklardır. 

Nimeks, bu kurallar yerine getirilmezse düzeltici işlem talep etme hakkını saklı tutar. Tedarikçiler için 

belirtilen ilke ve şartların ciddi veya tekrarlanan ihlalleri durumunda, Nimeks, gerektiğinde haber 

vermeksizin işbirliğini sonlandırma hakkına sahiptir. 

Bu Etik Kurallar, Nimeks ile her iş ilişkisinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ GÜCÜ POLİTİKASI 
 

 

                                                                                                                                                     

 
 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için vizyon ve hedeflerine ulaşırken 
en değerli kaynak, şirketine gönülden bağlı ve yüksek nitelikli insan gücüdür. 
 
NİMEKS organik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 
 

• Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu 
/ Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her 
adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır. 

 

• Sermaye, makine-donanım ve insan kaynağındaki verimliliğe önem veren yalın bir 
organizasyon olan NİMEKS, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımcılığın değer 
gördüğü, proaktif yaklaşımların benimsendiği, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir 
grup olma hedefini benimsemektedir. 

 

• Günün gelişen koşullarına uygun ve değişen yönetim trendlerini takip eden İK sistem ve 
uygulamalarını hayata geçiren NİMEKS, çalışanına verdiği değerin önemini uygulamalarıyla 
göstermektedir. 

 
İşgücü Politikamız, 
  

• NİMEKS, çalışanların potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve grubun ana hedeflerine 
ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendirilmesine önem verir. 

 

• İşe alım süreçlerinde Başarı ve Sonuç Odaklılık / Hız / Yaratıcılık / Girişimcilik / İletişim / Takım 
Çalışması / Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme / Değişime Ayak Uydurma ve 
Yönetme yetkinliklerini ön planda tutar. 

 

• İşin gerektirdiği nitelikleri, yetkinlikleri, kişisel becerileri ve bireysel performansları ele alarak, 
objektif ve adil bir değerlendirme yapar. 
 

• Çalışanların çalıştıkları birimin hedefleri ve kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlar, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturur. 

 

• Geri bildirimle yönetim anlayışının doğruluğuna inanır ve buna uygun ortam yaratır. 
 

• Çalışanların kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli 
eğitim ve gelişim imkânları sunar. 

 
Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda NİMEKS insan kaynakları politikamızı şu çerçevede hayata geçiririz.  
 
Doğru İşe Doğru İnsan, 
 

• Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek, doğru iş için doğru zamanda doğru 
insan kaynağını kazandırmak, 

 

• Efektif insan kaynakları planlamasıyla rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini 
yetiştirmek, 

 

• Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu 
destekleyen yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak, 
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• Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit 
çalışma fırsatlarını sağlamak 

 
Gelişen - Öğrenen Organizasyon, 
 

• Çalışanların kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini ön planda tutarak sürekli öğrenme ve 
gelişimi desteklemek, 

 

• Mevcut personeli verimlilik, kalite, problem çözme teknikleri, teknoloji, yönetim uygulamaları 
gibi konularda sürekli geliştirerek süreçleri iyileştirmek, 

 

• Hedef yönetimi modeliyle çalışanların başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek şirketin 
ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak 

 
Motivasyonu Yüksek Mutlu Çalışan, 
 

• Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak, 
 

• Şirket içinde “ben” yerine “biz” kültürünü oluşturmak, 
 

• Çalışanların yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir 
iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak, 

 

• Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek, 
 

• Çalışanlar için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirkete bağlılıklarını ön planda tutmak 
ve artırmak, 

 

• Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “kurum kültürü ve bilincinin 
oluşmasını sağlamak 

 
Yetenekleri Keşfeden – Değerlendiren, 
 

• Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların üstlenildiği, karşılıklı güven ve açık iletişime 
dayalı çalışma ortamı sağlamak, 

 

• Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası 
izlemek ve desteklemek, 

 

• Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak başarıyı ve yaratıcılığı 
teşvik edecek sistemleri geliştirmek, şirkete, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak 
fikirlerin üretilmesini sağlamak, 

 

• Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için grup içi görevlendirme, transfer ve rotasyon 
uygulamalarını artırmak 

 
Önce İnsan, 
 

• İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincinin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve 
sürekli kılmak, 
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• İSG uygulamalarımızla örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışmak, 
 

• İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve 
azaltıcı tedbirleri almak, 

 

• Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için 
metotlar geliştirmek, hedefler ve yönetim programları belirlemek 
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NİMEKS ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli 
gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı yaratırız. 
 
NİMEKS, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak 
benimser.  
 
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi; 
 
NİMEKS, çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesini iş veriminin gereği olarak görür.  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve 
performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır. 
 
Bu amaçla; 
 

• Çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında 
maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve 
önleyici tedbirleri alırız. 

• Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki İş Kanunlarına ve yasal gerekliliklere 
uyumu sağlarız. 

• Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol 
altında tutarız. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz için çalışanlar ve taşeronlarımız 
tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz. 

 
NİMEKS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığı için periyodik belirlenen hedefleri 
gözden geçirir ve sürekli iyileştirmeler yapar. 
 
Bu sayede NİMEKS olarak, yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz. 
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1.Amaç 

Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma Politikası Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Ve 

Tic. Ltd. Şti. nin çocuk işçiliğin önlenmesi, zorla çalışmanın önlenmesi ve genç istihdamının 

desteklenmesi konularındaki ilkelerini, taahhütlerini, taleplerini ve bu konulardaki tavrını açık ve net 

bir şekilde ortaya konulmasını hedeflemektedir. Bu politika aynı zamanda şirket İş Etiği Rehberi 

ve Şirket Etik İlkelerinin bütünleyici bir parçasıdır. 

Politika, aynı zamanda, Şirket’in mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum 

ve kuruluşlar (Tedarikçiler) için bir rehber olma özelliği taşır ve tedarikçilerle yapılacak anlaşmaların 

özünü teşkil eden etik ilkelerini içermektedir. 

Şirket, Türkiye’de ve iş yaptığı her lokasyon da çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve genç istihdamı 

konularında yerel tüm kanunlara ve bu alanlardaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü 

(UN International Labor Organization - ILO) standartlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun 

prosedür ve uygulamalar geliştirir. 

Bir ülkenin yerel kanunları ILO Standartlarının veya işbu Politika ile belirlenen ilkelerin altında 

olduğu takdirde, ILO veya “Şirket Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma ve Genç İstihdamı Politikası” ile 

belirlenmiş ilkeler geçerli olacaktır. 

Politikanın hiçbir maddesi Şirket’in tabi olduğu ilgili yasalar ile çelişemez ve yolsuzluğa karışan, 

sebep olan çalışanın yasalar karşısındaki sorumluluğunu hafifletmez. 

2.KAPSAM VE SORUMLULUK 

Bu Politika, Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin tüm yurtiçi ve yurt dışı 

temsilciliklerinde, iştiraklerinde ve bayilerinde uygulanır ve onlara mal veya hizmet tedarikinde 

bulunan şirketler tarafından da uyulması talep edilir. 

Bununla birlikte, Şirket yöneticileri uygulanacak politikalardan, kuruluşun ve çalışanların hangi 

politikalara bağlı kalacaklarını ve sorumluluklarını bildiklerinden emin olmak amacı ile: 

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm Nimeks Organik 

Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. çalışanlarını ve pay sahiplerini, 

• Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ ne danışmanlık, avukatlık, müşavirlik, 

denetim hizmeti gibi destek hizmeti veren şirketleri, 

• Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin ticari ve sosyal ilişki içerisinde 

olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini, 

• Hizmet ve mal alımı yapılan tüm tedarikçi firmaları, 

• Dış hizmet alınan taşeron firmalar ve çalışanları, 

• Temsilci, distribütör, acente, bayi gibi Şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan 

kişiler ve kuruluşları kapsamaktadır. 

Tüm Şirket çalışanları ve Şirket adına hareket eden taraflar Politika ‘ya uygun davranırlar, iş süreçleri 

ve tüm ilgili prosedürler Politika ’ya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir. 

Politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve 

kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması önemlidir. 
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Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda 

Şirket’in de bu durumdan hukuken sorumlu tutulabileceği ve/veya itibar riski yaşayabileceği 

unutulmamalıdır. 

Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Şirket Etik Kuralları, tüm politika ve prosedürler 

ile Politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallar bütününe uygun hareket etmesi 

sağlanmalıdır. 

Tüm Şirket yöneticileri, Politikanın ilke ve esaslarının yönettikleri birimlerin iş yapma biçimi haline 

gelmesinden ve uyumsuzluk durumunda atılması gereken adımların ivedilikle ve kararlılıkla 

atılmasından sorumludurlar. 

3.TANIMLAR 

İş mevzuatında, çocuk ve genç̧ isçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal 

gelişmelerini sağlamak, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri ve ekonomik istismarlarını önlemek için 

çocuk ve genç̧ isçilerin çalışma koşulları ayrıca düzenlenmiştir. 

• Çocuk isçi:14 yasını bitirmiş̧, 15 yaşını doldurmamış̧ ve ilköğretimini tamamlamış ̧şahıstır. 

• Genç̧ işçi:15 yasını tamamlamış̧, ancak 18 yaşını tamamlamamış̧ şahıstır. 

o Şirket’in ticari operasyon gerçekleştirdiği herhangi bir ülkede genç işçi yaşı işbu 

Politika ’da belirlenen yaş olan 15 ten küçük dahi olsa işbu Politika ilke ve şartları 

uygulanır. 

o Şirket’in ticari operasyon gerçekleştirdiği herhangi bir ülkede genç işçi yaşı işbu 

Politika ‘da belirlenen yaş olan 15 ten büyük ise ve/veya genç işçilik ile ilgili çalışma 

koşul ve standartları işbu Politikadan daha fazla şart ve yüksek standart getiriyorsa 

yerel hukukun emrettiği standartlar uygulanır. 

o Genç isçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz 

14 saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. 

o Yapılan işin nevi “tehlikeli iş” sınıfına girdiği taktirde, hiçbir şart altında genç işçi 

çalıştırılamaz. 

• Hafif İş: Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; 

o Gençlerin gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, 

o Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış̧ eğitim 

programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işlerdir. 

• Tehlikeli iş: 18 yaş altında kimsenin çalışamayacağı ve aşağıdaki riskleri içeren işlerdir: 

o Çalışanın fiziki, psikolojik veya cinsel istismara uğrama riski olan işler, 

o Yer altında, su altında, tehlikeli yükseklikte veya dar kapalı alanlarda yapılan işler, 

o Tehlikeli makina ve araç kullanımı gerektiren işler, 

o Ağır yük ve malzeme taşınmasını gerektiren işler, 

o Sağlık için tehlikeli olabilecek maddelere açık işler, 

o Yüksek vibrasyon, ısı veya sese maruz kalınan işler. 
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• Zorla çalıştırma: kişinin rızası olmadan, bir ceza karşılığı, kanuni haklarından mahrum 

bırakıldığı ve kayıt altına alınmadan çalıştırıldığı durumdur. Kişiye belli bir karşılık ödeniyor 

olması, durumun zorla çalıştırma olmadığına işaret etmez. 

Zorla çalıştırmaya örnek olabilecek durumlar: 

o Borçlandırarak çalıştırma, 

o Kişinin çalışmayı reddetme hakkının bulunmadığı durumların yaratılması, 

o Mahkeme kararı ile aksi sabit olmadığı ve bir kamu otoritesinin özel gözetimi 

bulunmaksızın mahkûm ya da hükümlülerin çalıştırıldığı durumları kapsar. 

4.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI 

Şirket Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma Politikası 20.08.2021 tarihinde yönetim 

kurulu kararı ile geçerlik kazanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

5.POLİTİKA 

Şirket Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: 

• Şirket, Türkiye’de ve iş yaptığı, temsil edildiği, operasyon yönettiği tüm diğer ülkelerde 

Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma konularında yerel tüm kanunlara ve bu 

alanlardaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (UN International Labor 

Organization - ILO) standartlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun uygulamalar geliştirir. 

• Şirket, çocuk işçilik ve zorla çalıştırmaya müsaade etmez, tedarikçilerinde olmasına 

müsamaha göstermez. 

• Şirket, genç istihdamına, çalışma saatlerinin genç çalışma saatini aşmamak şartıyla, gencin 

mesleki gelişimine destek olacak, yarı veya tam zamanlı, hafif iş sınıfına giren işlerde 

çalışmak koşuluyla müsaade eder. 

• Şirket veya tedarikçilerinde çalışacak genç işçi veya stajyerler yerel kanunun gerektirdiği 

şekilde kayıt altına alınmalıdırlar. 

• Genç işçiye, iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk 

saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi 

verilmesi zorunludur. 

• Genç işçi çalıştıran tüm tedarikçilerimizin işbu Politika ‘da belirtilen standartlara uyması talep 

edilir. 

• Bu Politikanın ilke ve standartlarına aykırı uygulamalar ile karşılaşıldığında tedarikçi ile iş 

ilişkisi kesilir. 

• Şirket, tedarikçilerinin de kendi tedarikçilerini seçerken ve onlarla çalışırken işbu Politikanın 

getirdiği ilke ve standartları uygulamalarını bekler. 
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6.TEDARİKÇİLER VE ALT YÜKLENİCİLER İÇİN REHBER 

 
Şirket tüm dünyadaki tedarikçileri ve alt yüklenicilerinden işbu Politikanın ilke, şart ve standartlarına 

uymalarını, işbu Politika ‘ya uygun prosedürler geliştirmelerini talep eder. Bu talebe yönelik 

düzenleme şöyle yapılır: 

Tedarikçiler ve alt yükleniciler ile aramızdaki tüm mevcut ve gelecekteki ticari sözleşmelerde şu 

ilkelere ait madde ve taahhütlereler ye alır: 

• Çocuk işçilik ve zorla çalışmanın yasak olduğu, tespiti durumunda sözleşmenin feshedileceği, 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] “Şirket Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma 

Politikasının ilke, standart ve şartlarını anladığını, işbu Politika gereği çocuk işçi 

çalıştırmayacağını, zorla çalışma uygulamayacağını, genç istihdamında ise mevcut ulusal 

mevzuata ve işbu Politikanın ilkelerine uygun davranacağını taahhüt eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] Şirket’e mal ve hizmet üretirken, mevcut durumda veya 

gelecekte, kendi bordrosunda veya bir tedarikçisinin, alt yüklenicisinin bordosunda kayıtlı 

olan veya olmayan çocuk işçi çalıştırmayacağını ve genç işçilerin ise tehlikeli işler sınıfına 

giren işlerde çalıştırılmayacağını taahhüt eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] Şirket’e mal ve hizmet üretirken, mevcut durumda veya 

gelecekte, kendi bordrosunda veya bir tedarikçisinin, alt yüklenicisinin bordosunda kayıtlı 

olan veya olmayan, mahkûm, insan ticareti kurbanı gibi Şirket Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma 

ve Genç İstihdamı Politikası’nda, yerel ve uluslararası hukukta tanımlanmış “zorla çalışma” 

durumunda bırakılmış kişilerin çalıştırılmayacağını taahhüt eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] işbu belge ve taahhütlerin işbu sözleşme için zorunlu olduğunu 

kabul eder. “[Tedarikçi veya alt yüklenici] ilgili kanun ve yönetmeliklerin ihlali 

veya Şirket İlkelerinin [Tedarikçi veya alt yüklenici] veya mal ve hizmet tedarikçileri 

tarafından ihlali sonucu meydana gelen hukuki sorumluluklardan Şirket’in zarar görmemesini 

sağlamayı ve olası zararlarını tazmin etmeyi kabul eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] ilgili yasa ve yönetmeliklerin veya Şirket ilke ve politikalarının 

ihlalinin Şirket tarafından belirlenmesi halinde Şirket tarafından ihtar edilecektir ve bu 

durumda söz konusu ihlali sona erdirmelidir. 

