Tüm iliflkilerimizde adilane,
karfl›l›kl› yarar sa¤lamak amac›yla,
iyi niyet ve anlay›flla davranmak,
yasalara ve ahlak kurallar›na
daima uymak ilkemizdir.
Vehbi Koç

ÖNSÖZ
fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi ile paralel olan gelifliminde etik de¤erlere, fleffaf
ve adil ifl yap›fl flekline, yasalara uyuma, sosyal sorumluluk projelerine ve evrensel
insan haklar›na verdi¤i önem ile her zaman öncü bir rol üstlenmifl, pek çok
kuruluflun be¤eni ile örnek ald›¤› bir model olmufltur.
Bu kapsamda kurucumuz Say›n Vehbi Koç önderli¤inde oluflturulan ilkemiz
hepimiz için yol gösterici niteliktedir; “Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl›l›kl› yarar
sa¤lamak amac›yla, iyi niyet ve anlay›flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar›na
daima uymak ilkemizdir.”
Etik de¤erlerimizin tüm çal›flanlar›m›za ayn› etkinlikle yayg›nlaflt›r›lmas› ve gelecek
nesillere aktar›lmas›n›n teminat alt›na al›nmas› amac›yla “Etik Davran›fl Kurallar›
ve Uygulama Prensipleri” yaz›l› hale getirilmifltir.
Koç Holding ‹fl Birimi Baflkanlar› / ‹lgili Direktörler, oluflturulan etik kurallar›n
tüm seviyelerde benimsenmesini ve tüm çal›flanlardan buna uygun davran›laca¤›n›n
yaz›l› taahhüdünün al›nmas›n› sa¤lamakla sorumludur.
Etik kurallar ile ilgili uygunsuz durumlar›n daha iyi de¤erlendirilmesi ve disiplin
uygulamalar›n›n devreye al›nmas› için oluflturulan Koç Holding Etik Davran›fl
Kurulu, bir usulsüzlü¤ü veya ihbar› de¤erlendirirken Haziran 2004 tarih ve 271
say›l› Koç Toplulu¤u Prosedürünü esas alacakt›r.
Olas› ç›kar çat›flmas› veya ihbarlarla ilgili olarak bilgiler mutlak suretle Etik Kurul
Üyelerinden birine bildirilecek, kendisine bildirimde bulunulan Etik Kurul Üyesi,
ilk toplant›da konuyu gündeme getirip konuyla ilgili karar›n al›nmas›n› sa¤layacakt›r.
Etik Davran›fl Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilen ve karara ba¤lanan her konunun
Denetim Grubu’na, her türlü disiplin cezas›n›n ise ‹nsan Kaynaklar› Direktörü’ne
bildirilmesi gerekmektedir.

