
IMC PUSULASI
İYİ İŞ İDARESİ VE ETİK 
KURALLARI
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IT.TE.DI. 
Alüminyum için 
Özel Gelişmiş Modüler PCD Araçları

UOP
Metal Çıkarma için
Katı Karbür ve Yüksek Hızlı Çelik Aletler

WERTEC 
Standart Matkaplar, Özel
Sıfırlanabilir Raybalar, 
Sondaj Barları ve Aletleri 

OUTILTEC
Standart Matkaplar, Özel
Namlu matkapları ve 
Kademeli Matkaplar

UNITAC
Derin Delme Matkaplarının
Tüm Çeşitleri

METALDUR 
CBN Ekleri ve Kavrama Aletlerinin 
Özel Üretimi

IMCD Üretim Merkezi - Doğu
Asya’da bulunan Alet Üretim Tesisleri

MORSE
Standard ve Özel Katı Karbür
Parmak freze üretimi

ISCAR 
Metal Çıkarma için
Bütünlüklü İşleme Çözümleri 

TAEGUTEC
Metal Çıkarma ve Endüstriyel Ürünler 
için Bütünlüklü İşleme Çözümleri

INGERSOLL
Otomotiv ve 
Pres Kalıbı ve Dökme Kalıp Endüstrileri
için Kesme Araçları

TUNGALOY
Metal Taşıma için
Bütünlüklü İşleme Çözümleri
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Sevgili IMC Üyeleri, Yöneticileri ve Çalışanları

Yenilik, işlevselcilik, dürüstlük ve motivasyon her zaman IMC’yi başarıya götüren güç ve itkiler olmuştur. Bu 
temeller, olağanüstü kültürümüzü ve benzersiz yöntemimizi gerçekleştirebilmek için her geçen gün düzinelerce 
lisanın yanı sıra onlarca ulusu birleştirmemizi sağlıyor. Her bir IMC markası kendi kültürünü geliştirmiş 
olsa da, tüm markalar aynı yüksek etik ve ahlaki değerleri ve standartları amaçlamaktadır. Biz bunları IMC 
Pusulası olarak adlandırıyoruz.

Sağlıklı büyüyen ve hiçbir emsalimizin rakip olamadığı üstün bir performansa sahip saygın ve öncü bir 
küresel işleme grubu olarak bugün bulunduğumuz noktaya bizi IMC Pusulası getirdi. Kalıcı müşteri takdiri 
kazanmamızı ve devamlı tercih edilmemizi sağlayan rekabet üstünlüğümüz,
sizlerin sürekli çabasının, sıkı çalışmasının ve her bir IMC markasının başarısına koşulsuz bağlılığınızın 
bir sonucudur. IMC Pusulasının köşe taşları olan bu özelliklerle birlikte, bunları bir arada tutan 
bağ, bütünlüğümüzde, tüm yasalara saygımız ve bağlılığımızda olduğu kadar, yüksek etik ve ahlaki 
standartlarımızda da somutlaşmaktadır. IMC Pusulası’nın izlediği yolda kestirme yollar yoktur, bunu 
önümüzdeki tek yol olarak görmemin sebebi budur.

Küresel ve yerel işlerimiz, sürekli artan bir rekabetle giderek daha da karmaşık hale geliyor. Bazı rakiplerimiz 
bizimkinden farklı standartlar gözetiyor.

Bu tür zorlukları dikkate alarak ve IMC Pusulası’na koşulsuz sadakatimizi yazılı olarak pekiştiren bir bakışla, 
IMC Pusulası - İyi İş İdaresi ve Etik Kurallar’ın yayınlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu 
Kurallar, geçmişte Berkshire Hathaway tarafından sağlanan ve sizlere geçmişte dağıtılmış olan, aynı zamanda 
IMC’nin finans web sitesine de dahil edilmiş olan mevcut uyumluluk politikasını güncellemektedir (bir 
kopyası IMC Pusulası’na da eklenmiştir). Bu şekilde yeni Kurallar, resmi politikaları ve Berkshire Hathaway 
ve IMC’nin idare kurallarını birleştirir ve ayrıca olağanüstü kültürümüzü, vizyonumuzu, standartlarımızı, 
etik ve felsefemizi bu tür bir yolda hiçbir kestirme yol bulunmadığını netleştiren bir tonla ifade ederek, IMC 
Pusulası’nı çizen detaylı bir “yol haritası” ve pusula içerir. 

Her birinizden, IMC’nin diğer yöneticileri, yetkilileri, çalışanları, alt kuruluşları, bağlı şirketleri ve ortakları 
ile birlikte, IMC Pusulası–İyi İş İdaresi ve Etik Kurallar’ı benimsemenizi, uygulamanızı ve sürdürmenizi 
bekliyorum. IMC yönetimi ve hukuk ekibi, ihtiyaç duyulan her an destek ve kılavuzluk sağlamak için devamlı 
hazır bulunmaktadır.

Dürüstlük ve seçilmiş bir yola sadık kalmak, tüm başarılı organizasyonların geçmişlerinde bir kaya kadar 
sağlam şekilde yer almaktadır. Bu geçmiş içerisinde IMC’nin itibarı ve kayda değer başarılarımız kesinlikle 
takdiri hak ediyor. Hep birlikte, bir yandan IMC’yi dünyada lider ve en gelişmiş kesme aletleri üreticisi haline 
getirme yolculuğumuz boyunca seçtiğimiz yolu korurken, bir örnek oluşturarak ve diğerlerinin izlemesi için 
güçlü şekilde ilham veren bir motivasyon sağlayarak IMC Pusulası’nı izlemeye devam etmeliyiz.

Saygılarımla

Jacob Harpaz
IMC Group Başkanı

April 24th 2014
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IMC PUSULASI
İYİ İŞ İDARESİ VE ETİK
KURALLARI

Berkshire Hathaway’in bir parçası olarak, hepimiz, zaman zaman düzenlenen ve çevrim içi 
yayınlanan Berkshire Hathaway etik kuralları ve diğer politikalarına tabiyiz. 
Berkshire Etik Kurallarının güncel bir versiyonu çevrimiçi olarak
http://www.berkshirehathaway.com/govern/ethics.pdf adresinde mevcuttur ve aynı zamanda bu 
Kurallar bütününe de eklidir.

Bu standartlar IMC İş Pusulası için asgari eşiği belirler ve bu Pusula’ya her IMC üyesi, yöneticisi, 
temsilcisi ya da tüm IMC bağlı kuruluşlarının çalışanları tarafından sadık kalınmalıdır. Hepsinin 
ötesinde ve tamamlayıcı olarak, IMC, küresel olarak kabul edilen yasal gerekliliklerin ve genel iş 
uygulamalarının ötesinde, dahili iş idaresi standartları getirmek için büyük çaba sarf etmektedir. 
Tüm bunlar Berkshire etik kuralları ile tam olarak uyumlu olmak amacını taşır, ve Berkshire etik 
kurallarına konu olan her an okunmalı ve uygulanmalıdır. 

Tüm IMC personeli ve herhangi bir IMC üyesi adına faaliyet göstermek için onlar tarafından 
yetkilendirilmiş herkes de dahil olmak üzere, aşağıda “IMC Üyeleri” olarak anılan her bir 
IMC üyesinden kişisel doğruluk, sadakat, itibar, güvenilirlik, hesap verebilirlik, sorumluluk 
ve başkalarına içten saygı ile davranmak suretiyle “IMC Pusulası”nı uygulayarak gerçek ve 
etkin tedbirler almaları beklenmektedir. Bu standartların etkin biçimde uygulanması gündelik 
faaliyetlerimizin temel hususlarından biridir. Her bir IMC Üyesinden,
üçüncü taraf iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, “Paydaşlarla” ilişkilenirken de aynı değer ve 
standartların uygulandığından emin olmalarını beklemekteyiz.

Yasa ve kuralların dinamik tabiatına istinaden, “IMC Pusulası”nın tüm IMC Üyelerinin her idare ve 
iş etkileşiminde sürdürülüp izlenmesini sağlamak için kılavuz prensiplerimizi geliştirmeye devam 
edeceğiz. Gerçekçi biçimde, tüm risklerin önceden öngörülemeyeceğinin de farkındayız. Bu tür 
risklerin etkilerini en aza indirmek için, aşağıdakiler temel kurallar görevi görebilir:

I IMC PUSULASI
a Örnek oluşturarak Öncülük Etmek

Şirketin Genel Merkezini Ziyaret eden IMC Müşterileri
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)i( Soru Sorun: Bir çok durumda, tüm unsurları ve niyetlenilen bağlamı bilmeden, gerçek çözümler 
 üretmek için riskleri önceden planlamak neredeyse imkansızdır. İyi bir eylem net yorumlama, 
 detaylara dikkat gösterme ve ileriyi planlama ile başlar.

)ii( Eğer sezgileriniz sizi sorular sormaya yönlendiriyorsa, onlara güvenin: İş eylemlerinin bir 
 çoğu önceden, iyi sebeplerle, adına faaliyette bulunulan şirketin yararı için, ve yüksek değer ve 
 standartlarımıza sadık kalarak planlanmış ve onaylanmıştır. Kişisel çıkarlar, özel kazançlar veya 
 şirketin malvarlıklarının ya da bilgilerinin, eyleyenin ya da başkalarının bireysel yararları için 
 uygunsuz kullanımı tamamen konu dışı kalmalı ve asla denenmemelidir. Eğer sezgileriniz,  
 herhangi bir işlemde ya da faaliyette uygunsuz bir şeyler olduğunu söylüyorsa, durun ve durumu 
 sorgulayın. Sezgilerinizin uygunsuz olduğunu söylediği bir şeyi yapmak için hiçbir mazeret yoktur, 
 böyle bir durumda, harekete geçmeden önce lütfen birinden tavsiye alın.

)iii( Riskler hakkında bilgilenin: Güncel düzenli risk değerlendirmeleri gerçekleştirmek, ileri iş 
 planlaması yapmak ve “geçmiş kontrolleri”, bir sürprizle karşılaşma ihtimalinizi en aza indirecektir. 
 Her durumda, bir faaliyette yer almadan önce, kimlerle bir arada olduğunuz hakkında, ilgili arka 
 plan, diğer geçmiş ve gelecek faaliyetler ve de kişinin ve organizasyonun saygınlığı da dahil 
 olmak üzere, kimle ilişkilendiğinize dair yeterince bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.

)iv(  İlişkileri değerlendirin: Başka toplumsal çerçevelerde olduğu gibi, işle ilgili uzun vadeli 
 bağlar kurmak ancak üçüncü tarafın kimliği hakkındaki bilgileri araştırdıktan ve geçmiş 
 araştırması yaptıktan sonra güvenlidir. Bir üçüncü tarafla bağ kurmadan önce, bu üçüncü 
 tarafa IMC isminde faaliyet göstermesi, tüm kurallara, politika kararlarına ve yasal kurallara 
 uyması konularında güvenip güvenemeyeceğinizi gözden geçirin.

)v( Kayıt tutun: Olayları yeniden canlandırmanın ve “olayın gerçekleşmesinden sonra” araştırma 
 yapmanın zorluğu herkesçe bilinir. IMC Üyelerinden, düzenli ve eksiksiz şirket dosyaları 
 tutmaları ve mali durumu ve üçüncü taraflarla gerçekleştirilen tüm işlem ve işleri belgelemeleri 
 beklenmektedir. Ödemeler, zorunluluklar, haklar ve herhangi bir kişi ya da şirketle herhangi bir 
 zamanda kurulan ilişkilerle ilgili tüm işlem ve operasyonlar, şirketin defter ve kayıtlarına her 
 zaman zamanında ve uygun biçimde yansıtılmalıdır.

