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ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ  

A- ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1. GİRİŞ 
 

“Etik Davranış Kuralları”, İttifak Holding ve Grup Şirketleri çalışanları ve temsilcilerine görevlerini 
yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olunması amaçlar. 

 
Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarından, İttifak Holding kültür bütünlüğünü sağlayacak, kurumsal 
yapının güvenilirliğini koruyacak ve geliştirecek tavır ve davranışlar beklenmektedir. 

 
2. TEMEL İLKELERİMİZ 

 
Dürüstlük 
Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü kazanç ve 
kârdan daha önemli olduğuna inanır, gerçek dışı beyan ve yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde 
bulunmayız. 

 
Ahlaki Değerlerle Kazanmak 
Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde edilmesini önemser, kazancın ve menfaatin 
büyüklüğüne bakmaksızın haksız kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmayız. 

 
Kanaatkârlık 
Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkelerimizin önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye 
düşürecek hırsa dönüşmesine izin vermeyiz. 

 
Tevazu 
Kurumsal ve bireysel olarak; kurum içi ve dışı ilişkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur ve 
vakar, tevazuumuzun sınırlarını belirler. Kurumsal başarılarımızın ve bireysel unvanlarımızın, 
karşılıklı saygının ve nezaketin önüne geçmesine izin vermeyiz. 

 
Adil Olmak 
Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranırız. Yaratılıştan kaynaklanan tüm hakların kutsal 
olduğuna inanır, “Evrensel İnsan Haklarına Saygıyı" adalet ilkemizin temeli kabul ederiz. 

 
Yasalara Uyum 
Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemelere uygun hareket 
etmeyi ilke ediniriz. Tüm faaliyetlerimizi bu kurallara göre tam ve uygun bir biçimde yönetir, kayıt 
altına alır ve raporlarız. Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin; tabi olunan yasalara, 
mevzuata ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını sağlarız. 
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Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar İçin Kullanılmaması 
Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal ilişki veya anlaşmaları, bireysel menfaat ve statü 
kazanmak için kullanmayız. 

 
Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık 
Rüşvete ve her türlü yolsuzluğa kesin olarak karşı durur; tüm çalışanlarımızın, yolsuzlukla mücadele 
kurallarına ve ilgili mevzuata uymalarını sağlarız. 

 
Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı ve kalkınmasının önünde en büyük engel olarak 
görür, yasal yükümlülüklerden kaçınmayı toplumun haklarına saygısızlık olarak kabul ederiz. Hiçbir 
menfaat ve kazanım için kayıt dışı faaliyette bulunmayız. 

 
Çalışanlarımız; müşteriler ve iş ortaklarımız dahil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama 
teklifi ve kabulü dahil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek, tarafsızlıklarını, kararlarını ve 
davranışlarını etkileyebilecek ilişkilere girmezler. 

 
Şirketlerimizle iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan 
ilişkilerin yürütülmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterler uygulanır; 

 
• Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da promosyon niteliğindeki 

malzemeler dışında; bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi oluşturabilecek, bağımlılık ilişkisine neden 
olabilecek ya da öyle algılanabilecek (imtiyaz veya referans sağlama, ihalenin kazanılmasına 
sebep olma vb.) herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmez. Bu kapsamda karşı taraflardan 
gelen teklifler kişinin bağlı olduğu kurumdaki en üst düzey yöneticiye yazılı olarak bildirilir. 
Hediyeler hiçbir şekilde nakit olarak ya da nakit benzeri (hediye çeki vb.) şekilde verilmez. 

• Uygunsuz olarak algılanabilecek, şahsi indirim ya da menfaat talep edilmez, teklif edilmez 
ve/veya teklif edildiğinde kabul edilmez. 

 
Gizlilik 
Faaliyetlerimizle ilgili ticari sır niteliğindeki bilgiler ile kamuoyuna açıklanmamış bilgilerin 
korunmasına özen gösteririz. 

 
Şirketlerimize ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve 
bilgilerinin, iş ortaklarımızla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket 
eder, korunmasını ve gizliliğini sağlarız. 