Turgay DURAK
CEO
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1. Girifl
Koç Toplulu¤u, müflterilerinin memnuniyetini, k›t do¤al kaynaklar›n etkin
kullan›larak evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmay› ve ekonomik
sosyal geliflime katk›da bulunmay› amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel çapta,
müflterileri, hissedarlar›, çal›flanlar›, tedarikçileri, bayileri ve yetkili servisleri k›saca tüm paydafllar›- için güvenilirlik, devaml›l›k ve sayg›nl›k simgesi olmay›
hedefler.
Koç Toplulu¤unun kurucusu Vehbi Koç’un;
• Müflterilerimiz velinimetimizdir,
• Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir,
• En önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r,
• Amac›m›z, sürekli geliflmek için kaynak yaratmakt›r,
• Gücümüzü ald›¤›m›z ülke ekonomisine güç katmay› hedef al›r›z,
• Üstün ifl ahlak› ve dürüst çal›flma ilkelerine uymak düsturumuzdur,
ilkelerini esas alan Koç Toplulu¤u Etik Davran›fl Kurallar› ile Koç Toplulu¤u
çal›flanlar›na ve Koç Toplulu¤u ad›na temsilen hareket edenlere görevlerini yerine
getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davran›fllar›nda yol gösterici
olunmas› amaçlanm›flt›r.
Tüm Koç Toplulu¤u çal›flanlar›ndan, Toplulu¤un kültür bütünlü¤ünü sa¤layacak
tav›r ve davran›fllar sergilemeleri beklenmektedir. Buna ek olarak, tüm çal›flanlardan
beklenen, Koç isminin sayg›nl›¤›n› ve Koç Toplulu¤u kurumsal yap›s›n›n
güvenilirli¤ini korumak ve gelifltirmektir.
Geçici personel de dâhil olmak üzere Koç Toplulu¤u bünyesinde istihdam edilen
tüm çal›flanlar, Koç Toplulu¤u Etik Davran›fl Kurallar›’na veya buna uygun olarak
oluflturulan fiirket Etik Davran›fl Kurallar›’na uymakla yükümlüdürler. Tüm
paydafllardan, ifl eti¤i kurallar› ve bu kurallar› destekleyen tüm uygulama
prensiplerine uymalar› beklenir.
Etik Davran›fl Kurallar›’n›n tüm çal›flanlara bildirilmesi, çal›flanlar›n bu kurallara
gerekli önemi vermelerinin sa¤lanmas› ve Etik Davran›fl Kurallar›’na uyulmas›
konusunda gerekli çaba ve liderli¤in gösterilmesi Koç Toplulu¤unda görev yapan
orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumluluklar› aras›ndad›r.
Etik Davran›fl Kurallar› ve Uygulama Prensipleri doküman›n›n son versiyonunun
çal›flan taraf›ndan okundu¤unu, anlafl›ld›¤›n› ve uygulama taahhüdünü
belgelendirme sorumlulu¤u çal›flan›n bir üst amirine aittir.
Rev: 0.0
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2. Koç Toplulu¤u Çal›flan ‹liflkileri
Koç Toplulu¤u, sürdürülebilir büyümeyi sa¤layacak katma de¤eri yaratan en
baflar›l› ve yetkin profesyonellerden oluflan, en çok tercih edilen ve herkesin
parças› olmaktan gurur duydu¤u ideal kurum olmay› hedeflemektedir.
Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›na de¤er verir ve çal›flan haklar›na sayg›l› davran›r.
“En önemli sermayemiz insan kayna¤›m›zd›r” politikas›, Koç Toplulu¤u’nun
kuruldu¤u günden itibaren benimsedi¤i temel ilkelerden biridir.
Bu çerçevede;
• ‹fle alma ve istihdamda tek ölçü olarak ifle uygunluk vasf›n› aramak, ayr›mc›l›k
yapmadan f›rsat eflitli¤i sa¤lamak,
• Toplulu¤umuzu ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli
profesyonelleri Toplulu¤umuza kazand›rmak,
• Çal›flanlar›n yeteneklerinden, gücünden ve yarat›c›l›¤›ndan azami fayda
sa¤lamak,
• Çal›flanlar›n e¤itilmesi, yönlendirilmesi ve gelifltirilmesi için imkan ve f›rsat
eflitli¤i sa¤lamak,
• Adil ve rekabetçi ücret politikalar›, etkin ve objektif performans de¤erlendirme
sistem ve uygulamalar› ile baflar›y› ödüllendirmek,
• Yükselme ve ödüllendirmede f›rsat eflitli¤i sa¤layarak çal›flanlar›n flirkete
olan ba¤l›l›¤›n› artt›rmak,
• Çal›flma bar›fl›n›n süreklili¤ini sa¤lamak,
• Çal›flanlara temiz, sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma koflullar› sa¤lamak,
• ‹flbirli¤i ve dayan›flman›n en önemli unsur oldu¤u fleffaf ve karfl›l›kl› sayg›y›
teflvik eden, çal›flma ortam›n› yaratmak ve kal›c› k›lmak,
• ‹flyerinde tacize hiçbir flekilde müsaade etmemek,
• Çal›flanlar›n görüfl ve önerilerini de¤erlendirmek, yan›tlamak ve motivasyon
artt›r›c› tedbirler almak,
• Çal›flanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çal›flan›n izni
ve bilgisi olmadan üçüncü flah›slarla paylaflmamak,
• ‹nsan haklar›na sayg›l› olmak
çal›flanlarla iliflkiler aç›s›ndan temel prensipleri oluflturur.