• Şirket, [Tedarikçi veya alt yüklenici]‘nin ihlali sona erdirmediğini belirlemesi halinde işbu 

sözleşmeyi derhal feshedebilecektir. 

7.EĞİTİM 

Şirket Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma eğitimi Şirket İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Kalite Kontrol, Üretim gibi departmanların yöneticileri ile çalışanları için zorunludur. Bununla 

birlikte, Şirket’i konuya verdiği önem dolayısıyla, tüm çalışanlar bu eğitimi almaya teşvik edilirler. 

8.KOORDİNASYON VE YÖNETİM 

Politikanın koordinasyonu, Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ’nin sorumluluğu altındadır. Bununla 

birlikte, tüm Şirket yöneticileri, sorumlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş 

süreçlerini Politikaya uygun yönetmekle sorumludurlar. 
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9.CEZA VE YAPTIRIMLAR 

Çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve gençlerin istihdamı alanındaki yerel ve uluslararası hukuka 

uygunsuzluk, yasalara aykırı davranışta bulunan personelin, tedarikçilerin ve/veya Şirket’in, ceza ve 

yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olmanın yanında Şirket’in itibarını zedeleyecektir. Herhangi bir 

çalışanın veya tedarikçinin çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve genç istihdamı konularını düzenleyen 

yasalara veya işbu Politika ile tanımlanan ilke ve standartlara uymaması, iş akdinin feshi veya ticari 

sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilecek yaptırımlara sebep olabilir. Bu fesih durumu, Şirket’in, ihlali 

yapan tarafa karşı yasal haklarını hukuk önünde kullanmasına mâni değildir. 

10.BİLDİRİM VE ONAY 

Çalışanlar şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, söz konusu şüpheli davranış içinde bulunan herkesi, 

yöneticileri veya herhangi bir üstleri olsa dahi ihbarda bulunmaları gerekmektedir.  

Çalışanlar ayrıca Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ile, bir etik sorun ile ilgili yapılan soruşturmalarda 

işbirliği yapmak zorundadırlar. 

Tüm çalışanlar, temsilciler ve alt yükleniciler, Politika ‘ya uyumsuzluk şüphesi bildirimi ile 

ilgili, Şirket Etik ve Uyum yöneticisi veya yetkilendirilmiş iç veya dış (bağımsız) denetçinin soracağı 

sorulara zamanında, açık ve doğru cevaplar vermekle sorumludur. 

Yanıltıcı cevap veren personel, tespit edildiği taktir de suça ortak sayılır ve buna uygun olarak 

cezalandırılır. 

Şirket, iyi niyetli, sorgulamaya uygun olarak işbirliği yapan herhangi bir çalışana karşı yapılan 

misillemeye müsaade etmez. Bu çalışan, Şirket Misillemeyi Önleme Politikası hükümleri ile korunur. 

Şüphelenilen her hangi bir misilleme derhal raporlanmalıdır. Şüphelenilen her hangi bir misilleme 

derhal raporlanmalıdır. 

Herhangi bir çalışana karşı misilleme yapan yöneticiler veya diğer çalışanlar cezalandırılır, 

sözleşmelerinin feshi ile bile sonuçlanabilecek yaptırımlar ile karşılaşabilirler. 

11.İSTİSNALAR 

Politika istisnaya açık değildir. İstisnai durumlar Etik ve Uyum Yöneticisi tarafından hazırlanacak 

gerekçeli önerge ile Şirket Etik Kurulu’na sunulur ve ancak Şirket Etik Kurulu onayı ile yürürlüğe 

girer. Makul olan en kısa sürede durum ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmalı ve gelecekte aynı 

durumun ortaya çıkmaması için önlemler alınmalı veya kriz senaryoları üzerinde çalışılmalıdır. 
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1.AMAÇ 

 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyet alanına giren 

piyasalarda etkili ve adil bir rekabet ortamı oluşturmak, bu sayede verimliliğin artırılması, 

müşterilerimizin daha çeşitli ve yüksek kaliteli ürünlere daha düşük fiyatlarla ulaşmasını ve teknolojik 

yeniliklerden faydalanmasını temin etmektir. 

 

2.SORUMLULUK 

 
Politika, Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tüm yurtiçi ve yurt dışı 

temsilciliklerinde, iştiraklerinde ve bayilerinde uygulanır ve onlara mal veya hizmet tedarikinde 

bulunan şirketler tarafından da uyulması talep edilir. 

Tüm Şirket çalışanları ve Şirket adına hareket eden taraflar Politika’ya uygun davranırlar, iş süreçleri 

ve tüm ilgili prosedürler Politika ’ya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir. 

Bununla birlikte, Şirket yöneticileri uygulanacak politikalardan, kuruluşun ve çalışanların hangi 

politikalara bağlı kalacaklarını ve sorumluluklarını bildiklerinden emin olmak amacı ile: 

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm Nimeks Organik 

Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin çalışanlarını ve pay sahiplerini, 

• Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne danışmanlık, avukatlık, 

müşavirlik, denetim hizmeti gibi destek hizmeti veren şirketleri, 

• Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ticari ve sosyal ilişki 

içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini, 

• Hizmet ve mal alımı yapılan tüm tedarikçi firmaları, 

• Dış hizmet alınan taşeron firmalar ve çalışanları, 

• Temsilci, distribütör, acente, bayi gibi Şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan 

kişiler ve kuruluşları Politikanın kapsamına girmektedir. 

Politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve 

kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması önemlidir. 

Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları 

durumunda Şirket’in de bu durumdan hukuken sorumlu tutulabileceği ve/veya itibar riski 

yaşayabileceği unutulmamalıdır. 

Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Şirket Etik Kuralları, tüm politika ve prosedürler 

ile Politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallar bütününe uygun hareket etmesi 

sağlanmalıdır. 

Tüm Şirket yöneticileri, Politikanın ilke ve esaslarının yönettikleri birimlerin iş yapma biçimi haline 

gelmesinden ve uyumsuzluk durumunda atılması gereken adımların ivedilikle ve kararlılıkla 

atılmasından sorumludurlar. 

 

3.TANIMLAR 

 
3.1.Rekabet 

İki veya daha fazla tarafın, herkesin aynı anda elde etmesi mümkün olmadığı bir şeyi elde etmek için 

uğraşmasından kaynaklanan yarıştır”. Bu genel tanım çerçevesinde rekabet, yarışma biçiminin (ticaret,  

ihale vs.), araçlarının (fiyat, reklam, Ar-Ge vs.), amaçlarının (kâr, promosyon, ödül, ayakta kalmak 

vs.) her türlüsünü içermektedir. 
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Piyasaların (ihale ve ticaret gibi) yapısı (yoğunlaşma düzeyi) piyasa aktörlerinin davranışını (fiyat 

politikası, reklam vb.) açıklamakta veya belirlemekte ve piyasaların performansı da (kâr, ödül, 

etkinlik, yenilik, vb.) bu davranışlar tarafından belirlenmektedir. 

Piyasalarda yeterince rakibin bulunması -yoğunlaşma oranının yüksek olması durumunda, sektördeki 

büyük firmalar arasında anlaşma (collusion) yapmaları kolaylaşacak ve sonuçta da fiyatlar rekabetçi 

seviyelere göre daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yüksek fiyatlar neticesinde üretim kısılacak 

ve kaynaklar verimsiz alanlara yönlendirilecektir. 

3.2.Tröst 

Tek bir ana firmanın büyük hissedarı olduğu, aynı tip ürünleri üreten kardeş şirketlerin ya da birbirleri 

ile sermaye ve ortak bağı bulunmayan fakat aynı tip ürünleri üreten birkaç firmanın, aralarındaki ticari 

rekabeti önleyerek, karlarını artırmak amacıyla resmen birleşmesi ya da gayrı resmi olarak ortak 

hareket etmesi. 

3.3.AntiTröst Politikaları 

Tüketiciyi korumak ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde dağılımını sağlamak amacı ile 

Tröstlere engel olmak ya da bunların neden oldukları zararları azaltmak haksız ya da tekelci sayılan 

uygulamaları kısıtlamak amacı ile düzenlenmiş olan politikalardır. 