)vi(  Bilgi verin: Doğrudan yöneticinize ya da IMC üst yönetimine yaptığınız bildirimler çok önemlidir.  
 “Gri alan” durumlarındaki zorlu riskleri ancak bu tür gerçeğe uygun raporlarla önceden 
 planlayabiliriz.

)vii(  Yardım isteyin: Yönetimimiz şirket, bölge ya da ülke bağlarıyla ilgili tüm hususlarda yardıma 
 hazırdır. Bir konunun Tefen yöneticileri ya da hukuk departmanı tarafından daha iyi ya da hızlı 
 şekilde çözülebileceğine inanıyorsanız ilgili tüm verileri anında bize göndermenizi beklemekteyiz.

)viii( Ekibinizi eğitin: Tüm IMC Üye ekipleri uygun şekilde eğitilmiş ve etik ve uyumluluk konularında 
 yetiştirilmiş olmalıdır. Zaman içerisinde, IMC Yönetimimiz düzenli güncellemeler ve eğitim 
 materyalleri sağlayacaktır.

Kalan kuşkularınızı gidermek için, ekli Geri bildirim Yanıt Formu’nu kullanarak bizimle iletişime 
geçmekten lütfen çekinmeyin.

IMC Genel merkez Üretim Tesisleri
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1 Şirketin Mal Varlıklarını Korumak
Şirketin mal varlıklarını ve gizli bilgilerini korumak konusunda sağlam bir kararlılık
göstermekteyiz.
Açıktır ki, şirketin mal varlıklarının tüm kötüye kullanımları, telafisi imkansız zararlara,
bedellere, yasal işlemlere, kar kaybına ve saygınlığın ve iyi niyetin zarar görmesine sebep 
olurken, iş faaliyeti üzerinde ciddi etkilerle sonuçlanabilir.

Söz konusu mal varlığı ister IMC Üyelerine ister Paydaşlarımızdan herhangi birine ait olsun, bu 
tür bir risk mevcuttur. Benzer şekilde, IMC Üyeleri özel gizli bilgilerin kasıtlı olarak açıklanmasını 
sınırlamak için her zaman makul derecede bir dikkat göstermelidir.

İlave olarak, her bir IMC çalışanından IMC politikalarını ve IMC Programlama departmanı 
tarafından bilgisayar ve çevrim içi ortam kullanımı üzerine muhtelif zamanlarda yayınlanan 
talimatları birebir izlemeleri beklenmektedir.

2 Dürüst Rekabet ve Üçüncü Taraflarla Etkileşim 

Pratik ve yarar gözeten bir iş yaklaşımıyla hareket ederiz. Tam olarak dürüstlükle hareket ederek, 
kurallara göre oynarken kestirme yollar aramadan ve tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu 
hareket etmenin doğasında yer alan karşılıklı faydaların farkında olarak ve devlet temsilcilerini de 
kapsayan üçüncü taraflarla güven üzerine kurulu etkileşimler yürüterek bunu yaparız.
IMC, hiçbir IMC yayın ve materyalinin üçüncü tarafların haklarını haksız biçimde ihlal 
etmediğinden ve son kullanıcıları yanlış yönlendirebilecek hiçbir veri, bilgi ya da referans 
içermediğinden emin olmak ve bu hususun takibini yapmak için belirli dahili kontroller yapar ve bu 
kontrolleri sürekli olarak geliştirir.

Gizlilik ihlali yükümlülüklerini ihlal etmek üzere gerçekleştirilecek hiçbir manipülasyon, gizleme, 
yanlış temsil ve başkalarını yönlendirme eylemi IMC Pusulası ile bağdaşmaz, kesinlikle 
yasaklanmıştır ve bu davranışlardan tüm IMC Üyeleri tarafından kaçınılmaktadır.

B Adil Davranışlar

MC Araştırma ve Geliştirme Merkezi
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3 Şeffaflık, Gerçeğe Uygun Raporlama ve Belgeleme
IMC üyeleri tarafından yapılan kamu bilgilendirmeleri tam, adil, gerçeğe uygun, zamanında, 
anlaşılabilir ve açık biçimde, ilgili alıcı yetkili ya da diğer kuruluşun talimatlarına uygun şekilde 
yapılır. Her yöneticiden, şirket belgelerinin, raporlarının ve diğer bilgilerinin dosyalanması 
konuları ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, şirketin yerel düzenlemelere uygun şekilde faaliyet 
gösterdiğinden emin olmaları beklenmektedir. Bu tür konularla ilgili gereken herhangi bir tavsiye 
için her yönetici, Tefen’deki IMC hukuk ekibi ve/veya mali durum ekibi ile iletişime geçebilir.

Uygun durumlarda, doğru ve gerçeğe uygun finansal verilerimiz, ilgili belgeleme kopyaları ile 
birlikte sağlanacaktır. Bu türden tüm ilgili iş faaliyeti belgelemeleri, yerel düzenlemelere uygun 
olarak düzenli biçimde IMC ofislerinde muhafaza edilecektir. Hiçbir belge, kayıt, ses kaydı ya 
da herhangi bir olayın meydana gelişini yansıtan şeylerin hiçbiri, hiç bir sebeple ve asla “geçmiş 
tarihli”, “yeniden yapılandırılmış” ya da geçmişe dönük olarak değiştirilmiş olmayacaktır.

Dahili merkezi çevrim içi sistemlerimiz, gerçek zamanlı IMC Üye bildirimi ve de düzenli bireysel 
izleme sağlamaktadır. Bu türden önlemler IMC yönetiminin kapsamlı bir temele dayanan uzun 
süreli iş planlaması ve kaynak tahsisini yönetmesini, ve aynı zamanda tüm izinsiz ya da uygunsuz 
anlaşma risklerinin de önceden engellenmesini ve en aza indirilmesini sağlar.

4  Çıkar Çatışmalarını, “İçeriden bilgi ticaretini” ve Ahlak Dışı Uygulamaların Önlenmesi
Kamuya kapalı bilgiler, IMC yönetimi tarafından önceden ve yalnızca IMC Üyeleri’nin çıkar ve 
yararlarını güvenceye almak amacıyla izin verilmediği sürece hiçbir durumda hiçbir üçüncü 
tarafla paylaşılamaz. Diğer önemli sebeplerin yanı sıra bu, “tüyo alıp-satma”, “zarar riski ticareti” 
ve herhangi birinin yapabileceği diğer “kötü seçimler”le istemsiz olarak yaratılan tüm riskleri 
önlemek için belirtilmektedir.

Her IMC Üyesinden, kişinin özel çıkarlarının IMC çıkarları ve/veya faydaları ile çatışığı 
durumlardan bilfiil kaçınmaları ve yetkileri dahilindeyse bu tür durumları engellemeleri, ya 
da bu durumdaki bir kişinin performansı ile ilgili yaşanan sorunları IMC Group’a sunmaları 
beklenmektedir. Kişisel ilişkilerden ya da bağlardan kaynaklanan bu türden tüm mevcut ya da 
gerçekleşmesi muhtemel çatışmalar, herhangi bir taahhütte bulunmadan önce IMC yüksek 
yönetimine önceden bildirilmelidir.
Çalışan, görevli ya da harici danışman olarak IMC Üyeleri ile bağ kuran herkesin IMC Üyelerine 
hizmetlerini tarafsız, dürüst şekilde ve yeteneklerinin ve mesleki yeterliliklerinin elverdiği ölçüde 
en iyi şekilde sunmalarını beklemekteyiz. İlaveten, Paydaşlarımızın, IMC Grup ile bağlantılı 
olabilecek veya iş seyrini gözlemlemek üzere IMC Grup bilgilerine sahip olabilecek tüm 
üçüncü tarafları mükellef kılmalarını ve bu türden tüm tüyo alıp satmaları ya da çatışan çıkarlar 
sonucu ortaya çıkan uygunsuz faaliyetleri engelleme konusunda kesin önlemler almalarını 
beklemekteyiz.

Öncü Müşteriler ve Dağıtımcılar için IMC Kampanya Başlatma
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Dahası, tüm IMC Üyeleri yerel, küresel ve Amerika Birleşik Devletleri ölçeğindeki
yasal ve ahlaki “tekelcilikle” ve “yolsuzlukla mücadele” standartlarına bağlıdır.
IMC Üyelerinin aşağıdakilere sebep olabilecek etkinliklerle meşgul olmaları
özellikle yasaklanmıştır:

 i Tekeller, karteller ve tröstler gibi yasaklı iş anlaşmaları 
 ii Bir devlet ya da kamu hizmeti yetkilisini etki altında bırakmak
 iii Bir devlet ya da kamu hizmeti yetkilisi üzerinden uygunsuz bir avantajı garantiye almak 
 iv Bir devlet ya da kamu yetkilisinin karar alma sürecini haksız biçimde etkilemek
 v Devlet ya da kamu yetkililerini etkileme sonucu haksız biçimde iş garantiye almak

Kuşkuları gidermek için, IMC’nin “Yolsuzluk Faaliyetleri” hususundaki bütünlüklü yasağı, 
yeterince tanımlanmamış ya da muğlak tüm diğer avantajların, ya da bir devlet veya kamu 
yetkilisi ya da herhangi bir başka taraftan, “karşılığında bir şey”, “mukabele” sağlama amacı 
taşıyan değerli herhangi bir şeyin temin edilmesini olduğu kadar, tüm doğrudan ya da dolaylı 
teklifleri, ödemeleri, nakit transferlerini ve nakdi hediyeleri de kapsar. Bu husus özel kişi ve 
kuruluşları da kapsamaktadır. 

Gerçek zamanlı mali raporlama sistemimiz aracılığıyla, IMC üst yönetimi, uygunsuz işlemlerde 
bulunulması riskini ortadan kaldırmak için IMC Üye uygulamalarını düzenli aralıklarla 
incelemeli, izlemeli ve analiz etmelidir. Tam uyumluluk sağlamak ve herhangi bir “kasti körlük” 
durumunu önlemek amacıyla uygun eğitim de Üyelere verilecektir.
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IMC Küresel Pazarlama Kampanyası Başlatma

Çok uluslu bir şirketler grubu olarak, Üyelerimizi yerel iş gücü çeşitliliğini, fırsat eşitliğini ve ilgili yerel 
iş gücü ve toplumsal koruma kurallarını teşvik etmek için cesaretlendirmekteyiz.

Takımlarımızı IMC görevlerinde ve bireysel kariyer gelişimi yollarında mükemmelliğe ulaşmak için 
harekete geçirmenin gücüne inanıyoruz.

Her IMC Üye yerinde ekiplerimize, çalışanlarımızın özgür ve mutlu biçimde işlerine konsantre 
olabilmeleri için asgari yasal gerekliliklerin ötesinde belirli faydalar sağlamayı hedeflemekteyiz. 
İnsan Kaynakları ve Güvenlik Departmanlarımız dahili grup politikalarını yürürlüğe koymak ve 
geliştirmek ve böylece güvenli, “tehlikesiz” ve “tacizsiz” bir çalışma ortamının her zaman mevcut 
olmasını sağlamak için düzenli olarak işbirliği yapmaktadır.

1 Paydaş Etkinlikleri
Stratejik bir pazarlama uygulaması olarak, çalışanlarımız ve/veya Paydaşlarımız için teknik 
çalıştaylar ve/veya pazarlama sunumu etkinlikleri düzenlemekteyiz. (“Paydaş Etkinlikleri”) Bu 
tür etkinlikler için standart davetimiz önceden onaylanmış IMC kılavuzlarını izlemelidir ve davet 
edilenin işveren şirketine yönelik ve şeffaf olmalıdır.