3. Koç Toplulu¤u Harici ‹liflkileri
Koç Toplulu¤u’nun paydafllar› ile iliflkilerini yönlendiren temel prensipler afla¤›da
s›ralanm›flt›r:
3.1. Paydafllarla ‹letiflim
• “Koç” markas›n› toplum nezdinde temsil etmek ve itibar›n› artt›rmak,
• Paydafllarla iletiflim kanallar›n› aç›k tutarak elefltiri ve önerilerinden istifade
etmek, olumlu iliflkilerin devam›n› sa¤lamak,
• Kamuoyu ile görüfl paylafl›m›nda kiflisel görüfl bildiriminden kaç›nmak.
Rev: 0.0
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3.2. Hissedar ‹liflkileri
• Hissedarlar›n›n yasalarla belirlenmifl hak ve ç›karlar›n› korumak,
• Hissedarlar›n›n sa¤lad›¤› kaynaklar›n karfl›l›¤› olarak de¤er yarat›lmas› için
azami gayreti göstermek, oluflan kar› hissedarlara da¤›tmak ya da yat›r›ma
yönlendirmek,
• Hissedarlar›na ve kamuya, flirketlerle ilgili olarak, aç›klanmas› gereken
hususlar›n tam, zaman›nda ve do¤ru bir flekilde duyurulmas›n› sa¤lamak,
• fiirketlerin, Koç Toplulu¤u’nun kuruluflundan itibaren süregelen güven ve
dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sa¤lamak, sürdürülebilir büyüme
ve karl›l›¤› hedef alarak, flirketlerimizin kaynaklar›n›, varl›klar›n› ve çal›flma
zaman›n› verimlilik bilinciyle yönetmek.
3.3. Devlet ‹liflkileri
• Faaliyet gösterilen ve yeni girilecek ülkelerdeki ilgili tüm yasa, kural ve
düzenlemelere uymak.
• Tüm iflletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun
bir biçimde yönetmek, kay›t alt›na almak ve raporlamak.
3.4. Sosyal Sorumluluk
• Ekonomik ve sosyal kalk›nmaya katk›da bulunacak çal›flmalar› desteklemek,
• Toplumu ilgilendiren konulara duyarl›l›k göstermek ve toplumun olumlu
yönde geliflimi için destek vermek,
• Kurucumuz Vehbi Koç’un, içinde yaflad›¤›m›z toplumun gelifltirilmesi için
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na yol gösterici nitelikteki;
“Benim Anayasam fludur; Devletim ve ülkem var oldukça ben de var›m. Demokrasi
varsa hepimiz var›z. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden
gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi
yerleflir, dünyadaki itibar›m›z artar.”
ilkesine her durumda sahip ç›kmak.
3.5. Müflteri ‹liflkileri
• Müflteriler için de¤er yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde
karfl›lamak,
• Kaliteli ürün ve hizmetler sa¤lamak ve istikrarl› politikalar izlemek,
• Müflteriler ile iliflkilerde uzun vadeli bir güven ortam› oluflturmak,
• Sat›fl ve sat›fl sonras› süreçte müflteri memnuniyetini artt›rarak birinci tercih
olmay› hedeflemek.
• Müflterilere yan›lt›c› ve eksik bilgi vermemek
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3.6. Tedarikçi, Bayi, Yetkili Sat›c› ve Yetkili Servis ‹liflkileri
•
•
•
•

Tedarikçiler, bayiler, yetkili sat›c›lar ve yetkili servisler ile ifl iliflkilerinde
karfl›l›kl› de¤er yaratmak,
Tedarikçiler, bayiler, yetkili sat›c›lar ve yetkili servisler ile iletiflimi, aç›k,
do¤rudan ve do¤ru bir flekilde yürütmek.
Tedarikçi, bayi, yetkili sat›c› ve yetkili servis seçiminde objektif kriterler ile
karar vermek,
Tedarikçi, bayi, yetkili sat›c› ve yetkili servis denetimlerinde ve ziyaretlerinde
tedarikçi taraf›ndan talep edilen makul gizlilik ve ifl güvenli¤i kurallar›na
uymak.