 
İş gereği edinilen bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz 
kişi ve mercilerle paylaşmaz veya spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmayız. 

 
Çalıştığımız şirketler, bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi veya şirketler ile ilgili kamuya açık 
olmayan bilgileri hiçbir şekilde ön görülen amaç dışında kullanmaz, hukuki zorunluluk haricinde 
veya gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmayız. 

 
Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan 
üçüncü kişilerle paylaşmayız. 

 
3. ÇALIŞANLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ 

Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak görür; çalışanlarımızın kendilerini ifade etmelerine 
imkân veren, yeni fikirlerini ve sorunlarını rahatlıkla paylaşabildikleri, katılımcı bir yönetim 
anlayışını destekleriz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve 
motivasyon arttırıcı tedbirler alırız. 
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Çalışanlarımıza karşı “eşit davranma ilkesini” benimseriz. İstihdamda; işe uygunluk ve liyakati ölçü 
olarak alır, herhangi bir ayrım yapmadan çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için imkân ve fırsat 
eşitliği sağlarız. 

 
Ücret yönetiminde adil olmak ve çalışanlarımızın sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini sağlamak 
temel ilkemizdir. 

 
Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk dengesinin 
kurulması, amaca ve hedeflere uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme prensiplerini gözetiriz. 

 
Çalışanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eder; fiziksel 
veya psikolojik taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değerlendirme, kişisel değer ve hedefleri ile 
alay, aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı davranışlara maruz kalmasına izin vermeyiz. 

 
Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere uyulması, 
çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz. 

 
İş yerinde ve iş başında, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedefleriz. 
Çalışanlarımız; bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder ve gerekli önlemleri alır. 
Çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliğini iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarımızın ortak 
sorumluluğu olduğu ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda; iş yeri ve çalışanlar bakımından tehlike 
arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da madde işyerinde bulundurulamaz. 

 
4. DIŞ PAYDAŞLARIMIZ İLE İLİŞKİLERİMİZ 

 
Hissedarlarımız İle İlişkilerimiz 
Hissedarlarımızın yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını koruruz. Hissedarlarımıza ve kamuya 
açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlarız. 
Şirketlerimizin; sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef alarak yönetilmesini sağlarız. 

 
Müşterilerimiz İle İlişkilerimiz 
Müşteri odaklılığımızın, müşteri memnuniyetinin ve müşteri nezdindeki güvenilirliğimizin 
sürdürebilirliği için; 
• Ürün ve hizmetlerimizin, müşteri ve/veya tüketiciye ulaşana kadarki tüm aşamalarda insan 

hayatını veya sağlığını tehlikeye düşürecek tehditlerden arındırılmasına özen gösteririz. 
• Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde müşterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve 

değerlerine saygı duyarız. 
• Müşterilerimiz için değer oluşturur, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamayı 

amaçlarız. 
• Kaliteli ürün ve hizmetler sağlayıp istikrarlı politikalar izleriz. 
• Müşterilerimiz ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde, profesyonel ve adil oluruz. 

 
İş Ortaklarımız İle İlişkilerimiz 
İş ortaklarımızla (Finansal/stratejik ortak, tedarikçi, bayi, yetkili satıcı, yetkili servis vb.) 
ilişkilerimizi, hukuka saygı ve güvene dayanan, iş birliği içinde, karşılıklı kazanma amacına yönelik 
olarak yürütürüz. 

 
İş ortaklarımızı özenle seçer, kendileri hakkında bilgi alırken yasal ve etik olmayan yöntemler 
kullanmadan objektif kriterlere göre karar veririz 



 
5 

İş ortaklarımızın yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, yukarıda sayılan temel ilkelerimize 
uygun davranmalarını teşvik ederiz. 

 
Rakiplerimiz İle İlişkilerimiz 
Rekabeti kalitede ve topluma fayda üretmede bir yarış olarak kabul ederiz. Doğrudan ya da dolaylı 
olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan anlaşma veya davranışlara 
girmez, rekabet ile ilgili mevzuat hükümlerine uyarız. 