Yaygın ve makul sektör uygulamalarının dışında olarak değerlendirilebilecek ya da IMC 
ürünlerini sunmak dışındaki herhangi bir sebep için tahsis edilmiş olabilecek tüm Paydaş 
etkinliklerinin tüm yerleri, içerikleri, katılımcıları ve amaçları IMC yönetiminin onayını gerektirir.

2 Hediyeler ve Eşantiyonlar
IMC çalışanları ve IMC üyeleri, parasal değeri bulunmayan ve ilgili tüm koşullar düşünüldüğünde 
makul sebepleri olmayan hiçbir hediyeyi, ödemeyi, iyiliği, eğlenceyi ya da başka nezaket 
hediyesini (ayni ya da başka şekillerde) teklif ya da kabul edemez. Herhangi bir etkinlikte hiçbir 
Nezaket Hediyesi, yayımlanmış olsun ya da olmasın, (i) alıcıyı ve/veya sağlayan kişiyi herhangi 
bir şey yapmaktan alıkoymak için ikna edemez ya da başka şekillerde etki altında bırakamaz ve 
veya (ii) veren kişiyi ve/veya alıcıyı ve/veya herhangi bir IMC Üyesini utandıramaz.  
 

C Mükemmelliğe Doğru Harekete Geçirmek–İyi İş Gücü Yönetimi

D Paydaşlarımızla İlişkiler
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IMC’nin Uluslararası Fuarlara Katılımı

1 Ticaret Kontrolleri 
Çeşitli küresel pazarlarda iş faaliyetlerinde bulunan çok uluslu bir grup olarak, IMC Üyelerimizin, 
ilgili yasa ve düzenlemelerin lafzı ve ruhuna tamamen uymak için sorumluluk almaları, bu yasaları 
tanımaları ve araştırmaları gerekmektedir.

Yöneticilerimizden her yasal tedbirle ilgili bilgi sahibi olmaları beklenmemesine karşın, makul 
özen ve tedbiri göstermeleri, IMC Üyesi bir iş yerindeki, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve/
veya ilgili iş ortağının iş yerindeki tüzel kişiliklere ilişkin yürütülebilecek ticaretle ilgili kontroller 
konusunda inceleme, araştırma ve müzakereler başlatmaları beklenmektedir.

Bu doğrultuda, her IMC Üyesi, sınırlamasız ithalat ve ihracatla ilgili yasaklar, gümrük tüzükleri, 
vergi düzenlemeleri ve ticaret kontrolleriyle ilgili tüm diğer talimatları da kapsayacak şekilde her 
bir gerekli açıklama, gözden geçirme, inceleme, lisans, onay ve veya izin için saptanmış süreçleri 
özenle takip etmelidir.

E Tek Tip Küresel Uyumluluk

8



9

2 Dış Politika Yaptırımları
IMC Üyeleri ayrıca, muhtelif zamanlarda düzenlenebilen, güncellenebilen ya da yürürlükten 
kaldırılabilen ve çevrim içi ya da basılı şekilde yayımlanabilen uygulanabilir yerel yasaları, BM 
kararlarını ve Amerika Birleşik Devletleri ticaret kısıtlaması yaptırımlarını gözlemlemelidir.

Güncel Amerika Birleşik Devletleri yaptırım programları Amerika Birleşik Devletleri Hazine 
Bakanlığı, Yabancı Mal Varlığı Kontrolü Ofisi’nin web sitesinde (OFAC) listelenmektedir :

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

Diğer belli başlı “liste bazlı” yaptırım programları, “Özel Olarak Belirtilmiş Ülkelerde Yerleşik Kişi 
ve İşletmeler” olarak bilinen ve ABD Hazine Departmanı, Yabancı Mal Varlıkları Kontrol Ofisi 
(OFAC) tarafından sürekliliği sağlanan ana listede yer alan tüzel kişiler ya da bireylerle işlem 
yapmayı yasaklamaktadır. “SDN Listesi”’nin bulunduğu web sitesi:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

An itibariyle yürürlükte olan yaptırım programlarıyla uyumlu olarak, IMC Üyeleri belirtilen 
ülkelerde, bu ülkelerden, ya da bu ülkelerin himayesinde faaliyet gösteren tüm tüzel kişilerle 
herhangi bir iş etkileşiminde bulunmaktan tamamen kaçınacaktır: Küba, İran, Kuzey Kore, 
Sudan ve Suriye.

Ayrıca Üyeler, üçüncü taraflarla bağ kurmadan önce, söz konusu üçüncü tarafların ana SDN 
Listesi’ne göre yaptırım uygulanan hiçbir kişi/kuruluş tarafından desteklenmediğinden ya da bu 
kişi ve kuruluşlarla ilişkilenmediğinden emin olmak için gereken özenle tedbir alacak ve uygun 
araştırmayı yürütecektir.
IMC yönetimi ve hukuk departmanı, tüm mevcut anti-terör, boykot, ticaret kontrolleri, mülkiyet 
engelleri, işlem yasakları ya da yabancı ticaret yaptırım tedbirleri hakkındaki güncel bilgileri almak 
ve farkındalığı güvenceye almak için sürekli olarak mevcut yayınları takip edecektir.
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Berkshire Hathaway
‘İş İdaresi ve Etik Kurallar’ ve ‘Yasaklı İş Uygulamaları 
Politikası’

II DESTEKLEYİCİ BELGELER
 
Ek a  

IMC Genel Merkezi
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YASAKLI İŞ UYGULAMALARI POLİTİKASI

==================================================================

Önsöz ve Talimatlar

Aşağıdaki politika (ya da aşağıdaki politikanın bir varyasyonu, mevcut olan) her alt kuruluşun 
uluslararası faaliyetlerinden doğabilecek uyumluluk risklerine değinmek için her Berkshire 
Hathaway alt kuruluşu tarafından benimsenmeli ve her alt kuruluşun politika ve prosedür elkitabı 
ile yer değiştirmelidir.
Bu politikanın yerel risklere değinmesi ya da halihazırda yürürlükte olan veya ileride bir Berkshire 
Hathaway alt kuruluşu tarafından benimsenebilecek daha kısıtlayıcı, detaylı ya da spesifik 
politikaların yerini alması amaçlanmamaktadır. Aşağıda bu politikanın Bölüm III ve IV’ündeki 
talimatlarda belirtilen ya da bu politikanın 3. Bölümünde izin verilen şekilde yabancı yasalarla 
uyum sağlamak için değiştirilmiş kapsam haricinde bu politika, tüm Berkshire Hathaway alt 
kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu asgari standardı belirlemektedir. Her alt kuruluş kendi 
tekil operasyonlarını ve uyumluluk risklerini değerlendirmeli ve bu risklere değinmek için uygun 
şekilde ek politikalar ve prosedürler benimsemelidir.

==================================================================

Faaliyet ve operasyonları için geçerli olan; ya da Berkshire, alt kuruluşları ya da bunlardan 
herhangi birisi tarafından istihdam edilen kişiler için yükümlülük riskine sebep olabilecek tüm 
kanun ve düzenlemelere katiyen uymak, Berkshire Hathaway ve alt kuruluşlarının politikasıdır.

Bu Yasaklı İş Uygulamaları Politikası tüm Berkshire’nin ve her bir alt kuruluşunun yetkilileri, 
yöneticileri ve çalışanları için geçerlidir. Bu konumlardaki her kişi bu politikaya uyacak, mevcut 
tüm yasa ve düzenlemelere riayet edecek ve yasa dışı davranış ya da başka bir uygunsuz durum 
görüntüsü bile yaratabilecek hiçbir eylemde bulunmamak ya da bu tür bir eyleme izin vermemek 
için büyük özen gösterecektir. Bu Politikayı ihlal eden kişiler uygun disiplin işlemlerine tabi 
olacaklardır.

1.  HEM ABD HUKUKUNA HEM DE YABANCI HUKUKA UYGUNLUK GEREKLİDİR
Bu Politika (1) bir Berkshire şirketinin faaliyetleri için geçerli olabilecek belli başlı kanun ve 
düzenlemeleri tanımlamakta ve (2) bu yasa ve düzenlemelere uyumu güvenceye almak için takip 
edilmesi gereken asgari standartları belirlemektedir. Mevcut yasa ve düzenlemeler yalnızca 
federal yasaları, devlet yasalarını ve yerel yasaları değil, aynı zamanda bir Berkshire şirketinin iş 
yaptığı tüm dış ülkelerin yasa ve düzenlemelerini de kapsamaktadır.

Bu politika kapsayıcı değildir ve burada tartışılmayan ancak bir Berkshire şirketinin faaliyetleri 
için geçerli olan ek yasa ve düzenlemeler mevcut olabilir. Bir yasa ya da düzenleme burada 
tartışılmıyor olsa bile, bu yasa ya da düzenlemeye uyumu sağlamak her Berkshire şirketinin 
politikasıdır.

Belirli bir davranışın yasa dışı olması ya da etik dışı ya da uygunsuz bir eylem içermesi gibi 
konularda bir sorusu olan tüm Berkshire çalışanları kaygılarını gecikmeden bildirmelidir. Her 
Berkshire şirketi, ya da bir Berkshire şirketler grubu durumunda bu grubun ana şirketi olan 
Berkshire şirketi, bu tür bildirimleri teslim almalı ve incelemeli, ve bu Politikayı uygulamak için 
bir Uyumluluk Yetkilisi atamalıdır. Çalışanlar kaygılarını süpervizörlerine ya da yöneticilerine de 
bildirebilirler. Anonim bildirimler Etik ve Uyumluluk 

[Düzenlenme tarihi: 12-2012]
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Destek hattı(800-261-8651) ya da Berkshire’nin web bildirim sitesi https://www.brk hotline.com 
aracılığıyla yapılabilir. Avrupa Birliği dahilinde bulunan çalışanlar için ayrı bir web bildirim sitesi 
aşağıdaki adreste mevcuttur:
https://brk-hotline.com/CNIL.jsp.1

Bir Berkshire şirketi tarafından gerçekleştirilen belirli bir davranışın meşruiyeti ya da uygunluğu 
konusunda bir şüphe olması durumunda, konunun araştırılabilmesi için bir bildirimde 
bulunulmalıdır. Berkshire şirketleri bildirilen davranışın yasadışı ya da uygunsuz olmaması 
durumunda bile, bu türden bir bildirim için misilleme yapmayı yasaklamaktadır.

1. YASAKLI TEKLİF YA DA ÖDEMELER
Her Berkshire şirketi Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) olarak bilinen ABD 
yasasına katiyen uymak zorundadır. Daha sade bir dille açıklamak gerekirse: FCPA, bir devlet 
sözleşmesi elde etmek gibi uygunsuz bir avantaj elde etmek için gerçekleşebilecek rüşvet, 
komisyon ve yabancı hükümet görevlilerine yapılacak iyilikler gibi davranışları yasaklamaktadır.

Yasaklı Amaçlar. FCPA ile uyumluluğu sağlamak amacıyla; hiçbir Berkshire şirketi ya da onun 
temsilcisi bir yabancı yetkiliye aşağıdaki amaçlarla maddi değere sahip bir şey sağlayamaz ya da 
sağlamayı teklif edemez: 
• Yetkiliyi etkilemek
• Uygunsuz bir avantajı güvenceye almak
• Resmi bir kararı etkilemek
• Berkshire şirketinin bir işi elde etmesi ya da elde tutmasına yardımcı olmak ya da bir başka 
 kişi ya da şirketin doğrudan iş yapmasına yardımcı olmak

“Ahlak dışı” Ödemeler FCPA “ahlak kurallarına uymayan şekilde” yapıldığı takdirde maddi 
değeri olan şeyler sağlamayı ya da sağlamayı teklif etmeyi yasaklamaktadır. Bu, alıcıya ödeme 
yapmayı ya da alıcıyı yanlış şekilde etkileme niyet ya da arzusu taşımayı ve karşılığında örneğin 
bir bedel almayı işaret eder. “Ahlak kurallarına uymayan” ifadesi FCPA tüzüğünde, teklif, ödeme, 
söz verme ya da hediyenin yetkiliyi görevini kötüye kullanması için ikna etmek üzere planlanmış 
olmasını belirtmek için kullanılmıştır.