3.7. Rakip ve Rekabet ‹liflkileri
•

•
•

Mevzuat›n izin verdi¤i s›n›rlar d›fl›nda, rakiplerle ya da di¤er kifli ya da
kurulufllarla, do¤rudan ya da dolayl› olarak rekabeti engelleme, bozma ya
da k›s›tlama amac›n› tafl›yan veya bu etkiyi do¤uran yahut do¤urabilecek
nitelikte olan anlaflmalar ve uyumlu davran›fllar› hangi flekilde olursa olsun
yapmamak.
Belirli bir piyasada tek bafl›na ya da di¤er teflebbüslerle birlikte hakim durumda
oldu¤u durumlarda, bu hakim durumunu kötüye kullanmamak
Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koflullar›n› birlikte belirlemeye yönelik
görüflme ve bilgi al›flverifli yapmamak. fiirket’i temsilen kat›l›nan dernek,
meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplant›lar ile di¤er özel veya mesleki
toplant› ve görüflmelerde yukar›da belirtilen durumlara yol açabilecek veya
bu flekilde nitelenebilecek her türlü görüflme ve ifllemlerden kaç›nmak.

3.8. Küresel Sorumluluk
3.8.1. Çevrenin Korunmas›
•

Koç Toplulu¤unun çevre politikalar›n› gelifltirmek ve etkin uygulanmas›n›
sa¤lamak. (http://www.koc.com.tr/trtr/Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk/HoldingFaaliyetleri/Pages/Cevre.aspx)