 
Belirli bir piyasada hâkim durumda bulunduğumuz takdirde; bu durumu kötüye kullanmaz, 
rakiplerimiz ile rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşmez ve bilgi alışverişi yapmayız. 
Katıldığımız dernek, meclis, oda, meslek birlikleri vb. toplantı ve görüşmelerde, yukarıda belirtilen 
durumlara yol açabilecek her türlü faaliyetten kaçınırız. 
Rakiplerimizin ticari itibarlarını rencide edici beyan ve davranışlarda bulunmayız. 

 
Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler 
Çalışanlarımız, bağlı olduğu kurumun en üst düzey yöneticisinden alacağı yazılı izinle sivil toplum 
kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev alabilirler. 

 
5. SORUMLULUKLARIMIZ 

 
Toplumun refahına, kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarız. Toplum düzenini ve 
sağlığını tehdit eden, temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle bağdaşmayan faaliyetler içinde 
bulunmayız. 

 
Kullandığımız kaynakların israf edilmesine, verimsiz kullanılmasına, kötü yönetilmesine engel olan 
bir risk yönetim sistemini uygularız. 

 
Faaliyetlerimizde bilimsel yöntemleri uygular, gelişmeleri takip ederiz. Yatırım projelerinin ve 
alternatiflerinin değerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında 
kabul ederiz. 

 
Toplumun ahlaki ve manevi değer farklılıklarına saygı gösterir bunları rencide eden faaliyetlerde 
bulunmayız. 

 
Faaliyetlerimizde doğanın ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü mevzuata uygun 
davranırız. Herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa dahi faaliyetlerimizin doğaya ve doğal hayata 
zarar verecek tehditlerden arındırılması için iş süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız. 

 
Değer ve ilkelerimizle şekillenen İttifak Holding kültürünün kuşaklar boyu gelişerek 
sürdürülebilmesi, her çalışanımızın aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi ile mümkün olacaktır; 

 
• Yasalara daima uymak, 
• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek, 
• Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı 

davranmak, 
• Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, 

rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, 
yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek, 

• Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da 
yazışmada bulunmamak, 

• Şirketin tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası 
kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak, 
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• Parasal değeri olan veya olmayan, şahsi veya siyasi çıkar için mesaisini ve şirket kaynaklarını 
doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak, 

• Etik kurallara ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket 
etmek ve bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek 
davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak, karar ve uygulamalarında tereddüde 
düştüğünde yöneticisine danışmak, 

• Herhangi bir ihlalle karşılaştığında Etik Kurula bildirmek. 
 

6. VARLIK VE HAKLARIMIZIN KORUNMASI 

Varlıklarımızın Korunması 
Her türlü şirket kaynağını1 amacına ve prosedürlere uygun olarak kullanır ve korur, kaynaklarımızın 
kullanımında herhangi bir ihmal, hasar veya olumsuzluğun gözlenmesi halinde ilgili yöneticilerimize 
bilgi veririz. 

 
Bilgi teknolojileri kaynaklarını2; iş amaçları için, yasalara ve şirket yönetmeliklerine uygun bir 
şekilde sorumlulukla kullanır, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara ulaşmaması için 
gerekli tedbirleri alırız. 

 
Mesai saatleri içinde, zamanı verimli kullanır, özel işlere zaman ayırmayız. Çalışanlarımızı şahsi 
işlerimiz için görevlendirmeyiz. 

 
Fikri Mülkiyet Haklarımızın Korunması 
Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal 
olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlar, bu tür buluş ve bilgilerin 
yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önleriz. 

 
Şirketlerimize ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile 
paylaşılmasının gerektiği durumlarda, hakların korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere 
uygun olarak alırız. 

 
Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri 
ve sınaî mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde kullanımından kaçınırız. 