Yabancı Yetkililer FCPA çeşitli yabancı yetkili tiplerini kapsamaktadır. Bunlara aşağıdakiler 
dahildir:
• Gümrük çalışanları gibi yabancı devlet yetkilileri;
• Uluslararası bir kamu organizasyonunun yetkilileri;
• Yabancı siyasi partiler ve çalışanları; ve 
• Yabancı siyasi makamlar için adaylar.

Bazı koşullar altında, devlete ait ya da devlet tarafından kontrol edilen tüzelliklerin çalışanları 
(kısmen ya da tamamen devlete ait ya da devlet tarafından kontrol edilen) FCPA tarafından 
yabancı yetkili olarak kabul edilebilir. Halka açık bir şirket olsa bile bir şirket devlet kontrolü 
altında olabilir ve bazı ülkelerde hisselerinin bir kısmı devlete ait olmasa bile halka açık şirketlerin 
devlet kontrolünde olması olağandır.

1 Avrupa Birliği hattı 1 Şubat 2006 tarihli Veri Koruma İş Tarafı Madde 29’un 112006 No’lu Kanısı 
ile uyum gösterecektir.

[Düzenlenme tarihi: 12-2012]
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Bu Politika, yukarıda tanımlanan herhangi yasaklı bir amaçla devlete ait ya da devlet 
kontrolündeki şirketlerin çalışanları ya da temsilcilerine, bu şirketler tamamen ticari işlerle meşgul 
olsalar dahi, maddi değere sahip bir şey sağlamayı ya da teklif etmeyi yasaklamaktadır.

Dolaylı ya da Doğrudan Ödemeler Yasak yalnızca doğrudan ödemeler ya da ödeme teklifleri 
değil, ayrıca herhangi bir aracı ya da temsilci aracılığıyla yapılan dolaylı teklif ya da ödemeler için 
de geçerlidir. Satış temsilcileri, danışmanlar, müşavirler, kulis çalışması yapanlar ya da diğer 
üstleniciler gibi bir Berkshire şirketinin temsilcisi olan üçüncü tarafların yukarıda tanımlanmış 
olan herhangi bir yasaklı amaçla bir yabancı yetkiliye maddi değeri olan herhangi bir şey teklif 
etmemesini ya da sağlamamasını güvenceye almak için özen gösterilmelidir.

Maddi Değeri Olan Her Şey. “Maddi değeri olan her şey” ifadesi FCPA’da çok geniş biçimde 
açıklanmıştır.
Aşağıdakilerin her biri “maddi değeri olan bir şey”i oluşturmaktadır:
• herhangi bir biçimdeki nakdi hediyeler (nakit, çek, havale vb.);
• başka türde hediyeler;
• yemekler (içecekler de dahil olmak üzere);
• golf gezileri ya da spor etkinlikleri gibi eğlenceler; ve
• yurt içi veya yurt dışı seyahatler.

İfade aynı zamanda yetkilinin en sevdiği hayır kurumuna katkıda bulunmak, yetkilinin arkadaşları 
ya da ailesi için istihdam teklifleri, veya yetkilinin arkadaşları ya da ailesine yardım ya da destekte 
bulunmanın diğer yolları gibi maddi olmayan faydalar için de geçerlidir. Bu Politika yabancı 
yetkililerin kendilerine olduğu gibi, yabancı yetkililerin akraba ve aile fertlerine yapılan ödemeler 
ve ödeme teklifleri için de eşit derecede geçerlidir.

Parasal Değeri olan Hediyeler ve Eğlence. Bir yabancı yetkiliye pahalı olmayan şeyler 
sağlamanın FCPA kapsamında mümkün olduğu durumlar vardır. Örneğin, yetkiliyi etkileme amacı 
taşımayan, üzerinde şirket logosu bulunan kalem ya da fincan gibi parasal değeri olan hediyeler 
vermek yasalara aykırı değildir. Yabancı bir yetkiliye parasal değeri olan hediyeleri bile vermeden 
önce Berkshire şirketi çalışanları yerel yasaların bunu yapmaya izin verdiğini doğrulamalıdır. 
Bazı ülkeler devlet yetkililerine maddi değeri olan hediyeler de dahil, herhangi bir şey vermeyi 
yasaklamaktadır, bu ülkelerde bu politika yabancı yetkililere herhangi bir türde hediye vermeyi 
yasaklamaktadır. Yerel yasaların izin verdiği durumlarda, yabancı yetkililere hediyeler yalnızca 
(1) bir resmi eylemin karşılığı olarak değil, genel anlamda iyi niyet belirtmek için, (2) mütevazı bir 
değerde, (3)nakit dışındaki bir biçimde (4)biçim ve değer olarak verilen ülkedeki geleneklere göre 
(5)açık biçimde ve gizlemeden ve (6) Berkshire şirketinin mevcut defter ve kayıtlarında gerçeğe 
uygun biçimde yansıtılarak verilmek suretiyle bu Politika kapsamında verilebilir.

Kasti Körlük Bir Savunma Değildir. FCPA uygunsuz ödemeleri ya da ödeme tekliflerini 
kasten görmeyen birey ya da şirketler için geçerli olabilir. Berkshire şirketi adına ahlak 
kurallarına uymayan ödemeler ya da ödeme teklifleri yapıldığına dair işaretler gören ya da 
bundan şüphelenen çalışanlar “yüzünü başka tarafa çevirmemeli” ya da işaretleri görmezden 
gelmemelidir. Örneğin bir çalışan, belirtilen amaç bu olmasa bile bir satış temsilcisinin yabancı bir 
yetkiliye para ödemesinde bulunduğunu ortaya koyan olguların farkına varırsa, 
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bu kaygılar derhal bildirilmelidir. Benzer şekilde, her çalışan diğer çalışanların bu türden 
ödemelerde bulunma ihtimaline karşı tetikte olmalı ve kaygılarını derhal bildirmelidir.

Gerçek ve Makul İşletme Giderleri FCPA, harcamalar (1) ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, 
gösterimi ya da açıklaması ile, ya da (2) bir sözleşmenin uygulanması ya da yerine getirilmesi 
ile doğrudan ilişkiliyse, devlet yetkililerinin gerçek ve makul seyahat ve konaklama giderlerinin 
karşılanmasına izin vermektedir. FCPA ile uyumluluğu güvenceye almak için bu Politika, 
yalnızca Berkshire şirketinin Uyumluluk Yetkilisinin önceden yazılı onayı üzerine bu türden 
harcamaların karşılanmasına izin vermektedir. Bu tür harcamaların ödenmesinin onaylanması 
halinde tüm ödemeler mümkün olduğu ölçüde, yabancı yetkiliye değil, üçüncü taraf tedarikçilere 
(örneğin bir havayolu kuruluşu ya da otel) yapılmalıdır; ve tüm bu tür ödemeler faturalarla 
desteklenmiş, uygun biçimde belgelenmiş ve Berkshire şirketinin mevcut defter ve kayıtlarında 
kaydedilmiş olmalıdır. Hiçbir koşul altında bir yabancı yetkiliye yevmiye ödemesi ya da cep 
harçlığı sağlanamaz, ya da Berkshire şirketi yabancı yetkilinin eşi ya da aile üyelerinden doğan 
harcamaların hiçbir kısmı için ödeme yapamaz.

Ödemeleri Kolaylaştırmak FCPA rutin resmi eylemleri ilerletmek için yapılan “kolaylaştırma 
ya da hızlandırma ödemelerine” izin vermektedir. “Rutin resmi eylemler”e örnekler vizeleri ya 
da Gümrük formlarını işleme tabi tutmayı içermektedir. Rutin resmi eylemler yeni bir işletmeyi 
ödüllendirme ya da belirli bir tarafla işe devam kararları gibi keyfi eylemleri kapsamamaktadır. Bu 
şekilde, bir işletmede enerji kullanımına başlamak için bir yetkiliye az bir miktarda ödeme yapmak 
FCPA’ya göre bir kolaylaştırıcı ödeme sayılabilir, ancak bir şirketin faaliyet göstermesi için geçerli 
bir izni olmadığı gerçeğini görmezden gelmesi için bir müfettişe ödeme yapmak sayılamaz.
Bazı ülkeler kolaylaştırıcı ödemeler konusunda daha kısıtlayıcı kurallara sahiptir, örneğin, İngiltere 
Rüşvet yasası altında, tüm kolaylaştırıcı ödemeler yasa dışıdır. Herhangi bir kolaylaştırıcı ya 
da hızlandırıcı ödeme yapmadan önce Berkshire şirketi çalışanları bunu yapmaya yerel yasa 
tarafından izin verildiğini doğrulamak zorundadır. Yerel yasa tarafından izin verildiği takdirde,
bu Politika kolaylaştırıcı ödemelere yalnızca parasal değerleri olması, ve yalnızca Berkshire 
şirketinin almaya yetkili olduğu rutin resmi eylemi hızlandırmak üzere tasarlanmış olmaları 
durumunda izin vermektedir. Kolaylaştırıcı ya da hızlandırıcı bir ödeme yapılıyor olabileceğine 
dair herhangi bir kuşku, mümkünse önceden ve derhal Berkshire şirketinin mevcut Uyumluluk 
Yetkilisine bildirilmelidir.

FCPA’nın Muhasebe ve dahili Kontrol Hükümleri FCPA, ABD hisselerini çıkaran ihraççı 
kuruluşlar ve onların çoğunluğuna sahip alt kuruluşların (1) mal varlıkları ile ilgili tüm işlem 
ve düzenlemelerin şirketin defter ve kayıtlarında gerçeğe uygun şekilde yansıtılmasını ve (2) 
yönetimin şirketin mal varlıkları üzerindeki kontrol, yetki ve sorumluluğunu güvenceye almak için 
yeterli dahili muhasebe kontrolleri için bir sistem tasarlayıp sürdürmesini şart koşmaktadır. Tüm 
işlemlerin miktar, muhasebe dönemi, amaç ve muhasebe sınıflandırması bakımından zamanında, 
tutarlı ve gerçeğe uygun biçimde kaydedilmesi, her Berkshire şirketinin politikasıdır. Ayrıca, her 
Berkshire şirketi aşağıdaki kurallara riayet etmelidir:

• Bir Berkshire şirketi tarafından mal varlıklarıyla ilgili yapılan tüm işlem ve düzenlemeler 
 uygun izne sahip olmalıdır. Bir devlet yetkilisine sağlanan tüm seyahat, hediye ya da 
 eğlenceler için makbuz alınmalı ve saklanmalıdır.
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• Berkshire şirketine ait hiçbir gizli ya da kayıt altına alınmamış finansman ya da mal 
 varlığı yaratılmamalı ya da elde tutulmamalıdır, ve belgelerle desteklenmeyen, kısmen ya da 
 tamamen hayali olan ya da gerçekte hiçbir makul dayanağı olmayan hiçbir muhasebe 
 dengesi yaratılmamalı ya da sürdürülmemelidir.