4.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI 

 
Şirket Misillemeyi Önleme Politikası 20.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile geçerlik kazanmış ve 

yürürlüğe girmiştir. 

 

5.REKABET POLİTİKASI 

  

“Etik İlke ve davranış Kuralları Prosedürü’ n de belirtildiği gibi Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi girişim özgürlüğüne ve adil rekabete büyük önem vermektedir. Nimeks 

Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi büyümek için serbest ticaret ortamına 

ihtiyaç duymaktadır. Şirketin iş yaptığı birçok ülkede ve yargı dairesinde, tüketicilerin ve rekabetin 

yararı için serbest, dinamik ve rekabetçi bir pazar ortamını teşvik etmek amacıyla rekabet yasaları 

bulunmaktadır. 

Rekabeti düzenleyen makamlar, rekabet kurallarını ihlal eden şirketlere çok büyük cezalar uygulama 

yetkisine sahiptir. Şirketlere bu nedenle tazminat davaları da açılabilmekte, hatta bazı yerlerde rekabet 

kurallarının ihlali, ceza gerektiren bir suç olabilmekte ve çalışanlar hapis cezası alabilmektedir. 

Tüm bu nedenlerle, hukuka uygun, adil ve etik bir şekilde rekabet etmek ve yürürlükteki tüm rekabet 

yasalarına harfiyen uymak Şirket politikamızdır. Rekabet ederken ve faaliyetlerimizi yürütürken 

sadece ve sadece liyakat ve serbest rekabeti ve müşterilerimize mükemmel hizmet sunma ilkesini esas 

alacağız. Bir olay hakkında dışarıdan edinilen izlenimler son derece önemli olduğu için hepimiz, 

Şirketin Rekabet Hukuku, Politikaları ve Prosedürlerini veya herhangi bir rekabet yasasını ihlal ettiği 

izlenimini yaratabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çalışacağız. 

 

5.1.Rakipler ile olan ilişkiler 

 

Rekabet yasaları, rakipler arasında belirli türdeki anlaşma ve davranışları yasaklamaktadır. Nimeks 

Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dikkat etmesi gereken en önemli şey, 

fiyatlarını bağımsız olarak belirlemektir. 

Rakipler arasındaki hukuk dışı faaliyetlerin klasik örneği fiyatları “sabitlemek” veya “dengelemek” 

amacıyla resmi veya gayri resmi bir anlaşma yapılması, yani rakiplerin kendi fiyatlarını bağımsız 

olarak belirlemek yerine, uygulayacakları fiyatlar konusunda birbiriyle anlaşmalarıdır. Fiyat sabitleme, 

rekabeti ortadan kaldırmakta ve tüketicilere zarar vermektedir. 

Rekabet yasaları fiyat sabitlemeyi yasaklamanın yanı sıra indirim, kredi koşulları, fiyat 

ayarlamalarının zamanlaması veya duyurulması, fiyat formüllerinin veya baremlerinin ve başka benzer 

araçların kullanımı gibi, fiyatları etkileyen satış koşullarına ilişkin olarak rakiplerin birbiriyle 

anlaşmalarını da yasaklamaktadır. 
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Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir: 

• 5.1.1. Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin pazardaki hâkim 

konumunu suiistimal etmemelisiniz. 

• 5.1.2. Aşağıda belirtilen amaçlarla var olan veya potansiyel rakiplerle sözleşme imzalamamalı, 

ortak iş yapmamalı veya organizasyonlara dâhil olmamalısınız. 

o Sabit fiyat, prim veya herhangi bir özel unsur sağlanan hizmetlerin çeşidini veya 

miktarını sınırlamak veya kısıtlamak, 

o Piyasaları coğrafi olarak veya ticari ortaklarına, müşteri profiline veya hizmet 

gruplarına göre ayırmak, 

o Teklifler hakkında rakiplere herhangi bir vaatte bulunmak, 

o Tedarikçi veya müşterinin rakip firmayla anlaşmasını boykot etmek 

• 5.1.3. Müşterileri hizmet bölgelerini veya pazarları bölme konusunda rakiplerle anlaşma 

yapmamalısınız. 

• 5.1.4. Müşterileri, Bir rakiple başka bir rakip, tedarikçi veya müşteri ile iş yapmayı reddetmesi 

konusunda anlaşmalar veya düzenlemeler yapmamalısınız, 

• 5.1.5. Rekabet ile ilgili aşağıdakine benzer hassas bilgileri rakiplerle paylaşmamalı ve 

tartışmamalısınız. 

o Şu anki ya da gelecekteki fiyatlar ya da üçün tarafların fiyatlarla ilgili şartları 

o Masraflar 

o Müşteri bilgileri 

o Kapasite verileri 

o Geleceğe yönelik büyüme veya sermaye harcaması planları 

o Geleceğe yönelik Ticari strateji 

• 5.1.6. Geçerli yasaları ve yönetmelikleri ihlal ederek rekabeti sınırlayacak başka davranışlarda 

bulunmamalısınız. 

Yasayı bilmemek mazeret değildir. Yetki alanınızdaki rekabet yasalarının Nimeks Organik Tarım 

Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerindeki etkilerini bildiğinizden emin olmalı, 

gerektiğinde şirket avukatına danışmalısınız. 

 

5.2. Bilgi toplama 

 

Stratejiye karar vermek ve rekabet gücünü korumak amacıyla rakipler hakkında istihbarat toplamak 

son derece önemlidir. 

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir: 

 

• 5.2.1. Hiçbir rakibe, yazılı veya sözlü olarak, dolaylı veya doğrudan, fiyat, teklif, fiyat listeleri 

veya başka hassas bilgiler veremezsiniz ve hiçbir rakipten bu bilgileri alamazsınız. 

 

• 5.2.2. Rakiplerin fiyatları, ek ücretleri ve “pazar istihbaratı” niteliğindeki başka konulara 

ilişkin bilgiler yalnızca kamuya açık kaynaklardan ve/veya belirli koşullarda müşterilerden alınmalı ve 

asla rakiplerle yapılan görüşmeler veya başka haberleşmeler yoluyla edinilmemelidir.  
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Örneğin, kamunun erişimine açık olan her türlü veriden (sektör araştırmaları, sektörel dergiler, pazara 

yönelik yayınlar, rakiplerin reklamları, vs. yararlanabilirsiniz) 

• 5.2.3. Rakipler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde 

bulunmalısınız. Rakipler hakkındaki bilgilere rüşvet veya casusluk gibi uygunsuz yöntemlerle 

ulaşılmamalısınız.(Bir müşteri kendine çıkar sağlamak amacıyla fiyatınızı düşürmeniz için size bu tür 

bilgiler verebilir, ancak bilgileri kendiniz isteyemezsiniz ve bu bilgileri rakibe iletmesi için 

müşterilerden yararlanamazsınız). 

• 5.2.4. Bir rakip çalışanı, gizli bilgileri almak için işe alınmamalı veya rakip çalışanları eski 

işverenleriyle ilgili gizli bilgileri ifşa etmeye teşvik etmemelisiniz. 

• 5.2.5. Bir rakip hakkında sunulan gizli olabilecek bilgileri kabul etmemelisiniz. Bu bilgilerin 

gizli olup olmadığını, nasıl elde edildiğini ve sunulan materyalin “özel”, “gizli”, “tescilli” veya “çok 

gizli bir belgenin yalnızca açan kişi tarafından okunması gerektiği” gibi bir sınıflandırma taşıyıp 

taşımadığı araştırmalısınız. 

• 5.2.6. Rakipler hakkında asılsız ve kaynağı belirsiz söylentiler yayılmamalı veya bu 

söylentilere alet olmamalısınız. 