 
Olağanüstü Durumlara Yönelik Hazırlıklarımız 
Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarımızın, bilgi sistemlerimizin, 
fabrika, idari tesis ve mağaza gibi alanlarımızın korunması için gerekli tedbirleri alırız. Bu kapsamda; 
gerekli kriz planlamasını yapar, ekipler oluşturur, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin 
sürekliliğini sağlayıp, varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önleriz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Şirketlerimize ait bütün; bilgi, belge, makine, teçhizat, mobilya, demirbaşlar, kırtasiye, promosyon, 
temizlik, mutfak, bilgi işlem sarf malzemeleri vb. 
2 Şirketlerimizin sahibi olduğu veya kiraladığı tüm yazılım, bilgisayar, mobil cihaz, telefon ve çevre birimleri ile bu 
kaynaklar kullanılarak oluşturulan, saklanan veya iletilen bilgilerdir. 
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7. ÇIKAR ÇATIŞMASI3  DURUMUNDA TUTUMUMUZ 

Akraba ve Yakınlarla İş İlişkileri 
Çalışanlarımız, 
• Unvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız 

menfaat sağlamaz, 
• Müşteri veya tedarikçi şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan 

kişilerin yakın akraba olması durumunda şirket yönetimine yazılı olarak bilgi verir. 
• Başka bir şirkette pay sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunda (Borsada 

işlem gören menkul kıymetler hariç), bunlara ilişkin mevcut bilgileri ve/veya değişiklikleri şirket 
yönetimlerimize yazılı olarak derhal bildirir. Bu konu adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde de 
özellikle sorgulanır. 

• Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi 
olmasının öğrenmesi durumunda şirket yönetimine yazılı bilgi verir. 

 
Akrabaların İstihdamı 
Doğrudan işe alıma yetkili olan kişilerin; eşlerini, birinci derece akrabalarını, kardeşlerini bunların 
eşleri veya kardeşlerini kişinin yetkili olduğu kurumlarda istihdam etmeyiz. 

 
Bahse konu akrabalık ilişkisine sahip çalışanları aynı veya doğrudan ilişkili birimlerde istihdam 
etmeyiz. 

Şirket Dışındaki Çalışmalar 
Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya 
kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları veya bir işe yatırım yapmaları 
aşağıdaki koşullarla mümkündür: 

 
• Şirkette sürdürdükleri görev ve diğer şirket uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması. 
• Şirketteki görevlerini yerine getirme ve performansını olumsuz etkilememesi. 
• Kurum kaynaklarının kullanılmaması. 
• Bağlı olunan kurumun en üst yöneticisinin yazılı izninin alınması. 

 
İşten Ayrılan Çalışanlarımızla İş İlişkisi 
Eski çalışanlarımızın tekrar bünyemizde istihdam edilebilmesi için; Etik Davranış Kurallarından 
herhangi birinin ihlali sebebiyle ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır. 

 
Eski çalışanlarımızın bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak ya da yönetici olarak 
şirketlerimizle; satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri 
şekillerde iş ilişkisine girmek istemesi durumunda şirket menfaatleri çerçevesinde hareket eder, 
ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde çıkar çatışmalarına izin vermeyiz. 

 
Bu durumdaki kişilerle; eski çalışanımızın daha önce çalışmış olduğu Holding Şirketi ile yazılı 
referans kontrolü gerçekleştirilerek, uygunsuz bir hususun tespit edilmemesi durumunda İttifak 
Holding Yönetim Kurulunun onayı alınmak kaydıyla çalışılabilir. 

 
 
 
 
 

 

3 Kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat 
sebebiyle çalışanların, görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerinin etkilenebilmesi durumu. 
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8. İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME 
Paydaşlarımızla iletişim kanallarını sürekli açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade eder, 
olumlu ilişkilerin devamını sağlarız. 

 
Kamuoyu ile görüş paylaşımını Kamu Aydınlatma Platformu ilkeleri çerçevesinde, Hukuk, Kurumsal 
İletişim ve/veya Yatırımcı İlişkileri Birimleriyle koordineli olarak gerçekleştiririz. 

 
B- UYGULAMA PRENSİPLERİ 

 
1. GENEL 
Etik Davranış Kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler için İttifak Holding disiplin yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin müeyyideleri uygulanabilir. 