3.8.2. Küresel ilkeler sözleflmesi
Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesi ile belirlenmifl ilkelere uygun olarak
ülkemiz ve dünyam›z yarar›na hareket etmek, çal›flanlar›m›z, bayilerimiz,
tedarikçilerimiz ve yetkili servislerimiz ile kurumsal vatandafll›k örne¤i göstermek.
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4. Çal›flanlar›n Uymas› Gereken Etik Davran›fl Kurallar›
“Koç” ad›n›n profesyonellik, dürüstlük ve güvenle an›lmas›n›n devam› ve daha
ileri noktaya tafl›nmas›, tüm Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n birincil sorumlulu¤udur.
Bu çerçevede, Koç Toplulu¤u çal›flanlar›ndan beklenenler afla¤›da s›ralanm›flt›r:
• Yasalara daima uymak,
• Temel ahlaki ve insani de¤erler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
• Tüm iliflkilerinde karfl›l›kl› yarar sa¤lamak amac›yla hakkaniyetli, iyi niyetli
ve anlay›fll› davranmak,
• Her ne amaçla olursa olsun kifli ve kurulufllardan hiçbir flekilde haks›z kazanç
sa¤lamamak, rüflvet almamak ve vermemek,
• Sürdürülen görevlerde, ilgili ifl eti¤i kurallar› ve bu kurallar› destekleyen tüm
uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek,
• Aç›kça yetkilendirilmedikçe flirketi taahhüt alt›nda b›rakacak bir davran›flta,
beyanda ya da yaz›flmada bulunmamak,
• Di¤er çal›flanlar› rahats›z edecek ve/veya zarara u¤ratacak davran›fllarda
bulunmamak, ifl ahengini bozmamak,
• fiirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri
maddi varl›klar›na flahsi mal› gibi özen göstermek, bunlar› olas› kay›p, zarar,
yanl›fl kullan›m, suistimal, h›rs›zl›k ve sabotajlara karfl› korumak,
• fiahsi ç›kar ve/veya siyasi aktivite ve ç›kar için mesai zaman›n› ve flirket
kaynaklar›n› do¤rudan ve dolayl› olarak kullanmamak.
4.1. Varl›k ve Bilgi Yönetimi
4.1.1. Fikri Mülkiyet Haklar›
• Yeni gelifltirilen ürün, süreç ve yaz›l›mlar›n fikri mülkiyet haklar›n› teminat
alt›na alabilmek için yasal olarak ifllemlerin zaman›nda bafllat›lmas›n› ve
tamamlanmas›n› sa¤lamak,
• Di¤er firmalara ait patent, telif haklar›, ticari s›rlar, marka, bilgisayar programlar›
ya da di¤er fikri ve s›naî mülkiyet haklar›n›n –bilerek- yetkisiz kullan›m›ndan
kaç›nmak.
4.1.2. Bilgi Yönetimi
• Tüm yasal kay›tlar›n sa¤l›kl› bir flekilde tutulmas›n› sa¤lamak,
• Üçüncü kiflilerden gelen flirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini,
üst yönetim onay› olmadan cevaplamamak,
• fiirketin aç›klad›¤› beyan ve sundu¤u raporlar›n gerçe¤e uygun olmas› için
gerekli titizli¤i göstermek.
4.1.3. Güvenlik ve Kriz Yönetimi
• Olas› terör, do¤al afet ve art niyetli giriflimlere karfl› flirket çal›flanlar›n›, bilgi ve
bilgi sistemlerini, fabrika ve idari tesislerin korunmas› için gerekli tedbirleri almak,
• Terör, do¤al afet vb. olmas› durumunda oluflturulacak acil kriz yönetimi ile
ilgili gerekli kriz planlamas›n› yapmak, bu yolla kriz an›nda minimum kay›pla
iflin süreklili¤ini sa¤lamak,
• fiirket varl›klar›n›n çal›nmas›n› veya zarara u¤ramas›n› önlemek için her türlü
tedbiri almak.
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4.1.4. Gizlilik
• Koç Toplulu¤una ait mali ve ticari s›rlar›n, Koç Toplulu¤u’na ait rekabet
gücünü zay›flatacak bilgilerin, personel haklar›n›n ve bilgilerinin, ifl ortaklar›yla
olan anlaflmalar›n “gizlilik” çerçevesi içinde oldu¤u bilinci ile hareket etmek,
bunlar›n korunmas›n› ve gizlili¤ini sa¤lamak,
• ‹fl gere¤i ö¤renilen bilgileri ve haiz olduklar› belgeleri, her ne amaçla olursa
olsun kurum içi ve d›fl›ndaki yetkisiz kifli ve mercilerle paylaflmamak, spekülatif
amaçl› (do¤rudan veya dolayl› olarak) kullanmamak,
• Çal›flt›klar› flirketler ve bunlar›n müflterileri ve ifl yapt›¤› di¤er kifli ve flirketler
ile ilgili kamuya aç›k olmayan bilgileri hiçbir flekilde öngörülen amaç d›fl›nda
kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kifliler ile paylaflmamak.
4.2. Ç›kar Çat›flmas›ndan kaç›nmak
Ç›kar çat›flmas›; çal›flanlar›n görevlerini tarafs›z bir flekilde icra etmelerini etkileyen
ya da etkiliyebilecek ve kendilerine, yak›nlar›na, arkadafllar›na ya da iliflkide
bulundu¤u kifli ya da kurulufllara sa¤lanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili
maddi ya da herhangi bir flahsi ç›kara sahip olmalar› halini ifade eder.
4.2.1. Kendi veya yak›nlar lehine ifllem yapmama
• Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yak›nlar› veya üçüncü kifliler lehine
haks›z menfaat sa¤lamamak,
• Yap›lacak kiflisel yat›r›mlarda, mevcut çal›fl›lan kurumla ç›kar çat›flmas›
durumuna düflmemeye özen göstermek
• Yap›lacak kiflisel yat›r›mlar›n veya herhangi bir ifl faaliyeti d›fl›ndaki u¤rafllar›n
hâlihaz›rda devam eden Koç Toplulu¤u’ndaki görevini yapmas›na zaman ve
dikkat verme aç›s›ndan engel olmamas›na özen göstermek ve ana görevlere
odaklanmay› önleyen bu gibi durumlar›n gerçekleflmesinden kaç›nmak.
• Çal›flan ile müflteri veya tedarikçi konumundaki flirkette ayn› ifl ile ilgili birinci
derecede karar verme mevkiinde bulunan kiflilerin birinci derece akraba
olmas› durumunda üst amirine bilgi vermek.
• Çal›flanlar, var ise baflka bir flirkette hisse sahibi olmalar› veya yat›r›mlar›na
ifltirak etmeleri durumunu ifle ilk giriflleri s›ras›nda bildirmek durumundad›r.
Bu konu adaylarla yap›lacak ifl görüflmelerinde özellikle sorgulan›r. Çal›flanlar
bu durumlar›nda olabilecek de¤ifliklikleri ve benzeri ç›kar çat›flmas› olarak
alg›lanabilecek konular› bir üst seviye amirine bildirir ve bilgilendirme en az
iki üst seviye amire kadar iletilir.
• Ticari iliflki içinde bulunulan bir baflka flirkette yak›nlar›n›n hisse veya maddi
menfaat sahibi olmas›n›n ö¤renilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek.
4.2.2. Temsil ve organizasyon davetlerine kat›l›m
• ‹fl iliflkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli tafl›yan kifli veya
kurumlar›n gerçeklefltirdi¤i genel kat›l›ma aç›k; konferans, resepsiyon, tan›t›m
etkinlikleri, seminerler vb. d›fl›ndaki, karar almada etkileyici olan veya öyle
alg›lanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi / d›fl› geziler, vb. davetlere kat›l›m
Topluluk flirketleri için Genel Müdür, Holding birimleri için ilgili Baflkan /
Direktör / Müflavir onay›na tabidir.
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4.2.3. Hediye Almak ve Vermek
Koç Toplulu¤u ile ifl iliflkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi
kifli ve kurulufllarla olan iliflkilerin yürütülmesinde;
•