• Hiçbir Berkshire şirketi çeki “paraya çevrilmek üzere”, “hamiline” ya da ödemeye atanmış 
 bir tarafın üçüncü taraf yetkililerine yazılamaz. Belgelenmiş cüzi nakit işlemleri dışında, bu 
 tür bir işlem alıcının imzasını taşıyan bir makbuzla kanıtlanmadığı ve alıcı Berkshire şirketinin 
 yazılı bir sözleşmesi bulunan bir taraf olmadığı takdirde hiçbir nakit işlem yapılamaz.

• Muhasebe ya da mali kayıt sistemlerine erişim, uygun izin olmaksızın kişilere verilemez. Bir 
 Berkshire şirketine ait kayıtların imhası ya da çıkarılması yalnızca ilgili Berkshire şirketinin 
 dahili politikasına ve Berkshire politikasına uyumlu şekilde gerçekleştirilebilir.

Herhangi bir Berkshire şirketinde yukarıda belirtilen kuralların ihlal edilmiş olabileceğine 
inanmak için bir sebebi olan tüm bireyler, (Bir Berkshire şirketi defter ve kayıtlarında bir 
yabancı yetkiliye yapılan ödemenin yanlış nitelendirilmesi de dahil olmak üzere) bu kaygılarını 
derhal süpervizörlerine ya da Uyumluluk Yetkililerine, ya da Berkshire Etik ve Uyumluluk 
Hattı’na bildirmelidir. Bir Berkshire şirketinin dahili ya da bağımsız denetçilerinden gelen tüm 
soruşturmalara tam olarak ve acilen cevap verilmelidir.

Tüm Uygunsuz Ödemeler Yasaklıdır. FCPA yalnızca yabancı yetkililere ödenecek rüşvet ve 
komisyonlar için geçerliyken, diğer kişilere yapılan uygunsuz ödemeler diğer ABD yasalarını ya 
da bu tür ödemelerin yapıldığı ülkedeki yerel yasaları ihlal ediyor olabilir. Bu politika, alıcı yerli ya 
da yabancı olsun ya da olmasın, tüm koşullar altında herhangi bir kişiye rüşvet ya da komisyon 
teklif veya ödemelerini kesinlikle yasaklamaktadır. Bu yüzden, örnek olarak, Berkshire şirketi 
çalışanları müşterileri, muhtemel müşterileri ya da çalışanlarını Berkshire şirketine iş vermeleri 
için ikna etmek ya da diğer herhangi bir uygunsuz avantaj elde etmek amacı taşıyan değerli hiçbir 
şey teklif etmemeli ya da ödememelidir. Bu tür bir kişi ya da şirkete iş vermek gibi uygunsuz bir 
avantaj sağlamak karşılığında kimseden bu tür bir ödeme de almamalıdırlar.
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Bölüm III ve IV için Talimatlar

Bu politika temel olarak ABD yasaları ve düzenlemelerine odaklanmaktadır. ABD yasaları ve bir 
alt kuruluşun faaliyette olduğu diğer ülkelerin yasaları arasında uyuşmazlıklar olabileceğinden 
dolayı, Amerika Birleşik Devletleri dışında organize olan ya da Amerika Birleşik Devletleri 
dışında faaliyet gösteren her Berkshire Hathaway alt kuruluşu, bu Bölümlerin ilgili hiçbir ABD 
dışı yasayı ihlal etmediğini doğrulamak ve bu Bölümleri bu tür yasalarla uyumlu kılmak için 
gereken ölçüde değiştirmek için bu politikanın Bölüm III ve IV’ünü benimsemeden önce bir analiz 
gerçekleştirmelidir.

Ill. BELİRLİ ÜLKELER VE KİŞİLERLE YAPILMASI YASAK OLAN İŞLEMLER

Her Berkshire şirketi ve bu şirketlerin çalışanları, ABD yasası, Birleşmiş Milletler kararları ve 
yabancı yasa ve düzenlemeler altında bulunan tüm mevcut ekonomik ve ticari yaptırım ve 
ambargo programlarına katiyen uymalıdır. Uyumluluk, hedef ülke ve rejimlerin ve hedef kişi ve/
veya kişilerden oluşan grupların (örneğin teröristler ve narkotik ticareti yapanlar) dahil olduğu 
işlemlerin dikkatle izlenmesini ve bazen yasaklanmasını gerektirmektedir. İhlaller büyük para 
cezalarına, hapis cezasına ve şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yurt dışında iş yapabilme 
yetisi üzerinde ağır kısıtlamalara sebep olabilmektedir.

Aşağıda tanımlanan ticari kısıtlamalar Amerika Birleşik Devletleri’nde organize olan tüm şirketler 
ve onların yabancı şubeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik olan tüm şirketler ve 
çalışanlar ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ya da herhangi bir yerde bulunup Amerika 
Birleşik Devletleri’nin kalıcı yerleşik yabancısı olan tüm olan tüm çalışanları da kapsayan “ABD 
vatandaşları” için geçerlidir. Küba ile ilgili aşağıda tanımlanan ABD ticari kısıtlamaları, Amerika 
Birleşik Devletleri dışında organize olan ABD şirketlerinin alt kuruluşları için de geçerlidir. Bu 
Bölüm III’te ifade edilen politikalar Amerika Birleşik Devletleri’nde organize olan ya da ABD 
dahilinde faaliyetleri bulunan tüm Berkshire şirketleri tarafından benimsenmelidir. Amerika 
Birleşik Devletleri dışında organize olan ve ABD dahilinde faaliyeti bulunmayan herhangi bir 
Berkshire Şirketi, çalışanlarının uyruğu ve faaliyetlerinin doğası ve yeri gibi etmenleri göz önünde 
bulundurarak, bu ticari kısıtlamalara istinaden yasal yükümlülüklerini dikkatle değerlendirmeli 
ve bu Politikanın faaliyetleri için geçerli olabilecek ya da yerel yasalarla tutarlılık kapsamında 
tedbir sayılabilecek tüm kısımlarını benimsemelidir. Yerel yasalar ve aşağıda tanımlanan ticari 
kısıtlamalar arasındaki herhangi bir potansiyel uyuşmazlık, hukuk müşaviri ya da Berkshire’nin 
finans direktörüne ya da Berkshire’nin finans direktörü tarafından atanan başka bir kişiye 
danışarak Uyumluluk Yetkilisine ya da ilgili Berkshire şirketine iletilmelidir.

Küba, Sudan, İran, Kuzey Kore ve Suriye ile Yapılan İşlemler Amerika Birleşik Devletleri 
aşağıdaki ülkelere karşı kapsamlı ambargo ve yaptırım programları başlatmıştır:

• Küba;
• İran; ve 
• Sudan (Sudan’ın bazı belirli alanları dışında ve genel olarak Güney Sudan Cumhuriyetini 
 hariç tutarak)
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Bu ambargo ve yaptırım programları, ABD vatandaşlarının ambargo uygulanan ülkeleri 
kapsayan herhangi bir ticari ya da mali işlem ile uğraşmasını ya da bu işlemleri kolaylaştırmasını 
yasaklamaktadır. Kısıtlanmış olabilecek ticari işlemlere bazı örnekler aşağıdakileri içermektedir:

• Ambargo uygulanan ülkeden gelen ya da bu ülkeden kaynaklanan mal, teknoloji ya da 
 hizmetlerin Amerika Birleşik Devletleri’ne ithal edilmesi;
• Doğrudan ya da aracılar yoluyla, ambargo uygulanan ülkeye Amerika Birleşik 
 Devletleri’nden mal, teknoloji ya da hizmet ihracatları;
• İşlem Amerika Birleşik Devletleri sınırlarının tamamen dışında yapılıyor olsa bile, ambargo 
 yapılan ülkeye ve ülkeden yapılan mal, teknoloji ve hizmet satışına aracılık etmek;
• Ambargo uygulanan ülkenin ya da vatandaşlarının işletmelerine ya da mülklerine ya da 
 ambargo uygulanan ülkeye ya da bu ülkenin vatandaşlarına ve bu ülkeden yapılan ithalat ya 
 da ihracatlarına sigorta ya da mükerrer sigorta sağlamak;
• ve ambargo uygulanan ülkenin adına eylemde bulunan diğer bir kişinin ya da bir mali 
 kuruluşun herhangi bir çıkar sahibi olduğu diğer işlemler.

ABD yasaları ve düzenlemeleri ile yabancı yasalar ve düzenlemeler altında, Kuzey Kore ve 
Suriye’ye kısmi ambargolar düzenlenmiştir. Güncel olarak aşağıdaki kurallar işlemektedir:

• Kuzey Kore. Doğrudan ya da aracılar yoluyla, Kuzey Kore çıkışlı mal, teknoloji ve 
 hizmetlerin önceden ABD devleti onayı alınmadan Amerika Birleşik Devletleri’ne ithal 
 edilmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamlı yasak, bitmiş ürünlerin parçaları ya da üçüncü 
 bir ülkede dönüştürülen parçalar olarak kullanılan ve Kuzey Kore’den gelen mal, teknoloji
 ve servisler için geçerlidir. ABD ekonomik yaptırım programları Kuzey Kore’yle yapılan 
 ihracat ve satışların çoğunu artık yasaklamamaktadır, ancak Birleşmiş Milletler tarafından 
 dayatılan (ve tüm üye ülkeleri yasal olarak bağlayan) yaptırımlar savunma donanımı, ilgili 
 savunma hizmetleri ve lüks tüketim ürünlerini içeren belirli mal, teknoloji ve hizmetlerin 
 Kuzey Kore’ye ihraç edilmesini kısıtlamaktadır. Ayrıca, ilgili mallara bağlı olarak (örneğin 
 lüks tüketim ürünleri) ihracat, ABD Ticaret Departmanı tarafından tatbik edilen başka diğer 
 ABD ihracat kontrollerine tabi olabilir.

• Suriye. Tamamen ya da kısmen Amerika Birleşik Devletleri menşeli kalemlerin, Amerika 
 Birleşik Devletleri’nden doğrudan, ya da bir yabancı ülke aracılığıyla dolaylı olarak yapılacak 
 hiçbir ihracatına, önceden ABD devletinin onayı alınmadığı takdirde izin verilmemektedir. 
 ABD ekonomik yaptırım programları, Amerika Birleşik Devletleri’ne Suriye’den yapılan 
 ihracatları bazı istisnalar haricinde (örneğin Suriye petrolü ve petrol ürünlerinin ihracatı) 
 genelde yasaklamamaktadır.

Yürürlükteki yasalarla uyumluluğu sağlamak adına, bu Bölüm III’ün geçerli olduğu hiçbir 
Berkshire şirketi, mevcut Berkshire şirketi Uyumluluk Yetkilisinin önceden açık izni olmaksızın 
doğrudan ya da dolaylı olarak Küba, İran, Sudan, Kuzey Kore ya da Suriye’yi kapsayan ve 
yukarıda belirtilen tiplerdeki hiçbir işlemi onaylayamaz ya da yürütemez.

[Düzenlenme tarihi: 12-2012]



18

Belirli Engellenmiş Bireyler, Tüzellikler ve Gruplarla Yapılan İşlemler. Amerika Birleşik 
Devletleri, belirlenmiş bireyler, tüzel kişiler ve gruplarla ABD devletinin önceden izni alınmaksızın 
gerçekleştirilecek belirli ithalat, ihracat, açık deniz işlemleri ve mali işlemleri yasaklayan ekonomik 
ve ticari yaptırım programları başlatmıştır. ABD devleti bu tür kişi, tüzel kişi ve grupları isimlerini 
çeşitli listelere koyarak tanımlamaktadır.