Her durumda, yanlışlıkla da olsa rekabete ilişkin bilgi edinmek son derece hassas bir meseledir ve bir 

ihlal oluşturabilir. Böyle bir durumda kalırsanız nasıl hareket edeceğiniz konusunda bilgi almak için 

Etik Kurulu ile irtibat kurun. Herhangi bir rakibin aynı zamanda Şirketin bir müşterisi veya tedarikçisi 

olması durumunda, bu ilişki kapsamında Şirkete uygulanan veya Şirketin uyguladığı fiyatlarla ilgili 

görüşme yapmak veya anlaşmaya varmak gerekecektir. Ancak, böyle bir durumda yalnızca o ilişki 

için gerekli olan bilgileri paylaşın ve kullanın. Bu kapsamın dışında kalan hiçbir bilgi paylaşmayın. 

 

5.3. İhaleye fesat karıştırma 

Rekabet yasalarının rakip şirketlere yasakladığı başka bir eylem de ihaleye fesat karıştırmaktır. İhaleye 

fesat karıştırma, rakiplerin, müşterinin bilgisi ve onayı olmaksızın, mal ve hizmetler için önceden 

belirlenmiş bir fiyatla veya hiçbir “rakibin” teklif yollarken altına düşmeyeceği bir fiyatla ihaleye 

verilmesini sağlamak amacıyla müşteriye teklif gönderirken iş birliği yapmasıdır. Böylece, ihale kime 

verilirse verilsin daha fazla para kazanılacaktır. Ayarlanan fiyat haksız derecede yüksek olacağı için, 

ihaleye fesat karıştırmak rekabeti engeller. 

İhaleye fesat karıştırmanın farklı çeşitleri vardır. Başlıca şekli, başka bir rakibin kazanması için 

tekliften kaçınmak ve paravan teklif vermektir. Paravan teklifte, “rakiplerin” bazıları, fiyatın aşırı 

yüksek olması veya koşulların kabul edilemez olması nedeni ile alıcının reddedeceğini bildikleri 

teklifler verir ve böylece önceden belirlenmiş bir “rakibin” ihaleyi kazanması sağlanırken hukuka 

uygun bir ihale yapıldığı izlenimi verilir. Başka bir fesat türünde ise, rakipler, nasıl bir teklif verirse 

versin, fiyatlarının belirli bir sınırın altına düşmeyeceği konusunda anlaşırlar. Böylece ihaleye ilişkin 

diğer konularda yarışabilirler ve hangi taraf kazanırsa kazansın daha fazla kazanç elde edilir. 

Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde ihaleye fesat karıştırma her 

türü yasaktır. Rakipler ihaleye fesat karıştırdığında rekabet, fiyat sabitlemede olduğu kadar ciddi bir 

şekilde zarar görür. Bir rakiple ortak veya entegre hizmet çözümleri için teklif verilmesinde bir 

sakınca olmayabilir, ancak bunun için müşterinin talebi, bilgisi ve izni olmalıdır. Rekabet açısından 

hassas bilgileri, yalnızca bu ilişki için gerekli olduğu ölçüde paylaşmalı ve kullanmalısınız, bu 

kapsamın dışında kalan hiçbir bilgiyi paylaşmamalı ve kullanmamalısınız. 

5.4. Herhangi bir üçüncü şahsı boykot etme veya onunla iş yapmayı reddetme 

Rekabet yasaları, herhangi bir üçüncü şahsı boykot etmek veya onunla iş yapmayı (veya ona 

tedarikçilik yapmayı) reddetmek üzere rakipler arasında yapılan her türlü mutabakat, plan veya 

düzenlemeyi yasaklamaktadır. Örneğin, rakiplerin belli bir müşteriyle ilişkiyi kesmek üzere anlaşması, 

belli bir satıcıyla çalışmamaya karar vermesi, bir üçüncü şahsın kredi koşullarını değiştirmesi veya 

üçüncü şahıslarla ilişki kurulmasına ilişkin başka herhangi bir konuyla ilgili olarak diğer rakiplerle 

anlaşmaya varması yasaktır. Rakipler bu tip kararları bizzat vermekte özgürdür, ancak bu kararları 

birlikte veremezler. 
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5.5. Ortak Girişimler / Rakiplere Alt Yüklenicilik Verilmesi 

Hukuka uygun, iyi niyetli amaçları olan belirli ortak girişimler ve alt sözleşmelerde rakipler 

birbirleriyle çalışabilir. Bazı durumlarda bu düzenlemeler rekabete uygun ve tüketicilerin yararına 

olabilir. Ancak ortak girişimlerde rakipler birbirleriyle çalıştıkları için bu durum rekabet hukuku 

konusunda kaygı oluşturabilir. Bu gibi anlaşmaları yaparken Şirket Avukatı ’na danışmalısınız. 

Genel olarak, Şirket, istediği şirketle iş yapmakta veya yapmamakta serbesttir ve müşterilerini, 

tedarikçilerini ve alt yüklenicilerini serbestçe seçebilir. Nimeks Organik Tarım Ürünleri ve Sanayi 

Ticaret Limited Şirket bu kararları bağımsız olarak vermelidir ve bu kararlar bir rakiple yapılan bir 

sözleşme veya mutabakat sonucunda verilmemelidir. 

 

5.6. Bilginin yanlışlıkla elde edilmesi 

Birçok durumda, bir müşterinin veya tedarikçinin bize verdiği bilgileri kullanmamız kurallara 

uygundur. Ancak, bir müşteriden, tedarikçiden veya alt yükleniciden yanlışlıkla bilgi aldığımız 

durumlarda, bu bilgiyi kullanma konusunda dikkatli olmalıyız. Ayrıca, tedarikçiler ve alt yükleniciler, 

rakiplerden veya rakipler hakkında hassas bilgiler almak için aracı olarak kullanılamaz. 

 

5.7. Bağlama anlaşmaları 

Bağlama anlaşması, bir müşterinin asıl istediği ürün veya hizmeti alabilmesi için başka bir ürün veya 

hizmeti de almasını şart koşmaktır. Bir müşterinin istediğini satın almasına izin vermek için, 

ilgilenmediği ürün veya hizmetleri satın alması şart koşulmamalıdır. Ürün veya hizmetleri ayrı ayrı 

satmanın ekonomik bakımdan (ve diğer bakımlardan) uygun olduğu durumlarda, satıcının ürün veya 

hizmetlerin her birini gerçekçi fiyatlarla ayrı ayrı satmaya hazır olması şartıyla, bağlama anlaşmalarına 

karşı uygulanan genel yasak, birkaç ürünün veya birden fazla hizmetin paket halinde satılmasına 

yönelik meşru girişimler söz konusu olduğunda geçerli değildir. Örneğin, müşterimizi bizden daha 

fazla hizmet almaya ikna etmek için birden fazla hizmeti birleştirip bunları daha düşük bir toplam 

fiyatla satabilirsiniz, ancak müşterilere bir hizmeti alabilmek için başka bir hizmeti de alma şartı 

getiremezsiniz. 

 

5.8. Karşılıklılık anlaşmaları 

Karşılıklılık anlaşması, bir alıcının bir satıcıdan mal almayı kabul etmek için o satıcıya bunun 

karşılığında kendisinden veya kendisine bağlı bir şirketten mal almayı şart koşmasıdır. Rekabet 

yasaları genellikle bu tür anlaşmaları yasaklamaktadır çünkü bu anlaşmalar taraflardan birinin 

normalde yapmayacağı bir satın almayı yapay bir şekilde şart koşarak rekabete zarar vermektedir. 

Lojistik hizmetleri verip bilgisayar satın alındığı bir bilgisayar şirketi bu konuda örnek verilebilir. 

İlişkinin iki yönü ayrı tutulmalıdır. Lojistik hizmetlerinin verilmesi ve bilgisayarların satın alınması 

birbirinden bağımsız kararlar ve konular olarak ele alınmalıdır. Satınalma kararları, hizmet alabilmek 

için hizmet vermek amaçlı bazı “anlaşmalar” esas alınarak değil, yalnızca fiyat, kalite, satış koşulları 

ve tedarikçinin güvenilirliği gibi unsurlar esas alınarak verilmelidir. Şirket bunlardan başka hiçbir 

unsuru dikkate almamalıdır. 