•

Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun flekilde verilen ya da hat›ra / promosyon
niteli¤indeki malzemeler d›fl›nda, bir usulsüzlü¤ün varl›¤› izlenimi yaratan,
ba¤›ml›l›k iliflkisine neden olabilecek ya da öyle alg›lanabilecek herhangi bir
hediyeyi kabul ve teklif etmemek.
Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müflterilerden, Topluluk
flirketlerinden veya üçüncü kiflilerden uygunsuz olarak alg›lanabilecek, hiçbir
indirim ya da menfaat talep etmemek, üçüncü kiflilere teklif etmemek, teklif
edildi¤inde kabul etmemek.

4.2.4. ‹flten ayr›lanlar›n Topluluk ile ifl yapmas›
Topluluktaki görevinden ayr›ld›ktan sonra kendisi bizzat flirket kurarak ya da bir
flirkete ortak olarak Topluluk fiirketlerine sat›c›l›k, yüklenicilik, dan›flmanl›k,
komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri flekillerle ifl yapmak, olumsuz
alg›lamalar oluflturabilecek dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur.
Böyle bir sürecin öncesi ya da sonras›nda Topluluk menfaatleri çerçevesinde
hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve
sonras›nda ç›kar çat›flmalar›na izin verilmemesi gereklidir.
Bu durumdaki bir tedarikçi için ilgili yöneticinin, tedarikçinin daha önce çal›flm›fl
oldu¤u Topluluk fiirketi ile temasa geçerek uygunsuz bir durum olmad›¤›na dair
rapor haz›rlayarak bir üst amirini bilgilendirmesi gereklidir.
Uygunsuz bir durum söz konusu ise ilgili flah›sla ticari iliflki kurulmamal›d›r.
Baflkan onay› gerektiren istisnai haller d›fl›nda olumsuz alg›lamalar› önlemek
üzere bu tür ticari iliflkilere çal›flan›n Topluluk’tan ayr›lmas›n›n üstünden 2 y›l
geçmeden onay vermemek gereklidir.
4.2.5. ‹çerden Bilgi Ticareti (Insider Trading)
Çal›flt›klar› flirkete ve Koç Toplulu¤u’na ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya
üçüncü flah›slara vererek, borsalardan do¤rudan veya dolayl› hisse al›m sat›m›
yapmak da dahil, herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çal›flman›n (insider
trading) yasal bir suç oldu¤unu bilmek ve kesinlikle teflebbüs etmemek.
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5. ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
•
•
•

