
 

Alte Tekstil Etik Davranış Kuralları  

 

Şirketimizin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya 

taşınması, tüm çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, Şirket çalışanlarından 

beklenenler aşağıda sıralanmıştır:         

 • 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,          

  • Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama 

prensiplerine uygun olarak hareket etmek,       

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

yazışmada bulunmamak,          

 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş 

ahengini bozmamak,           

 • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi 

özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı 

korumak,           

  • Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını 

doğrudan ve dolaylı olarak kulanmamak. 

İhlaller  

•Çalışanlar, Etik Davranış Kuralları’nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal 

edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu ilk yöneticisine ya da duruma göre Üst Düzey 

Yöneticisine ve/veya Genel Müdür’e iletmekle yükümlüdürler. Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş 

ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle 

önlenecektir. Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir. 

Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye 

çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma 

sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde 

bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi 

zorunludur. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak 

yorumlanır. 



Etik kurallar ile ilgili uygunsuz durumların daha iyi değerlendirilmesi, disiplin uygulamalarının 

devreye alınması ve uygulamalarda paralellik sağlanması için Etik Davranış Kurulu görev yapacaktır. 

Etik Davranış Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:  

• Genel Müdür (Şirket Etik Davranış Kurulu Başkanı)  

• Konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı / Yardımcıları  

• İnsan Kaynakları Direktörü  

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:  

• Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise ; iş kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca işten çıkarma ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma. (Bilerek haksız menfaat sağlayan 

kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi 

oluşturamaz.)  

• Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise ; olayın 

etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı. 

(Bu sayfa iki nüsha olarak düzenlenir. Bir kopyası çalışanın sicil dosyasında muhafaza edilir.) 


