
 
 

Bu Etik Davranış Kurallarında Vicat Grubunun savunduğu, 1853’ten beri Grubun başarısının altında 
yatan ve onu ayakta tutan değerler sunulmaktadır. İnsanlara, çevreye ve hakkaniyete saygı gösteren 
Vicat, faaliyetlerini daima doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde yürütmüştür. Bu Kurallar, 
Grubun sadece tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler gibi ticari ortaklarına ve çalışanlarına 
değil, faaliyet gösterdiği yerlerde yaşayan tüm insanlara saygılı bir şekilde iş yapmak konusundaki 
kararlılığını yansıtmaktadır. Grup, faaliyetlerini mevcut başarısına katkıda bulunan erdemli davranışlar 
çerçevesinde yürütmeye devam etmek konusunda kesin olarak kararlıdır. 

Etik Davranış Kurallarında görevinizi yaparken kendinizi içinde bulabileceğiniz durumları yansıtan 
birçok örneğe yer verilmiştir. Bu Kuralları, lütfen davranışlarınızı işinizi yaparken karşılaşabileceğiniz 
durumlara uyarlamanıza ya da düzeltmenize yardımcı olacak bir kılavuz olarak kullanın. 

Etik Davranış Kurallarının dağıtılması ve bu belgedeki kurallara ve iyi iş uygulamalarına uyumun 
sağlanması Grubun tüm birimlerinin yönetimlerinin sorumluluğundadır. Belirtilen kurallar ve 
uygulamalar, hangi ülkede yaşadıklarından bağımsız olarak Grubun tüm çalışanları için geçerlidir. 
Dolayısıyla, şirketin hangi kademesinde olursanız olun, her biriniz Etik Davranış Kurallarını en geniş 
kapsamıyla pozisyonunuza ve sorumluluklarınız kapsamında uygulamak ve sorumluluğunuzda bulunan 
kişilerin de uygulamasını sağlamak zorundasınız. 

Guy Sidos 

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 

 

  



 
 

İNSANLARA, TOPLUMA VE ÇEVREYE SAYGI 

Değerler ve kültür 

Vicat Grubunun değerleri, 1817 yılında yapay çimentoyu icat ederek sadece Vicat Grubunun değil, 
bütün çimento endüstrisinin temellerini atan Louis Vicat’nın temsil ettiği hümanizm felsefesinden 
doğmuştur. Ve tıpkı Louis Vicat’nın icadını paylaşması gibi, bugün Grubun değerleri de paylaşılmaktadır 

Kurumsal kültürümüz, insanlarla tüm ilişkilerimizde saygılı olmayı, ekiplerin birbirlerine dayanışma 
göstermesini, başkalarına iyi örnek olmayı, insanların enerjilerini seferber etme yeteneğini ve sahada 
hedeflere ulaşmak için büyük bir eylem gücünü gerektirir. 

Davranışlar 

Dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık, Vicat Grubunun savunduğu en iyi uygulamaların özünü oluşturur. 
Kişisel davranışlarınızın ilişki içinde olduğunuz insanların Vicat Grubunu algılama biçimini etkilediğini 
hiçbir zaman unutmamalısınız. Her koşulda yasal standartlara ve etik ilkelerimize uygun davranışlar 
sergileyiniz. 

Sağlık, emniyet, güvenlik 

Grubun en büyük önceliklerinden biri, sadece çalışanlarının değil, tesislerinde bulunan herkesin 
sağlığını, emniyetini ve güvenliğini güvence altına almaktır. Grup, yaşam ve çalışma koşullarını 
iyileştirmek için hiç durmadan çalışmakta ve daima geçerli düzenlemeler uyarınca beden ve ruh 
sağlığının gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.  

Grubun emniyet konusundaki en önemli hedefi, “sıfır kaza” statüsüne ulaşmaktır. Bu hedef için 
çalışmak, mesleki davranış gerekliliklerinizin ayrılmaz bir parçasıdır. Kendinizin ve başkalarının 
sağlığına ve emniyetine zarar veren herhangi bir hata, önemli bir kusur olarak kabul edilecektir.  

Sosyal sorumluluk 

Vicat grubu için kurumsal sorumluluk, ürün ve faaliyetlerinin sürdürülebilir inşaatlar için uygun 
olduğunu garanti ederek ve işletmelerinde ekonomik kalkınma ile yerel istihdamı teşvik ederek, 
ekonomik hayatını sürdürebilmek anlamına gelir.  

Grup, eğitim, kültür ve spor alanlarındaki destekleyici eylemleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 
çeşitliliği destekleyerek ve imkânları kısıtlı insanlara yardım sağlayarak sosyal sorumluluk sergiler. Vicat 
Grubu, sosyal sorumluluk girişimlerinde çevre sorunlarına da öncelik verir. 

  



 
 

Çevresel sorumluluk 

Doğal kaynakların giderek kıtlaşmasından ve iklim değişikliğiyle mücadele etme gerekliliğinden dolayı, 
Vicat Grubu kendisini güçlü bir çevre savunucusu olarak konumlandırmıştır ve çevreye karşı sorumlu 
davranmak, biyoçeşitliliği korumak ve çevresel ayak izini azaltmak konusunda yoğun bir çaba 
göstermektedir. Vicat Grubu, çevre düzenlemelerine uyumun önemini vurgular ve bu alandaki 
performansı konusunda tamamen şeffaftır. 