 

5.9. Münhasırlık anlaşmaları 

Münhasırlık, bir kişi ya da teşebbüse, sınırları tanımlanmış bir bölgede ya da bir müşteri grubu için 

ticari faaliyette bulunma (örneğin franchise sistemiyle belli bir malın satışı) imtiyazı tanınmasıdır. 

Münhasırlık anlaşmaları, müşterilerin veya tedarikçilerin rakiplerle iş yapma imkânını haklı bir neden 

olmaksızın kısıtlayabilir. Örneğin, önceden yüksek miktarda bir yatırım yapılmış olması, haklı bir 

neden olabilir. Önceden yüksek miktarda yatırım yapmanız gerekiyorsa, bunun karşılığında 

münhasırlık talep edebilirsiniz. Bazı koşullarda münhasırlık anlaşmalarına izin verilmektedir, ancak 

lütfen öncelikle Şirket Avukatı ile durumu gözden geçirin. 

5.10. Yıkıcı fiyatlandırma 

Rekabet yasaları tekelci davranışları genellikle yasaklamaktadır. Örneğin, şirketlerin belirli bir pazarda 

tekel haline gelmeye çalışmalarına ve pazardaki hâkim durumlarını kötüye kullanmalarına izin 

vermemektedir. Tekelci davranışın türlerinden biri yıkıcı fiyatlandırmadır. Bu yola başvuran bir şirket, 

rakiplerini pazarın dışına itmek veya olası yeni rakiplerin pazara girmesini engellemek amacıyla bir  
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ürün veya hizmeti kanunların izin verdiğinden daha düşük bir fiyata (genelde bir süreliğine 

maliyetinin altında) satar. Rakipler veya olası rakipler para kaybetmeksizin eşit veya daha düşük fiyat 

uygulayamazsa sektörde barınamazlar veya sektöre girmemeye karar verirler. Böylece, “yıkıcı” şirket 

daha az rakiple karşı karşıya kalır ve tekel olarak hareket edebilir. Nimeks Organik Tarım Ürünleri 

Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi ‘nin Rekabet Politikası, yıkıcı fiyatlandırmayı ve diğer uygunsuz 

tekelci davranışları yasaklamaktadır. 

 

6.TEDARİKÇİLER VE ALT YÜKLENİCİLER İÇİN REHBER 

 
Şirket tüm dünyadaki tedarikçileri ve alt yüklenicilerinden işbu Politikanın ilke, şart ve standartlarına 

uymalarını, işbu Politika ‘ya uygun prosedürler geliştirmelerini talep eder. Bu talebe yönelik 

düzenleme şöyle yapılır: 

 

Tedarikçiler ve alt yükleniciler ile aramızdaki tüm mevcut ve gelecekteki ticari sözleşmelerde şu 

ilkelere ait madde ve taahhütlereler ye alır: 

• Çocuk işçilik ve zorla çalışmanın yasak olduğu, tespiti durumunda sözleşmenin feshedileceği, 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] “Şirket Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma 

Politikasının ilke, standart ve şartlarını anladığını, işbu Politika gereği çocuk işçi 

çalıştırmayacağını, zorla çalışma uygulamayacağını, genç istihdamında ise mevcut ulusal 

mevzuata ve işbu Politikanın ilkelerine uygun davranacağını taahhüt eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] Şirket’e mal ve hizmet üretirken, mevcut durumda veya 

gelecekte, kendi bordrosunda veya bir tedarikçisinin, alt yüklenicisinin bordosunda kayıtlı 

olan veya olmayan çocuk işçi çalıştırmayacağını ve genç işçilerin ise tehlikeli işler sınıfına 

giren işlerde çalıştırılmayacağını taahhüt eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] Şirket’e mal ve hizmet üretirken, mevcut durumda veya 

gelecekte, kendi bordrosunda veya bir tedarikçisinin, alt yüklenicisinin bordosunda kayıtlı 

olan veya olmayan, mahkûm, insan ticareti kurbanı gibi Şirket Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma 

ve Genç İstihdamı Politikası’nda, yerel ve uluslararası hukukta tanımlanmış “zorla çalışma” 

durumunda bırakılmış kişilerin çalıştırılmayacağını taahhüt eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] işbu belge ve taahhütlerin işbu sözleşme için zorunlu olduğunu 

kabul eder. “[Tedarikçi veya alt yüklenici] ilgili kanun ve yönetmeliklerin ihlali 

veya Şirket İlkelerinin [Tedarikçi veya alt yüklenici] veya mal ve hizmet tedarikçileri 

tarafından ihlali sonucu meydana gelen hukuki sorumluluklardan Şirket’in zarar görmemesini 

sağlamayı ve olası zararlarını tazmin etmeyi kabul eder. 

• [Tedarikçi veya alt yüklenici] ilgili yasa ve yönetmeliklerin veya Şirket ilke ve politikalarının 

ihlalinin Şirket tarafından belirlenmesi halinde Şirket tarafından ihtar edilecektir ve bu 

durumda söz konusu ihlali sona erdirmelidir. 

• Şirket, [Tedarikçi veya alt yüklenici]‘nin ihlali sona erdirmediğini belirlemesi halinde işbu 

sözleşmeyi derhal feshedebilecektir. 

7.EĞİTİM 

 
Şirket Çocuk İşçilik, Genç İstihdamı ve Zorla Çalıştırma eğitimi Şirket İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Kalite Kontrol, Üretim gibi departmanların yöneticileri ile çalışanları için zorunludur. Bununla 

birlikte, Şirket’i konuya verdiği önem dolayısıyla, tüm çalışanlar bu eğitimi almaya teşvik edilirler. 
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8.KOORDİNASYON VE YÖNETİM 
Politikanın koordinasyonu, Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ’nin sorumluluğu altındadır. Bununla 

birlikte, tüm Şirket yöneticileri, sorumlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş 

süreçlerini Politikaya uygun yönetmekle sorumludurlar. 

9.CEZA VE YAPTIRIMLAR 
Çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve gençlerin istihdamı alanındaki yerel ve uluslararası hukuka 

uygunsuzluk, yasalara aykırı davranışta bulunan personelin, tedarikçilerin ve/veya Şirket’in, ceza ve 

yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olmanın yanında Şirket’in itibarını zedeleyecektir. Herhangi bir 

çalışanın veya tedarikçinin çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve genç istihdamı konularını düzenleyen 

yasalara veya işbu Politika ile tanımlanan ilke ve standartlara uymaması, iş akdinin feshi veya ticari 

sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilecek yaptırımlara sebep olabilir. Bu fesih durumu, Şirket’in, ihlali 

yapan tarafa karşı yasal haklarını hukuk önünde kullanmasına mâni değildir. 

 

10.BİLDİRİM VE ONAY 

 
Çalışanlar şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, söz konusu şüpheli davranış içinde bulunan herkesi, 

yöneticileri veya herhangi bir üstleri olsa dahi ihbarda bulunmaları gerekmektedir.  

Çalışanlar ayrıca Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ile bir etik sorun ile ilgili yapılan soruşturmalarda 

işbirliği yapmak zorundadırlar. 

Tüm çalışanlar, temsilciler ve alt yükleniciler, Politika ‘ya uyumsuzluk şüphesi bildirimi ile 

ilgili, Şirket Etik ve Uyum yöneticisi veya yetkilendirilmiş iç veya dış (bağımsız) denetçinin soracağı 

sorulara zamanında, açık ve doğru cevaplar vermekle sorumludur. 

Yanıltıcı cevap veren personel, tespit edildiği taktir de suça ortak sayılır ve buna uygun olarak 

cezalandırılır. 

Şirket, iyi niyetli, sorgulamaya uygun olarak işbirliği yapan herhangi bir çalışana karşı yapılan 

misillemeye müsaade etmez. Bu çalışan, Şirket Misillemeyi Önleme Politikası hükümleri ile korunur. 

Şüphelenilen her hangi bir misilleme derhal raporlanmalıdır. Şüphelenilen her hangi bir misilleme 

derhal raporlanmalıdır. 