Toplulu¤umuz, iflyerinde ve iflbafl›nda, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini tam
anlam›yla sa¤lamay› hedeflemifltir. Çal›flanlar bu amaçla konulan kural ve
talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri al›rlar.
Çal›flanlar, iflyeri ve/veya iflçiler bak›m›ndan tehlike arz eden veya yasa d›fl›
nitelikteki hiç bir eflya ya da maddeyi iflyerinde bulundurmayacaklard›r.
Çal›flanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç,
iflyerinde uyuflturucu, ba¤›ml›l›k yap›c›, akli veya fiziksel melekeleri k›s›tlay›c›
ya da ortadan kald›r›c› maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi
alt›ndayken ifl yerinde ve ifl kapsam›nda çal›flma yapmayacaklard›r.

6. Siyasi Faaliyet Yasa¤›
Koç Toplulu¤u flirketleri siyasi partiler, politikac›lar ya da siyasi adaylara ba¤›fl
yapmaz. Bu konularda iflyerlerinin s›n›rlar› içerisinde gösteri, propaganda ve
benzeri maksatl› faaliyetlere izin verilmez. fiirket kaynaklar› (araç, bilgisayar,
e-posta gibi) siyasi amaçl› faaliyetlere tahsis edilemez.

7. Etik Davran›fl Kurallar› Uygulama Prensipleri
7.1. ‹hlallerin Bildirim Yükümlülü¤ü
Çal›flanlar, Koç Toplulu¤u veya fiirket Etik Davran›fl Kurallar›’n›n ya da flirketin
tabi oldu¤u yasa ve mevzuat›n ihlal edildi¤ini ö¤renir veya flüphelenirlerse bunu
üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre GM’ye ve/veya ba¤l› bulundu¤u
Baflkan’a iletmekle yükümlüdürler.
Kiflinin, iflyerindeki huzuru ya da ifl iliflkilerini olumsuz yönde etkileyecek flekilde
yapt›¤› bildirimin 3. flah›slara iffla edilmesi kesinlikle önlenecektir.
Bildirim mekanizmas›n›n flirket menfaati do¤rultusunda olmas› gözetilmelidir.
Bildirimde bulunan›n, ihbar edilen hakk›nda dedikodu yapmas› veya kariyerini
olumsuz etkilemeye çal›flmas› gibi niyetlerden ar›nm›fl olmas› çok önemli bir
husustur. Bu bak›mdan ihbar ve soruflturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik
kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de
konuyla ilgili süreci yöneten kiflilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi
zorunludur.
Yalan ve/veya iftira niteli¤inde kas›tl› bildirimler tespit edildi¤inde etik kural ihlali
olarak yorumlan›r.
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7.2. Disiplin Uygulamas›
Etik Davran›fl Kural ihlalleri sonras›nda afla¤›daki disiplin cezalar› uygulan›r:
• E¤er bilerek yap›ld›¤› tespit edilen bir suistimal söz konusu ise iflten ç›karma
(ifl kanununun ilgili maddeleri uyar›nca) ve gerekli görülürse kanuni ifllem
bafllatma. Bilerek haks›z menfaat sa¤layan kiflinin, geçmiflte yapt›¤› faydal›
ifller al›nan karar üzerinde k›smen veya tamamen bir af sebebi oluflturamaz.
• Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten do¤an ihmal söz konusu
ise olay›n etkisine uygun sözlü veya yaz›l› uyar›
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