 

Bilgi ve iletişim sistemleri 

Vicat Grubu çalışanlarına e-posta, internet erişimi, cep telefonu ve uygulamalar gibi iletişim araçları 
sağlamaktadır. Tüm bu araçlar profesyonel kullanıma yöneliktir. Cinsel, ırkçı ya da yabancı düşmanı 
yan anlamlar taşıyan ya da daha genel anlamda yasalara aykırı ya da çirkin, müstehcen ya da tehdit 
edici nitelikte olduğu değerlendirilen tüm iletişimler yasaktır ve işten çıkarılmaya kadar varabilen 
disiplin önlemlerine tabidir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, cinsel nitelikteki mesajlar ve şakalar, 
uygunsuz teklifler ve etnik ya da ırksal nitelikteki hakaretler de bu kapsamdadır. 

Bilgi Sistemlerinde Kabul Edilebilir Kullanım Şartlarına bakın 

 

Gizlilik 

Görevinizi yaparken erişebildiğiniz tüm gizli bilgilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak 
zorundasınız. Bu kapsama giren bilgiler, üretim ve araştırmanın yanı sıra çalışanlar, müşteriler ve 
tedarikçilerle de ilgili olabilir. 

YASALARA VE DÜZENLEMELERE SAYGI 

Vicat Grubu yasalara ve düzenlemelere uyumu mutlak bir zorunluluk olarak görmektedir. 

Finansal raporların doğruluğu 

Vicat Grubunun politikası, finansal bilgilerin tutarlı, dürüst ve yerel muhasebe ilkelerine ve uluslararası 
standartlara ve ayrıca düzenleyici otoritelere açıklama konusundaki geçerli metinlere tamamen uygun 
olmasını şart koşmaktadır. 

Rekabet hukukuna uyum 

Vicat Grubu, iş yaptığı tüm ülkelerde rekabet hukukuna uyumlu şekilde hareket eder  

  



 
 

Hile ile mücadele 

Vicat Grubunda hilenin her türlü biçimi yasaktır. Vicat Grubu, hile ile mücadele için iç kontrol yolları 
oluşturmuştur ve bu suçtan hüküm giyen bir çalışana karşı yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. 

Kara para aklamayla mücadele 

Kara para aklamak, uyuşturucu ya da yasalarca ticareti yasaklanmış başka herhangi bir malın kaçakçılığı 
gibi yasa dışı faaliyetlerden ya da yolsuzluktan elde edilmiş paraların gizlenmesini ya da 
dönüştürülmesini ve bu paraların yeniden meşru ekonomik faaliyetlere sokulmasını içeren bir suçtur. 

Borsa ve sermaye piyasası düzenlemelerine uyum 

Vicat Grubu, Paris Borsasında kote edilmiştir. Vicat hisseleri, Mart 2011’den bu yana Paris Borsasının 
SBF 120 endeksinin bir parçasıdır. Buna ek olarak, Grubun birçok bağlı ortaklığı başka borsa ve sermaye 
piyasalarında kotedir. Bu kapsamda Grup şirketlerimiz olan Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi ile Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi de Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası 
Kurulu’na ilişkin yasal düzenlemelere tabidir. Bu durum, Vicat Grubu çalışanlarının borsa ve sermaye 
piyasası düzenlemelerine uymalarını ve Gruba ilişkin ve kamuoyuna açıklanmamış tüm bilgileri gizli 
tutmalarını gerekli kılmaktadır.  

Uluslararası yaptırımlara, kara listelere ve ambargolara uyum 

Vicat Grubu, ihracat ve ithalat faaliyetlerinin kontrolüne ilişkin olarak geçerli uluslararası yasalara ve 
düzenlemelere uymakla yükümlüdür.  

ETİK DAVRANIŞ KURALLARIMIZA UYMAK 

Etik Davranış Kurallarına uyumu desteklemeye yönelik organizasyonumuz 

Vicat Grubu bu Kurallarda yer alan etik ilkelere uyulmasına büyük bir önem vermekte ve bu alanda da 
tüm çalışanlarının desteğine güvenmektedir.  

Rutin işlerinizi yaparken etik bir ikilemle karşılaşmanız mümkündür. Böyle bir durumda, nasıl hareket 
etmeniz gerektiğini öğrenebilmek için meseleyi yönetimdeki üstünüze, insan kaynakları müdürünüze 
ya da etik sorumlusuna bildirmeniz önemlidir.  

Bilgi uçurma hakkı ve bilgi uçuranların korunması 

Grup, tüm mesleki belgelerin, yazışmaların, elektronik dosyaların ya da e-postaların Grubun 
mülkiyetinde olduğunu ve herhangi bir zamanda kişisel veri yasalarına ve iç soruşturmaların 
yürütülmesine ilişkin geçerli düzenlemelere uygun biçimde tetkik edilebileceğini vurgulamaktadır. 

Bilerek ve kötü niyetle yalan ve aldatma şeklinde “bilgi uçuran” herkes, işten çıkarılmaya kadar 
varabilecek disiplin cezalarına maruz kalacaktır. 