Bazı listeler, ABD ulusal güvenliğine ve dış politikalarına aleyhtar davranışlarda bulunan tüzel 
kişileri kapsamaktadır. Bu listelere “Uluslar ötesi Suç Şebekeleri”, “Narkotik Ticareti Yapanlar”, 
“Terörist Organizasyonlar” ve “Kitle İmha Silahları” üreticileri dahildir. İkinci bir tür liste Balkanlar, 
Belarus, Myanmar (Burma), Cote d’Ivoire (Fildişi Sahili), Küba, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 
İran, Irak, Lübnan, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye , Yemen ve Zimbabve’nin dahil 
olduğu belirli bazı ülke ve bölgeler dahilindeki kişiler, tüzel kişiler ve gruplardan oluşmaktadır.

Bu listelerde bulunan kişiler bir arada “Özel olarak Atanmış Uyruklar” ya da “SDN” olarak 
bilinmektedir ve ABD Yabancı Mal varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ana listesinde “Özel olarak 
Atanmış Uyruklar ve Engellenmiş Kişiler” (“SDN Listesi”) olarak görünmektedir. SON Listesi 
sıklıkla güncellenmektedir ve internette aşağıdaki adreste mevcuttur:
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml2

 Bu Bölüm III’ün geçerli olduğu hiçbir Berkshire şirketi ya da çalışanı SDN listesindeki hiçbir kişi 
ile doğrudan ya da dolaylı olarak bir işlem yürütemez, bu tür bir işlemi kolaylaştıramaz ya da 
onaylayamaz, ya da etkinlik yürütemez ve SDN Listesi’nde olan ya da olduğundan şüphelenilen 
kişilerle ileride kurulacak tüm ilişkiler mevcut Berkshire şirketi Uyumluluk Ofisi’ne derhal 
bildirilmelidir! Bu tür her şirket, bayi ve müşterilerini güncel SON Listesine karşı incelemelidir.

İran’la İlgili Etkinliklerin Açıklanması 6 Şubat 2013’ten sonra, 1934 ABD Menkul Kıymetler 
Borsa Kanunu Bölüm 13, Berkshire’nin da dahil olduğu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 
“SEC”’e kayıtlı bazı ihraççı kuruluşların, ihraççı kuruluş ya da onun üye kuruluşlarından herhangi 
birinin İran’la ilgili belli bazı etkinliklerde bulunduğu biliniyorsa kamu başvurularında ve SEC’e ayrı 
raporlarında bunu açıklamalarını gerektirmektedir. Bu ihraççı kuruluşlar için, 6 Şubat 2013’ten 
sonra bildirilen üç aylık ve yıllık raporlar, bildirimin kapsadığı süre boyunca (ör. bir yıllık rapor için, 
mali yıl boyunca) meydana gelen tüm bildirilebilir etkinlikleri, etkinlikler 6 Şubat 2013’ten önce 
meydana gelmişse bile içermelidir. Yasalara göre bağlı kuruluş kabul edilen her bir Berkshire 
alt kuruluşunun etkinlikleriyle ilgili açıklama yapılması gereklidir. Genel olarak İran’ın enerji 
sektörüne, askeri olanaklarına ve insan hakları ihlallerine dair geniş bir yelpazedeki etkinlikler 
raporlanabilir. Örneğin, ihraççı kuruluşlar, kendileri ya da bağlı kuruluşları aşağıdakilerden biri ile 
bilerek ilişkilenirse açıklama yapmalıdır:

• İran’ın rafine petrol ürünleri ithal edebilmesi ya da ham petrol ihraç edebilmesi için sigorta ya 
 da mükerrer sigorta sağlamak gibi İran’ın petrol endüstrisi ile ilgili belirli etkinlikler;

2 OFAC web sitesi SDN Listesi için şu adreste bir arama motoru da sağlamaktadır:
http://sdnsearch.ofac.treas.gov/.
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• İran’ın konvansiyonel silah ya da kitle imha silahı elde etmesi ya da geliştirebilmesini 
 kolaylaştıran belirli etkinlikler;
• İran’ın İran halkına karşı insan hakları ihlallerinde bulunması için kullanılması muhtemel olan 
 mal ve teknolojileri elde etmesini destekleyen belirli etkinlikler;
• İran Devleti ile yapılacak tüm diğer işlem ve alışverişler.

Ek olarak, yasa ihraççı kuruluşların SDN listesinde küresel terörist ya da kitle imha silahı 
üreticisi olarak tanımlanan herhangi bir kişi ile yapılacak tüm işlem ve alışverişleri açıklamalarını 
gerektirmektedir (İran ile ilgili olsun ya da olmasın).

Gerekli rapor, etkinliğin niteliği ve kapsamı, etkinliğe dayandırılabilecek brüt hasılat ve net karlar 
(varsa), ve şirketin etkinliğe devam etme niyetinin olup olmaması gibi ayrıntılı bilgileri içermelidir. 
Bu türden bilgiler kamuya açık hale getirilir ve ABD devleti tarafından yapılacak bir soruşturma ya 
da cezaya sebebiyet verebilir.

Yasa ile uyumluluğu sağlamak için bu Politika, İran ile ya da SDN Listesi’nde bulunan İran’dan 
kişilerle ilgili ya da bu tarafları içeren etkinlikleri yasaklamaktadır. Eğer bir Berkshire Şirketi 
çalışanı bu türden herhangi bir etkinliğin meydana geldiğine inanmak için nedene sahipse, ABD 
yasalarına göre açıklanması gerekip gerekmediğinin belirlenebilmesi için konuyu Berkshire’nin 
finans direktörüne derhal bildirmelidir. Açıklama gerekliliği için hiçbir somutluk eşiği ya da işlem 
konusu olmadığından dolayı, Berkshire’nin bu türden tüm etkinliklerle ilgili, küçük ya da tesadüfi 
görünen hususlarda bile haberdar edilmesi önemlidir.

Devam Eden Uyumluluk. Anti-terör ve dış politika programları dönüşür ve ilgili kurallar 
değişirken, izin verilen ve yasaklanan etkinliklerin nitelik ve kapsamları değişebilir; örneğin, 
ilave ülke ve kişiler ambargolara ya da yaptırım programlarına tabi hale gelebilir ya da mevcut 
ambargolar kaldırılabilir ya da yaptırım programları esnetilebilir. Ayrıca, ABD’ye tabi olmayan 
ya da Amerika Birleşik Devletleri dışında iş yapmakta olan Berkshire şirketleri için ilave ya da 
farklı gereklilikler geçerli olabilir. Her Berkshire şirketi, politikalarının güncel kalmasını garantiye 
almak için mevcut yaptırım programlarını ve diğer ticari kısıtlamaları izlemelidir. Berkshire şirketi 
çalışanları potansiyel terörle mücadele ya da dış politika kaygılarına sebep olan kişiler ya da ilgili 
ülkelerle herhangi bir sözleşmeye ya da iş ilişkisine girmeden önce mevcut gerekliliklerle uyumu 
doğrulamak için Uyumluluk Yetkililerine danışmalıdır.

IV. DİĞER KISITLANMIŞ İŞLEMLER

ABD Anti-Boykot Yasaları ABD anti-boykot yasaları ABD şirketlerinin ve yabancı alt 
kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletlerinin yaptırım uygulamadığı yabancı boykotlara katılımı 
reddetme haklarını kendilerinin kontrol etmelerini gerektirmektedir. Anti-boykot yasaları yabancı 
ülkeler tarafından dayatılan tüm ABD dışı yaptırım boykotları için geçerli olmasına karşın, Arap 
Birliği’nin İsrail boykotu şirketleri etkileyen en önemli yabancı ekonomik boykottur. Tüm mevcut 
ABD anti boykot yasalarına tam uyum göstermek her Berkshire şirketinin politikasıdır. Hiçbir 
Berkshire şirketi ya da çalışanı İsrail boykotunu ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
onaylanmayan hiçbir başka yabancı boykotu doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen hiçbir 
etkinlikte bulunamaz. Bir işlemin ABD anti-boykot kuralları ya da başka bir ülkenin boykot ya da 
anti-boykot 

Düzenlenme Tarihi: 12-2012
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yasalarının kapsamına girmesi ile ilgili kaygıları olan tüm çalışanlar Uyumluluk Yetkililerine 
danışmalı ve tavsiye edilmedikçe işleme devam etmemelidir.

ITAR Uyumluluğu. ABD devleti, askeri faaliyetler, istihbarat ya da uzay faaliyetleri için özel 
olarak tasarlanan, değiştirilen ya da yapılandırılan tüm öğelerin, ya da ilgili teknik verilerin 
doğrudan Amerika Birleşik Devletleri’nden ya da yabancı bir ülke yoluyla yapılan ithalatını 
Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı (ITAR) ile kontrol etmektedir. ITAR bu türden bilgi ve 
materyallerin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen özel bir muafiyet ya da izin olmadığı 
takdirde, yalnızca ABD vatandaşları ile paylaşılabileceğini dikte etmektedir. ITAR ile tam uyum 
göstermek her Berkshire şirketinin politikasıdır. Her Berkshire şirketi faaliyetlerini ITAR’a tabi olup 
olmadıklarını belirlemek için incelemelidir ve tabilerse, faaliyetlerin ayrı ayrı uyumluluk risklerine 
eğilebilmek için uygun prosedürleri geliştirmelidir.

V. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİN ELDE TUTULMASI

Müşterilerle yapılacak mali işlemlerde ya da devlet yetkilileriyle gerçekleşecek herhangi bir tür 
etkileşimde Berkshire şirketini temsil edecek herhangi bir üçüncü tarafın seçilmesi, elde tutulması 
ve yenilenmesinden önce her Berkshire şirketi ilgili üçüncü tarafla ilgili uygun ve gerekli dikkati 
göstermelidir. Bu türden üçüncü taraflardan hizmet alan her Berkshire şirketi sunulan risklere 
uygun durum tespit prosedürlerini geliştirmeli ve sürdürmelidir. Bu türden bir durum tespiti, asgari 
düzeyde, üçüncü tarafın karakteri, özellikleri, deneyimi, dürüstlük konusundaki saygınlığı ve 
yapması için elde tutulduğu hizmeti sağlama kabiliyetini de kapsamalıdır. Bir üçüncü tarafın elde 
tutulmasına karşı etmenlere, olağandışı ödüllendirme talepleri ve herhangi bir olağandışı ödeme, 
nakliyat ya da varış anlaşması dahildir.

VI.  UYGULAMA VE EĞİTİM

Dağıtım. Her Berkshire şirketi genel müdürü, bu Politikanın kendisine bildirimde bulunan 
kıdemli yöneticilerine dağıtımı da dahil olmak üzere bu Politikanın kendi sorumluluk alanında 
uygulatılmasından ve bu Politikaya uyumluluktan sorumludur.

Eğitim. Bu politika ve tüm ilgili belgeleme, her Berkshire şirketi için tüm çalışan el kitaplarına 
dahil edilmelidir, her Berkshire şirketinin kıdemli yönetim üyesine ulaştırılmalıdır ve tüm Berkshire 
şirketi çalışanlarının kullanımına hazır olmalıdır. Bu Politikanın ve tüm ilgili belgelendirmenin 
incelenmesi ve açıklanması Berkshire şirketinin her bir yöneticisinin eğitiminin bir parçası haline 
getirilmelidir.

Düzenlenme Tarihi 12-2012
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BERKSHIRE HATHAWAY INC.