Herhangi bir çalışana karşı misilleme yapan yöneticiler veya diğer çalışanlar cezalandırılır, 

sözleşmelerinin feshi ile bile sonuçlanabilecek yaptırımlar ile karşılaşabilirler. 

 

11.İSTİSNALAR 
 

Politika istisnaya açık değildir. İstisnai durumlar Etik ve Uyum Yöneticisi tarafından hazırlanacak 

gerekçeli önerge ile Şirket Etik Kurulu’na sunulur ve ancak Şirket Etik Kurulu onayı ile yürürlüğe 

girer. Makul olan en kısa sürede durum ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmalı ve gelecekte aynı 

durumun ortaya çıkmaması için önlemler alınmalı veya kriz senaryoları üzerinde çalışılmalıdır. 
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Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri 
 
1.AMAÇ 
Bu politika belgesiyle Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi kurumsal sosyal 
sorumluluk ilkelerini ve konunun şirket için önemini ve önceliğini vurgular. 
 
2.KAPSAM 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi sahip olduğu tevazu, insana saygı ve 
halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle 
hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu 
çerçevede Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi tüm faaliyetlerinin 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu 
geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın 
kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu 
konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan 
haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. 
 
3.SORUMLULUK 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi Üst Yönetimi 
 
4.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI 
Şirket Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri 26.08.2021 Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlik kazanmış 
ve yürürlüğe girmiştir. 
 
5.UYGULAMA 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız Etik İlke ve Davranış Kuralları Prosedürü, iş yapış 
şeklimizde bize rehber olur. 
 
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır: 
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel 
engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. 
 
İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek 
farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız. 
Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının 
korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız. 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi olarak tüm çalışanlarımızın insan 
onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. 
Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en 
öncelikli iş hedefimizdir. 
 
Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu 
teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime 
destek sağlamalarını bekleriz. Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi olarak, 
faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel 
sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz. 
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın 
özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.  
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Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt 
ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki 
dengeyi gözetiriz. 
 
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm 
şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya 
indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. 
Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi olarak, kurumsal sosyal sorumluluk 
ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk 
bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz. 
Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Nimeks Organik 
Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına 
yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz. 
Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal 
düzenlemelere uygun hareket ederiz. Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak 
uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz. 
 
Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve 
uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Şirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarında 
gösterecekleri başarıyı, şirket performanslarının değerlenmesinde önemli bir kriter olarak dikkate 
alırız. Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi olarak gerçekleştirdiğimiz 
kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini yıllık faaliyet raporu ve web sitemiz aracılığıyla kamuoyu ile 
paylaşırız. 
 
Şirketimizin genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Niyazi Memur Şirket 
Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. 
Bu politika belgesi, Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi’nin daha iyi bir 
dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, 
tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır. 
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Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve çalışanları olarak, iş 
sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; 

 
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 9001 ve 22000 standardının gereklerini yerine getirecek 
şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması, 
• Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, 
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek 
eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile 
birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tarım sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş 
olmak. 
Bu hizmetlerimize uygun olarak oluşturulan politikamız; yılda en az 1 defa sürekli iyileştirme 
hedeflenerek gözden geçirilecektir. 
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı; 
 
• Bilgi varlıklarını güvenli, sürdürülebilir olarak korumak, yasal mevzuata tam uyum, 
• Gizlilik-bütünlük-erişilebilirlikte uyumun kontrolü, 
• Bilgi güvenliğini kurumsallaştırarak davranış haline dönüştürülmesi, 
• BGYS tehlikelerinin kontrolü ve risk değerlendirmelerinin güncellenmesi olarak tespit edilmiştir. 
 
İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Nimeks 
Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye 
erişebilirliği,  iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, 
yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin aşağıdaki üç temel öğesinin 
sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak ana hedefimizdir. 
 
•  Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, 
•  Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, 
•  Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi 

 
Politikamızın gerçekleşmesi için; 
• Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan 
tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek, 
• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak, 
• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor 
etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulması sağlamak, 
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek, 
• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, 
değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak. 
• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek, 
• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak, öncelikli faaliyetlerimiz 
olacaktır. 
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1.AMAÇ 
 
Misillemeyi Önleme Politikası Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
Etik İlke ve Davranış Kurallarına aykırılık oluşturabileceğinden endişe duyulan herhangi bir durumun 
ihbarı sonrasında olabilecek maddi veya manevi mağduriyeti önlemeyi amaçlayan çerçeve metindir. 
İşbu Politika, Şirket kapsamında bir yolsuzluk, suiistimal uyumsuzluk veya usulsüzlüğü ihbar eden 
kişilerin bu ihbardan dolayı maddi veya manevi bir zarara uğramasını engelleyen mekanizmaları 
ortaya koyar. Şirket hiçbir sebeple bir misillemeyi onaylamaz ve işbu Politika, bir misilleme vakası 
ortaya çıkar ise Disiplin Yönetmeliği’nce öngörülen disiplin cezasını verileceğinin taahhüdüdür. 
İşbu Politika aynı zamanda Şirket İş Etiği ve Şirket Etik İlkelerinin bütünleyici bir parçasıdır. 
İşbu Politika, aynı zamanda, Şirket’in mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, 
kurum ve kuruluşlar (Tedarikçiler) için bir rehber olma özelliği taşır. 
 
Söz konusu politikanın amacı; 
• Tüm çalışanların endişe yaratan konularda kimlikleri gizli kalacak şekilde anlatmaları için 
desteklendiklerini hissetmelerini ve doğru, etik veya uygun olmadığından şüphelendikleri vakaları 
ihbar etmelerini sağlamak, 
• Tüm ihbarların inceleneceği, gizliliğe önem verileceği ve misilleme olasılığının indirgeneceği 
konusunda güvence sağlamak, 
• Misilleme olduğu takdirde ihbarcının zararının karşılanmasını sağlamak, 
• Misilleme yapan çalışanın gerekli cezayı almasını sağlamaktadır. 
 

2.KAPSAM VE SORUMLULUK 
 
Şirket adına hareket eden veya Şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır. 
Politika, Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tüm yurtiçi ve yurt dışı 
temsilciliklerinde, iştiraklerinde ve bayilerinde uygulanır ve onlara mal veya hizmet tedarikinde 
bulunan şirketler tarafından da uyulması talep edilir. 
Tüm Şirket çalışanları ve Şirket adına hareket eden taraflar Politika’ ya uygun davranırlar, iş süreçleri 
ve tüm ilgili prosedürler Politika ’ya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir. 
Bununla birlikte, Şirket yöneticileri uygulanacak politikalardan, kuruluşun ve çalışanların hangi 
politikalara bağlı kalacaklarını ve sorumluluklarını bildiklerinden emin olmalılardır. 
Bu doğrultuda: 
 
• Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm Nimeks Organik Tarım 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin çalışanlarını ve pay sahiplerini, 
• Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne danışmanlık, avukatlık, 
müşavirlik, denetim hizmeti gibi destek hizmeti veren şirketleri, 
• Nimeks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ticari ve sosyal ilişki içerisinde 
olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini, 
• Hizmet ve mal alımı yapılan tüm tedarikçi firmaları, 
• Dış hizmet alınan taşeron firmalar ve çalışanları, 
• Temsilci, distribütör, acente, bayi gibi Şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve 
kuruluşları kapsamaktadır. 
 
Politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve 
kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması önemlidir. 
Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda 
Şirket’in de bu durumdan hukuken sorumlu tutulabileceği ve/veya itibar riski yaşayabileceği 
unutulmamalıdır. 
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Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Şirket Etik Kuralları, tüm politika ve prosedürler 
ile Politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallar bütününe uygun hareket etmesi 
sağlanmalıdır. 
Tüm Şirket yöneticileri, Politika’nın ilke ve esaslarının yönettikleri birimlerin iş yapma biçimi haline 
gelmesinden ve uyumsuzluk durumunda atılması gereken adımların ivedilikle ve kararlılıkla 
atılmasından sorumludurlar. 
 

