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FİRMA -  SEKTÖR BİLGİLERİ
Genel Satış Adedi
İhracat Adedi
Üretim Kapasitesi (Adet)
Ciro
Firma İstihdam Sayısı
2012
2013
2014
2015
2016
Diğer sayfaya geçiniz
Bağlı bulunan İhracatçı Birlikleri
Firmanızın Ürünlerine Ait  G.T.İ.P. Numaraları  (12 Li Bazda)
Referanslar (İmder Üyeleri  Arasından)
SAYFA 1
ÜYELİK KABULÜ İLE İSTENECEK BELGELER
Başvuru Ekinde Aşağıdaki Belgeler Sunuldu mu?
2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
Firma Kaşe ve İmzalı Etik Değerler Bildirgesi (Aşağıda) ve Etik değerler Dilekçesi (isteyiniz)
2 adet İkametgah belgesi fotokopisi 
İMDER üyeliği için tüzel kişiliği Temsil etmeye yetkili olunduğuna dair antetli kağıda yazı (isteyiniz)
Kaşe ve İmzalı İMDER Üye Aidat Yazısı (isteyiniz)
Temsil Ettiği firmaya ait imza sirküleri (Fotokopisi) 
6 adet vesikalık fotoğraf  
Ticaret Sicil Gazetesi (Güncel) 
Şahsınıza ait İmza beyannamesi-sirküleri   
Firma ve / veya Ürüne ait standart ve kalite belge fotokopileri
Firma ürün ve Kurum tanıtım katalog ve broşürleri
Vizyonumuz: Etik değerlerimizin korunarak ve geliştirilerek, derneğimiz ile ilgili sektörlerin pazarına yönelik olarak sektörümüzde faaliyet gösteren kişilerin, organizasyonların ve kuruluşlarımızın itibarının en üst düzeye ulaştırmak.
Misyonumuz: Etik değerleri belirleyip yükselterek, sektörümüzün ve Türk iş hayatının ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlamak. Rekabet Kanunu çerçevesinde etik değerlerimize sahip çıkmak
İŞ ETİĞİ KURALLARI:
1- ŞEFFAFLIK VE DÜRÜSTLÜKMüşterilere doğru ve güvenilir bilgiler verilmelidir. Yanlış bilgilendirme ve hileli yönlendirme engellenmeli, müşterilerin bu nedenle zarar görmesi önlenmelidir. Rakipler ve ürünleri hakkında aslı olmayan bilgilerle müşteriler yanıltılmamalıdır.
2- ADİL OLMARakipler ve ürünleri ile ilgili haksız karalama ve spekülasyon gibi adil olmayan davranışlar önlenmelidir. 
3-GÜVENİLİRLİKVeriye dayanan bilgilendirmeler de, gerçek ve güvenilir veriler ve bilgilere yer verilmelidir.  Rekabet tamamen gerçek verilere dayanan teknik özellikler üzerinde yapılmalıdır. Sektörde üçüncü şahısların liderliğini yaptığı hiç bir spekülatif olaya aracı ve önder olunmamalıdır.
4- İSTATİSTİKSEL BİLGİ PAYLAŞIMI
Kanunlar çerçevesinde, Dernek bünyesinde kullanılan ve istatistiki bilgi toplama amaçlı İMDER Online Programına düzenli olarak aylık ve/veya İMDER talebi ile veri girişi ve bilgi paylaşımı belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bu verilerin doğruluğu ve güvenirliği firma/üye taahhüdündedir. 
 
5-TOPLUMA KATKI
Yaptığımız işlerin topluma katkısına önem verilmelidir. Toplumsal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle kazanılanların bir bölümünü tekrar topluma yatırılmalıdır.
Bu etik değerlerin sektörümüzde oluşturulması için İMDER Yönetim Kurulunda ve üyelerince ortak karar alınmış, bu etik kurallara uymayan üyeler / üye firma çalışanları hakkında gerekli yaptırım ve cezai müeyyidelerin uygulanacağını; çalışanlar ile ilgili ise sicil dosyalarına işleneceğini önemle duyururuz. 
 
İMDER ETİK DEĞERLERİMİZ
SAYFA 2 -SON-
İMDER - GENEL SEKRETERLİK
V.01
İMDER ÜYELİK BAŞVURUSU
02.01.2016
OĞUZ YUSUF YİĞİT
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