İŞ İDARESİ VE ETİK KURALLARI

A.  Kapsam.

Bu İş İdaresi ve Etik Kuralları tüm Berkshire Hathaway yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları ve de 
Berkshire Hathaway’in her bir alt kuruluşunun yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları için geçerlidir. 
Bu yöneticiler, yetkililer ve çalışanlar işbu belgede toplu olarak “Kapsanan Taraflar” olarak 
adlandırılmaktadır. Berkshire Hathaway ve alt kuruluşları işbu belgede toplu olarak “Şirket” olarak 
adlandırılmaktadır.

B. Amaç.

Şirket işlerini yürütürken üstlendiği değerlerden gurur duymaktadır. Şirket, iş ahlakında en üst 
seviyede kalmayı ve her tür işlem ve etkileşimde ferdi bütünlüğünü korumuştur ve sürdürecektir. 
Bu amaçla, bu İş İdaresi ve Etik Kuralları (1) Şirketin etik kuralları ve yasalarla uyumluluğa 
gösterdiği bağı vurgulamaya, (2) etik ve yasal davranışın temel standartlarını belirlemeye, (3) 
bilinen ya da şüphelenilen etik ya da yasal ihlaller için bildirim mekanizmaları sağlamaya ve (4) 
kanuna aykırı uygulamaları tespit etmeye ve önlemeye yardımcı olmaya hizmet etmektedir.

Şirketin iş faaliyetlerinin seyrinde ortaya çıkabilecek etik soruların çeşitliliği ve karmaşıklığı 
göz önünde bulundurulduğunda, bu İş İdaresi ve Etik Kuralları yalnızca kaba taslak bir rehber 
işlevi görmektedir. Etik açıdan muğlak durumlarla karşılaşıldığında Kapsanan Taraflar Şirket’in 
en yüksek etik standartlara olan bağlılığını hatırlamalı ve Şirket adına gerçekleştirdikleri tüm 
eylemlerin bu bağlılığa itibar etmesini garantiye almak için süpervizörlerinden, yöneticilerinden ya 
da diğer uygun personelden tavsiye istemelidir. Kuşkuya düştüğünüzde, Warren Buffett’in temel 
kuralını hatırlayın:

“... Çalışanlardan, tasarlanan herhangi bir eylemin ertesi gün yerel gazetelerinin baş sayfasında 
-bilgi sahibi ve eleştirel bir haberci tarafından yapılmış bir haberle- görünmesine -eşleri, çocukları 
ve arkadaşları tarafından okunmasına- razı olup olmadıklarını kendilerine sormalarını istiyorum.”

C.  Etik Standartlar

1. Çıkar Çatışmaları
Kişinin şahsi çıkarlarının herhangi bir şekilde Şirket’in çıkarlarını engellemesi durumunda çıkar 
çatışması ortaya çıkar. Kapsanan bir Taraf, Şirket için gerçekleştireceği çalışmayı tarafsız ve 
etkin biçimde yapmasını güçleştiren faaliyetlerde bulunduğunda ya da bu tür çıkarlara sahip 
olduğunda, bir çıkar çatışması meydana gelebilir. Çıkar çatışmaları aynı zamanda Şirkete dahil 
bir taraf ya da tarafın aile üyelerinden birinin, tarafın Şirket içerisindeki pozisyonunun bir sonucu 
olarak uygunsuz ve kişisel bir fayda görmesi durumunda da ortaya çıkabilir. Kapsanan Taraflara 
ya da aile üyelerine verilen borçlar, garantiler ya da bu kişilerin yükümlülükleri de çıkar çatışmaları 
yaratabilmektedir. Kapsanan bir Tarafın aynı anda bir rakip, müşteri ya da tedarikçi için çalışıyor 
olması da neredeyse her zaman bir çıkar çatışmasıdır.
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Çıkar çatışmaları her zaman kolay anlaşılır olmayabilir, bu yüzden bir sorunuz varsa, 
süpervizörünüz ya da yöneticinize, ya da durum izin veriyorsa, Şirketin finans direktörü ya da 
hukuk direktörüne danışmalısınız. Bir çatışmayı ya da muhtemel bir çatışmayı fark eden tüm 
Kapsanan Taraflar durumu bir süpervizör, yönetici yada uygun personelin dikkatine sunmalı ya 
da bu Kuralların E Bölümünde tanımlanan prosedürlere başvurmalıdır.

Şirketin tüm yöneticileri ve yönetim yetkilileri [, ve Berkshire Hathaway’in alt kuruluşlarının 
idare kurulu üyeleri ve finans direktörleri,] bu türden bir çatışmaya sebep olması makul olarak 
beklenebilecek tüm maddi işlem ve ilişkileri Şirketin Denetim Kurulu Başkanı’na açıklamalıdır. 
Denetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça, bu türden hiçbir işlem ya da tarafla ilgili bir eylemde 
bulunulamaz.

2  Şirket Fırsatları
Kapsanan Tarafların, kurumsal varlıkların, bilgilerin ya da konumlarının kullanımı aracılığıyla elde 
ettikleri fırsatları Şirket’in Yönetim Kurulu’nun onayı olmadan kendi adlarına kullanmaları yasaktır. 
Kapsanan Tarafların hiçbiri, kurumsal varlıkları, bilgileri ya da konumlarını uygunsuz kişisel 
kazanç sağlamak için kullanamaz ve hiçbir çalışan Şirketle doğrudan ya da dolaylı rekabet içine 
giremez. Kapsanan Tarafların mümkün oldukça Şirketin meşru çıkarlarını genişletmesi tarafların 
Şirket’e karşı vazifeleridir.

3 Adil Davranış
Kapsanan Taraflar her zaman ve tüm insanlara karşı dürüst ve ahlaklı davranmalıdır. Rakiplere, 
tedarikçilere, müşterilere ve iş arkadaşlarına iyi niyetle, gerekli özenle davranmalıdırlar ve 
yalnızca adil ve açık rekabetlerle ilişkilenmelidirler. Şirkete ait bilgileri çalmak, sahibinin onayı 
olmadan elde edilen ticari sırların bilgilerini elde bulundurmak, ya da diğer şirketlerin eski ya 
da mevcut çalışanlarıyla ilgili bu tür açıklamalarda bulunmak yasaktır. Hiçbir Kapsanan Taraf 
manipülasyon, gizleme, kişisel bilgilerin kötüye kullanımı, maddi olguların yanlış temsili ya 
da diğer herhangi bir haksız uygulama yoluyla kimsenin üzerinden haksız bir avantaj elde 
etmemelidir.

Mesleki bir ortamdaki iş eğlenceleri ve hediyelerin amacı iyi niyet ve sağlıklı çalışma koşulları 
yaratmaktır, müşterilerden haksız avantajlar elde etmek değildir. Bir hediye ya da eğlence, 
(1)geleneksel iş uygulamaları ile tutarlı (2) değer bakımından abartısız, (3) rüşvet ya da ödül 
olarak anlamlandırılamayacak şekilde ve (4) hiçbir yasayı ya da düzenlemeyi ihlal etmeyecek 
şekilde olmadıkça hiçbir Kapsanan Taraf ya da Kapsanan Tarafın aile üyesi tarafından kabul 
edilmemelidir. Nakit para hediyelerinin Kapsanan Taraflar tarafından teklif veya kabul edilmesi 
yasaktır. Kapsanan Taraflar uygunsuz olabileceğini düşündükleri herhangi bir hediye ya da 
teklif edilen hediye hakkında süpervizörleri, yöneticileri ya da başka uygun bir personel ile 
görüşmelidir.

4 İçeriden Bilgi Ticareti
Gizli Bilgilere erişimi olan Kapsanan Tarafların bu bilgileri hisse alım satımı (“içeriden bilgi 
ticareti”) amacıyla ya da Şirket’in işlerini yürütmek dışındaki diğer bir amaçla kullanmalarına izin 
verilmemektedir. Şirket hakkındaki tüm kamuya kapalı bilgiler gizli bilgi olarak düşünülmelidir. 
Önemli, kamuya kapalı bilgileri elde bulundururken Berkshire Hathaway hisseleriyle ticaret 
yapmak her zaman yasa dışıdır ve bu tür bilgileri başkalarına iletmek de yasa dışıdır.
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Tüm Kapsanan Taraflar içeriden bilgi ticaretinden men ediliyor iken Berkshire, Şirket’in 
yöneticilerine, yönetici yetkililerine ve anahtar çalışanlara (“Yöneticiler ve Kapsanan Taraflar”) 
uygulanabilir olan belirli “İçeriden Bilgi Ticareti Politikaları ve Prosedürleri” benimsemiştir. Bu 
belge Berkshire’nin web sitesinde yayınlanmıştır ve uyumluluk sertifikası bağlamında düzenli 
aralıklarla Yönetici ve Kapsanan çalışanlara gönderilmektedir.

5. Gizlilik
Kapsanan Taraflar, Şirket’in uygun bir hukuk yetkilisi tarafından bir açıklamaya izin verilmesi ya 
da yasa ve düzenlemelere göre bir açıklama yapma gerekliliği dışında, kendilerine zimmetli tüm 
gizli bilgilerin gizliliğini korumalıdır. Gizli bilgilere, rakiplerin kullanabileceği, ya da açıklanması 
durumunda Şirket ya da müşterileri için zarar teşkil edebilecek tüm kamuya kapalı bilgiler dahildir. 
Bunlara, tedarikçilerin ve müşterilerin Şirket’e zimmetlediği bilgiler de dahildir. Gizli bilgilerin 
korunması yükümlülüğü istihdamın sona ermesinden sonra bile devam eder.

6. Şirketin Mal Varlıklarının Korunması ve Uygun Kullanımı
Tüm Kapsanan Taraflar Şirket’in mal varlıklarını korumak için çaba göstermeli ve verimli 
kullanılmalarını sağlamalıdır. Hırsızlık, özensizlik ve israf Şirket’in karlılığı üzerinde doğrudan bir 
etkiye sahiptir. Şüphelenilen tüm sahtecilik ya da hırsızlık olayları soruşturulmaları için hemen 
bildirilmelidir. Tali kişisel kullanımlara izin verilmesine karşın, Şirket’in ekipmanı Şirket dışı işler 
için kullanılmamalıdır.

Kapsanan Tarafların Şirket’in mal varlıklarını koruma yükümlülüğü şirkete ait bilgileri de 
kapsamaktadır. Şirkete ait bilgilere, iş, pazarlama ve hizmet planları, mühendislik ve üretim 
fikirleri, tasarımlar, veri tabanları, kayıtlar, maaş bilgileri ve tüm yayınlanmamış mali veri ve 
raporlar ile birlikte, ticaret sırları, patentler, ticari markalar, telif hakları gibi fikri mülkiyetler dahildir. 
Bu bilgilerin izinsiz kullanım ve dağıtımı Şirket politikasını ihlal etmektedir. Bu aynı zamanda yasa 
dışı olabilir ve sivil ve adli cezalara sebep olabilir.

7. Yasalarla, Kurallarla ve Düzenlemelerle Uyumluluk
Şirket’in etik standartlarının üzerine kurulmuş olduğu temel, yasaların lafzı ve ruhuna uymaktır. 
Şirket’in işlerini idare ederken Kapsanan Taraflar, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Şirket’in 
iş yaptığı tüm ABD dışı ülkelerin yargıdaki bütün düzeylerinden hükümet yasaları, kuralları ve 
düzenlemelerle uyum göstermelidir. Tüm Kapsanan Tarafların bu yasaların ayrıntılarını bilmeleri 
beklenmemesine karşın, süpervizörler, yöneticiler ya da diğer uygun personelden tavsiye almayı 
gerektiren durumları belirleyebilmek için mevcut yerel, ulusal yasaları ve devlet yasaları hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmaları önemlidir.