3.TANIMLAR 
 
3.1.Çıkar Çatışması 
Şirket'in çıkarına olmayan veya menfaatine görünmeyen herhangi bir ilişkidir. Çıkar çatışması, kişinin 
şirket için sorumluluklarını ve görevlerini objektif bir şekilde yerine getirmesini olumsuz bir şekilde 
etkiler. 
3.2.Bildirim ve İhbar 
Bildirim bir çalışanın işin doğal akışı sırasında Şirket Etik İlke ve Davranış Kuralları Prosedürü ve ilgili 
politikalar ile çelişen durumların ortaya çıkma riskini fark ettiğinde bunu Şirket Etik ve Uyum 
Yöneticisine bildirmesidir. Böyle bir durumda, Etik ve Uyum Yöneticisi, ilgili departman yöneticisi ve 
(ihtiyaç gördüğü taktirde) insan kaynakları, hukuk gibi departmanların yöneticileri ile koordine bir 
çalışma başlatır, ilgili iş sürecinin ortaya çıkarttığı etik riskleri tespit eder ve üst yönetimi konu ile ilgili 
bilgilendirerek ilgili prosedürlerin revizyonunu talep eder. 
Çalışanın şirket içerisinde olan yanlış davranış, suiistimal veya yolsuzluk gibi konular başta olmak 
üzere Şirket İş Etiği politikalarına uyumsuzluk ile ilgili şüphelerinin artması ve bunu dile getirmesine 
“ihbar” denir. 
3.3.Misilleme 
Şirket çalışanlarına en sağlıklı çerçeveyi sunmayı bir ilke olarak edinmiştir ve her ihbarcıyı her tür 
misillemeye karşı koruma taahhüdünü verir. 
Genellikle, misilleme bir ihbarcının ihbarının ardından uğradığı zarara denir. Bu misilleme ihbarcının 
maddi veya manevi mağduriyetine neden olabilir. Şirket bu tür her mağduriyeti engellemeye çalışır ve 
eğer bu tür davranışlar sergilenirse gerekli cezai işlemleri yapacağını taahhüt eder. 
 

4.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI 
 
Şirket Misillemeyi Önleme Politikası 26.08.2021 yönetim kurulu kararı ile geçerlik kazanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. 

 
5.POLİTİKA 
 
Şirket “Bildirim, Danışma ve İhbar Prosedürü” nde tüm ihbar eden kişilerin kimliğini mümkün olduğu 
sürece saklı tutma taahhüdü verir. Bu gizlilik prensibi ihbarcının misilleme olasılığına karşı korunması 
amaçlı alınmış bir önlemdir. 
Aynı zamanda, ihbarcının hiçbir şekilde ihbarından dolayı bir ceza alma kaygısı olmamasını ve de 
ihbardan dolayı çıkabilecek misillemelere karşı da ihbarcıyı koruyacağını taahhüt eder. 
5.1.İhbarda Bulunan Kişinin Kimlik Gizliliği 
“Bildirim, Danışma ve İhbar Prosedürü “ dâhilinde yapılan ihbarların yüksek derecede gizli ve hassas 
konularla ilgili olabileceği ve bu sebeple gerçekleştirilen ihbarlarda isimlerin saklı kalması tercih 
edilebilir. Böyle bir durumda ihbarcının şüphelerini araştırmak için bütün imkânlar kullanılacaktır 
ancak ihbarcıdan daha fazla bilgi alınamadığı durumlarda tam bir soruşturma yürütmek sekteye 
uğrayabilecektir. İhbarcının kimliğinin saklanması misillemenin meydana gelmesini engellemek amaçlı  
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alınmış bir karardır. Bir ihbarcı kimliğini gizlemeden ihbarda bulunsa bile, Şirket bu kimliği mümkün 
olduğu sürece saklı tutacaktır. 
Eğer ihbar anonim değilse ve soruşturma dâhilinde ihbarcının ifadesinin alınması gerekiyorsa, ihbarcı 
bir dış danışmanın (avukat veya sendika görevlisi) bu soruşturmada kendisine refakat etmesini talep 
edebilir. Bu yasal refakatçi aynı zamanda ihbarcıya misilleme ile karşılaşması durumunda da yardımcı 
olabilir. 
5.2.İhbar Sonrası Soruşturma Sürecinde İhbarcının Korunması 
Şirket, “Bildirim, Danışma ve İhbar Prosedürü “kapsamında, ihbarcıların hiçbir şekilde zarara 
uğratılmayacağını taahhüt etmektedir. 
 

6.MİSİLLEME DURUMUNDA YAPILACAKLAR 
 
İhbarda bulunan kişi, açıkça ihbarda bulunması veya bu politika dâhilinde gerçekleştirilen bir 
soruşturmaya destek vermesi sebebiyle şirket dâhilindeki birisi tarafından mağduriyete veya zarara 
uğradığına inanıyorsa Etik ve Uyum Yöneticisi, İK Müdürünü veya Etik Kurul Başkanını hemen 
bilgilendirmelidir ve bu durumda kendisini herhangi bir misillemeye karşı korumak için gerekenler 
yapılacaktır. 
Şirket, çalışanı koruma altına alınacaktır ve mümkün olduğu kadar mağduriyeti indirgenmeye 
çalışılacaktır ve bu misilleme olasılığı hakkında soruşturma başlatılacaktır. 
Soruşturma süresince: 
• Eğer mağduriyet manevi ise (mesela çalışma ortamının kötüleşmesi ve baskının artması), gerekli 
önlemler alınır ve gerektiği takdirde bu çalışan başka bir departmana atanır. 
• Eğer mağduriyete uğrayan çalışan haksız yere işinden çıkarılmış ise, Şirket misilleme şüphesi dile 
getirildiği andan itibaren bu çalışanını tekrar işe geri alır. 
Misilleme yaptığı ispatlanan çalışanlar Disiplin Prosedürü ’ne göre disiplin cezası ile 
cezalandırılacaklardır. 
 

7.KOORDİNASYON VE YÖNETİM 
 
Politikanın koordinasyonu, Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ’nin sorumluluğu altındadır. Bununla 
birlikte, tüm Şirket yöneticileri, sorumlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş süreçlerini 
Politikaya uygun yönetmekle sorumludurlar. 
 

8.BİLDİRİM VE ONAY 
 
Çalışanlar şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, söz konusu şüpheli davranış içinde bulunan herkesi, 
yöneticileri veya herhangi bir üstleri olsa dahi ihbarda bulunmaları gerekmektedir.  
Çalışanlar ayrıca Şirket Etik ve Uyum Yöneticisi ile bir etik sorun ile ilgili yapılan soruşturmalarda 
işbirliği yapmak zorundadırlar. 
Tüm çalışanlar, temsilciler ve alt yükleniciler, Politika’ya uyumsuzluk şüphesi bildirimi ile ilgili, Şirket 
Etik ve Uyum yöneticisi veya yetkilendirilmiş iç veya dış (bağımsız) denetçinin soracağı sorulara 
zamanında, açık ve doğru cevaplar vermekle sorumludur. 
Yanıltıcı cevap veren personel, tespit edildiği takdirde suça ortak sayılır ve buna uygun olarak 
cezalandırılır. 
Şirket, iyi niyetli, sorgulamaya uygun olarak işbirliği yapan herhangi bir çalışana karşı yapılan 
misillemeye müsaade etmez. Bu çalışan, Şirket Misillemeyi Önleme Politikası hükümleri ile korunur. 
Şüphelenilen her hangi bir misilleme derhal raporlanmalıdır. 
Herhangi bir çalışana karşı misilleme yapan yöneticiler veya diğer çalışanlar cezalandırılır, 
sözleşmelerinin feshi ile bile sonuçlanabilecek yaptırımlar ile karşılaşabilirler. 
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9.İSTİSNALAR 
 
Politika istisnaya açık değildir. İstisnai durumlar Etik ve Uyum Yöneticisi tarafından hazırlanacak 
gerekçeli önerge ile Şirket Etik Kurulu’na sunulur ve ancak Şirket Etik Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. 

 
10.PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMASI 
Bu politikaya uyum, genel uyum raporunun değişmez bir parçasıdır. 
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