 
2. YÜKÜMLÜLÜKLER 
Tüm çalışan ve yöneticiler; 
• Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini okumalı ve belirlenen yükümlülüklere uymayı 

yazılı taahhüt etmelidir. 
• Etik kurallar ve benzer düzenlemelerde belirtilen görevlerini anlamalı, kabul etmeli ve yerine 

getirmeli; işlerini yaparken etik davranışı alışkanlık haline getirmelidir. 
• Kendileri ya da bir başkası etik kuralları ihlal ettiğinde veya ihlale zorlandığında belirtilen 

prosedürler doğrultusunda durumu gecikmeden Etik Kurul’a raporlamalıdır. 
• Etik kurallar veya benzeri düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmamaları kişileri 

sorumluluklarından muaf tutmaz. Çalışanlar, ihlallerle ilgili merak ettikleri konular ve soruları 
için Etik Kurul’a başvurmalıdır. 

 
3. ETİK KURUL 
İttifak Holding Etik Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Etik Kurul üyeleri kurul 
çalışmaları esnasında hiçbir baskı veya etki altında bırakılamazlar ve kurul kararlarındaki tercihleri 
sebebi ile eleştirilemezler. 

 
Etik Kurul Çalışma Prensipleri 
Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri ile tanımlanan ve tüm faaliyetlerde uygulanması 
gereken etik kuralların işleyişi Holding bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul tarafından yönetilir. 

 
Etik Kurul; 

 
• Etik kurallara uyum sisteminin tesisi için gerekli ekipman, eğitim ve yönetim yapısını tayin 

ederek, gerekli durumlarda bu faaliyetler için kişi ve/veya kişileri görevlendirir. 
• Etik kuralların tüm şirket genelinde özümsenip uygulanması ile ilgili görevleri yerine getirir. 
• Tüm çalışanların, şirket hissedarlarının ve müşterilerin, etik kural ve her türlü benzer 

düzenleme ihlalini bildirebilmeleri için genel kural ve prosedürleri sistematik hale getirir. 
• Gerektiğinde etik kurallar ile ilgili duyuruları yayınlar. 
• Çalışanların, etik kuralların ihlal edildiğine ya da birilerinin kural ihlaline zorlandığına 

hükmetmeleri ve raporlayabilmeleri için gerekli raporlama sistemini düzenler. 
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İhlallerin Bildirilmesi 
İttifak Holding çatısı altında görev yapsın veya yapmasın tüm paydaşlarımız, yürütülen faaliyetlerle 
ilgili olarak temel değerlerin, etik ilkelerin ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş kuralların ihlal 
edildiğini düşünmeleri halinde; Etik Kurula, aşağıdaki yollardan, isimli veya isim beyan etmeksizin 
bildirebilirler. 

• E-posta: etik@ittifak.com.tr

• Telefon: 0332 221 39 96

• İttifak Holding internet sitesi

Bildirimlerin ve Bildirenlerin Gizliliği 
Bütün bildirimlere ilişkin her türlü bilginin yasalar ve kurumsal düzenlemeler kapsamında gizliliği 
sağlanacaktır. 

Etik İlkelerin ihlal edilmiş olduğuna veya olabileceğine somut ipuçları nedeniyle inanan kişiler, bu 
olayı Etik Kurula bildirme hakkından yararlandığı takdirde; bunun kendisi aleyhine hiçbir olumsuz 
sonuç doğurmayacağından emin olabilir. 

Etik İlkelere aykırı davranışları veya bu yöndeki şüpheli durumları bildiren kişilerin kimliği; mümkün 
mertebe ve yasaların izin verdiği kapsamda gizli tutulacaktır. Bu kural; Etik İlkelere aykırılık 
teşkil eden veya şüphelenilen olayların incelenmesi sırasında Kurula bilgi veren diğer kişiler için de 
geçerlidir. 

Etik Kurul Üyeleri İle İlgili İhlal Bildirimlerinde Uygulanacak Yöntem 
Etik Kurul üyelerinden birisi, kendisi hakkında yapılmış ihlal bildirimlerinin görüşüldüğü toplantılara 
katılmaz. 