“Yasaklı İş Uygulamaları Politikası” belgesi, yasaklı teklif ya da ödemeler, hediyeler ve eğlenceler, 
belirli ülke ve kişilerle yapılan işlemler, muhasebe kontrolleri ve gerçeğe uygun kayıt tutma gibi 
başlıklara değinerek Şirket’in yasalarla uyumluluk üzerine politikasını ifade etmektedir. Bu politika 
kıdemli yöneticiler için hazırlanmıştır ve tüm çalışanlar için kullanılabilirdir.



24

8. Zamanında ve Dürüst Kamu Açıklamaları
Şirket tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve diğer düzenleyiciler için dosyalanan 
ve teslim edilen rapor ve belgelerde, bu türden rapor ve belgelerin hazırlanmasında yer alan (mali 
ve diğer raporların ve bu tür rapor ve belgelere dahil edilen bilgilerin hazırlanmasında yer alanlar 
da dahil olmak üzere) Kapsanan Taraflar tam, adil, gerçeğe uygun, zamanında ve anlaşılabilir 
açıklamalar yapmalıdır. Uygun durumlarda, Kapsanan Taraflar bu tür açıklamalara dahil etmek 
üzere eksiksiz ve gerçeğe uygun mali verileri ve muhasebe verilerini sağlamalıdır. Bilgileri 
bilerek gizleyemez ya da çarpıtamaz, maddi olguları saptıramaz ya da Şirketin bağımsız kamu 
denetçilerini ya da yatırımcılarını yanlış yönlendirmekten kaçınmak için gerekli olan maddi olguları 
açıklama dışı tutamazlar.

9. Önemli Muhasebe Kusurları
CEO ve her kıdemli finans yetkilisi (a) Şirket’in mali verileri kaydedebilmesi, işleyebilmesi, 
özetleyebilmesi ve bildirebilmesini istenmeyen biçimde etkileyebilecek mali bildirimler üzerindeki 
dahili kontrolünün tasarım ya da işleyişindeki önemli kusurlarla ya da (b) mali bildirimler üzerine 
Şirketin finansal bildirimi, açıklamaları ya da dahili kontrolünde önemli role sahip olan yönetimin 
ya da diğer çalışanların dahil olduğu maddi ya da değil tüm sahteciliklerle ilgili tüm bilgileri derhal 
Denetim Kurulu’nun dikkatine sunmalıdır.

D. Muafiyet Durumları 

Yönetim yetkilileri ve yöneticiler için bu Kurallara dair tüm muafiyet durumları yalnızca Şirket’in 
Yönetici Kurulu ya da onun Denetim Kurulu tarafından ortaya konabilir ve yasa ya da menkul 
kıymetler borsası düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde hemen açıklanacaktır.

E. Etik Standartların İhlali

1. Bilinen ya da Şüphelenilen İhlalleri Bildirmek
Şirket’in yöneticileri, CEO, kıdemli finans yetkilileri ve hukuk direktörü, bu Kurallara dair bilinen 
ya da şüphelenilen tüm ihlalleri derhal Şirket’in Denetim Kurulu Başkanı’na bildirmelidir. 
Tüm Kapsanan Taraflar, bilinen ya da şüphelenilen yasa ya da etik dışı davranışlarla ilgili, 
süpervizörleri, yöneticileri ya da diğer uygun personel ile konuşmalıdır. Bu Kapsanan Taraflar 
muhasebe, dahili muhasebe kontrolleri ve denetim konularında NAVEX Global isimli üçüncü 
taraf organizasyonu ile iletişime geçerek şikayetlerini bildirebilecekleri gibi, aynı şekilde kuşku 
uyandıran davranışları da bildirebilirler. (ücretsiz telefon numarası 800-261-8651 ya da http://brk-
hotline.com adresindeki web sitesi). Amerika Birleşik Devletleri dışında çalışan Şirket çalışanları 
için ayrı anonim bildirme prosedürleri mevcuttur. İyi niyetle bu tür bir bildirimde bulunan kimseye 
karşı hiçbir şekilde misilleme eylemine izin verilmeyecektir, ve Şirket’in Denetim Komitesi bu 
yasağı kesin biçimde uygulayacaktır.
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2. İhlaller için Hesap Verebilirlik
Eğer Şirket’in Denetim Kurulu ya da görevlendirilen personel bu Kurallar’ın doğrudan, bir ihlalin 
bildirilmemesi yoluyla, ya da bir ihlalle ilgili bilgilerin saklanması yoluyla ihlal edildiğini belirlerse, 
suçu işleyen Kapsanan Taraf itaatsizlik sebebiyle, ofisten çıkarılma ya da görevden alınmayı 
da kapsayan cezalarla karşılaşabilir. Bu tür cezalar dahil olan kişiye bir ihlalin belirlendiğine 
dair yazılan ihtarları, Denetim Kurulu’ndan gelecek bir kınamayı, dahil olan kişinin rütbesinin 
düşürülmesi, ya da görevinin değiştirilmesini ve ödeme ya da personel sosyal yardımları ile ya da 
bunlar olmaksızın uzaklaştırmayı kapsayabilir. Bu Kuralların ihlal edildiği durumlar, yasa ihlalleri 
de oluşturuyor olabilir ve suçu işleyen Kapsanan Tarafın ve Şirketin adli cezalar almasına ve 
hukuki sorumluluk altına girmesine sebep olabilir. Tüm Kapsanan Taraflardan suistimallerin dahili 
soruşturmalarında işbirliği yapmaları beklenmektedir.

F. Uyumluluk Prosedürleri.

Bu Kuralların ihlal edildiği durumlara karşı hızlı ve tutarlı şekilde harekete geçmeyi sağlamak için 
hepimiz birlikte çalışmalıyız. Ancak bazı durumlarda, bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğini 
bilmek zordur. Gerçekleşecek her durumu öngöremediğimizden dolayı, yeni bir soru ya da 
soruna yaklaşmak için bir yöntemimiz olması önemlidir. Akılda tutulması gereken adımlar 
şunlardır:

• Tüm olguların elinizde olduğundan emin olun. Doğru çözümlere ulaşmak için, mümkün 
 olduğu kadar bilgi sahibi olmamız gerekir.

• Kendinize sorun: Özellikle ne yapmam isteniyor? Bu etik dışı ya da uygunsuz görünüyor 
 mu? Muhakeme yetinizi ve sağ duyunuzu kullanın. Bir şey etik dışı ya da uygunsuz 
 görünüyorsa, muhtemelen öyledir.

• Sorumluluk ve rolünüzü netleştirin. Çoğu durumda, paylaşılan bir sorumluluk söz 
 konusudur. İş arkadaşlarınız durumdan haberdar mı? Diğerlerini dahil etmek ve sorunu 
 tartışmak yardımcı olabilir.

• Sorunu süpervizörünüzle görüşün. Bu, tüm durumlar için temel kılavuzdur. Bir çok durumda, 
 süpervizörünüz sorular hakkında daha bilgili olacaktır, ya da karar alma süreçlerinin bir 
 parçası olarak danışılmayı takdirle karşılayacaktır.

• Şirket kaynaklarından yardım isteyin. Bir hususu süpervizörünüzle görüşmenin uygunsuz ya 
 da rahatsız edici olacağı ya da süpervizörünüzün size uygunsuz bir cevap verdiğine 
 inandığınız nadir durumlarda, konuyu ofis yöneticinizle ya da insan kaynakları yöneticinizle 
 yerel olarak tartışın.

• Etik ihlalleri misilleme korkusu yaşamadan güvenle bildirebilirsiniz. Durumunuz kimliğinizin 
 gizli tutulmasını gerektiriyorsa, anonimliğiniz Şirketin yasal yükümlülükleriyle tutarlı biçimde 
 azami ölçüde korunacaktır. Şirket her koşulda, etik bir ihlali iyi niyetle bildirenlere karşı 
 yapılacak her türden misillemeyi yasaklamaktadır.

• Önce sorun, sonra eyleme geçin. Herhangi bir durumda ne yapmanız gerektiğinden emin 
 değilseniz, eyleme geçmeden önce kılavuzluk isteyin.



IMC Pusulası’na bağlılıklarını sağlamak için, Tüm IMC Üye yöneticileri aşağıdaki bilgileri incelemeli 
ve ekiplerine iletmeli ve karşılığında IMC yönetimine aşağıdakilerden oluşan yazılı bir doğrulama 
beyanında bulunmalıdır.

Doğrulama Beyanı

Aşağıda imzası bulunan ben, aşağıda belirtilen IMC Üyesinin yöneticisi olma yetkimle işbu belgede 
aşağıdakileri tanıyor, temsil ediyorum:

1 Berkshire Hathaway’in “İş İdaresi ve Etik Kurallar”ını, “Yasaklı İş Uygulamaları Politikası”nı ve 
 “IMC Pusulası- İyi İş İdaresi ve Etik Kurallar”ı (“Kurallar”) okudum.
 Kuralların içerik ve gerekçeleri şahsım tarafınca anlaşılmıştır ve görevlerimi yerine getirdiğim 
 süre boyunca, Kurallar ile uyum göstermeye devam edeceğim ve bana bağlı çalışanlara da 
 böyle yapmaları için eğitim vereceğim.

2 Güncel bilgim çerçevesinde, Kuralların açıklama gerektirdiği herhangi bir konuyla ilgili tüm 
 detayları yazılı olarak IMC’ye açıkladım.

3 İhtiyaç duyulan ölçüde, ilgili gördüğüm tam açıklamayı güvenceye almak ve tüm Kurallarla 
 uygunluk göstermek için aşağıdaki şekilde ilave ayrıntı ve bilgiler vermekteyim:

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

 

_________________________________

İmzalayan: __________________
 

İsim: __________________
 
Şirket: __________________
 
Unvan: __________________
 
Tarih: __________________ 

Ek B 
Resmi Tanıma ve Beyanname Formu

26



“IMC Pusulası” sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi teşvik etmektedir. IMC Üyesi, 
yöneticisi, çalışanı ya da iş Ortağıysanız, genel geri bildiriminize değer veririz ve IMC İyi İş İdaresi 
Uygulamaları ve Etik Kuralların geliştirilmesine katılımınızı memnuniyetle karşılarız. IMC Yöneticileri 
aşağıdaki Geri bildirim Yanıt Özeti Formunun teslimi için dağıtım ve temini sağlayacaktır.

Geri bildirim Yanıt Özeti

“IMC Pusulası- İyi İş İdaresi ve Etik Kurallar”ın bir kopyasını teslim almış olarak IMC Pusulası 
içeriğini kabul ediyorum ve ilerideki inceleme ve dikkatiniz için bazı hususları belirtmek istiyorum:

 Evet  Hayır IMC Pusulasında ilave hususların yer almasını ya da Pusula’nın daha fazla 
açıklığa kavuşturulmasını öneriyorum.

Yanıtınız Evet ise, lütfen bize kısa bir yazılı özet verin:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 Evet  Hayır IMC’nin bazı şirket politikalarını yürürlüğe koymasını, değiştirmesini ya da geri 
çekmesini öneriyorum:

Yanıtınız Evet ise, lütfen bize kısa bir yazılı özet verin:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 Evet  Hayır  IMC Eğitim planlarına katıldım ve sonraki programlar için önemli noktalar 
önermek istiyorum.

Yanıtınız Evet ise, lütfen bize kısa bir yazılı özet verin:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Bildirimde Bulunan: __________________________

Şirket Yetkilisi Adı/Unvanı:  __________________________

Şirket ismi:  __________________________

Tarih:  __________________________

Ek C
Standart Geri bildirim Yanıt Formu
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Yeniliklerin 
Hiç Bitmediği

Yer!


