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DAVRANIŞ 

KURALLARI BELGESİ 
GROUPAMA GRUBU 



 

 

İÇİNDEKİLER 
 
 
 
 
 

ANA İLKELER 04-08 
 
• Daima müşterilerimizin bize duyduğu güvene sadık 

kalarak hareket etmek 
 

• Şirket işleyişi konusunda net ve tam bilgiyi 

yayınlamak 
 

• Özel hayata saygı 
 

• Çalışanların bireysel ve ortak 

yeteneklerinin gelişimini teşvik etmek 
 

• Adil rekabet kurallarına uyum 
 

• Yolsuzluk ve nüfuz ticareti ile mücadele 

• Kara paranın aklanması ve terörizmin 

finansmanı ile mücadele etmek 
 

• Suistimalle mücadele etmek 
 

• Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde adil ve sorumlu 

olmak 
 

• Sosyal sorumluluk ve dayanışmayı ilke edinen 

bir şirket olma misyonuna sahip olmak 
 

• Çevrenin korunmasına özen göstermek 
 

• Sosyal risklere karşı önlem almak 
 

• Bulunduğu ülkelerin kanun ve kültürlerine 

uyum sağlamak 

 

 
DAVRANIŞ KURALLARI 09-14 

 
•  Müşterilere karşı hizmet etiğini gözetmek 

 

•  Karşılıklı saygı göstermek 
 

•  Sorumluluk bilinci içinde ve profesyonelce 

hareket etmek 
 

•  Gizliliği ve meslek sırlarını korumak 

•  Çıkar çatışmalarını, yolsuzluk ve nüfuz 

kullanarak menfaat temin etme risklerini 

engellemek ve yönetmek 
 

•  Verilen hediyeyi veya sağlanan ayni menfaati 

reddetmek 
 

•  Şirketin mal ve verilerini korumak 
 

•  Kişisel fiillerinde Grubun tarafsızlığını korumak
 
 

ETİK ŞARTLAR BELGESİ VE  15 

DAVRANIŞ KURALLARI BELGESİNE UYUM  
 
•  Etik Şartlar Belgesi ve Davranış Kuralları 

Belgesine uymamanın sonuçları 

•  Etik ihbar hakkı ve bu hakkın kullanımını 

düzenleyen kurallar 

 
 

 

EK : 16-19 

ETİK İHBAR HAKKINA DAİR SÜREÇ VE KURALLAR  
 

1. İhbar hakkının kullanımına dair 

şartlar 
 
2. İhbar ile ilgili kişilerin kişisel 

bilgilerinin korunması 
 
3. İhbar mekanizmasının kullanımına 

dair kurallar 

4. İhbarın işlenmesine dair uygulamalar 
 
5. Verilerin saklama süresi 
 
6. Grubun bilgilendirilmesi 
 
7. Çalışanlar, temsilciler ve acentelerin 

bilgilendirilmesi
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Groupama Grubu tüm çalışanları, temsilcileri ve 

acentelerinden, mesleki faaliyetlerinde ve şirketin 

paydaşları ile kurdukları ilişkilerde adil ve dürüst 

davranmalarını ister. Grup Etik Şartlar Belgesi’nde 

tanımlanan değer ve taahhütlerimizden ilham alarak 

oluşturulan, uygun olan ve olmayan davranışlara dair 

kural ve ilkeleri belirleyen Davranış Kuralları 

Belgesi’ne uyum, sürdürülebilir ve sorumlu bir şirketin 

gelişimini sağlar. Bu ilke ve kurallar başta Grup Uyum 

Politikası olmak üzere tüm Grup politikalarının bir 

parçasıdır. 
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ANA İLKELER 
Her çalışan, temsilci ve acente, faaliyetini, Grup ve şirketleri 

tarafından kabul edilmiş olan aşağıdaki ana ilkelere uygun olarak 

gerçekleştirir. 
 
 

Daima müşterilerimizin bize duyduğu 
güvene saygı çerçevesinde hareket 

etmek 
 

Grup ve şirketleri, müşterilerine sundukları 

sürdürülebilir hizmet ve sağladıkları memnuniyetin 

onların başlıca varlık nedenleri olduğunun 

bilincindedir. 
 

 

Grup ve şirketleri; 
 
 

• Müşterilere saygı duymalı ve onlara danışmanlık yapmalıdırlar. Ürün ve hizmetlerin tasarımından 

arzına uzanan süreçte müşterilerinin somut ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak teklifleri 

sunmalıdırlar. Daha açık bir ifadeyle onların seçimlerini kesin ve bilinçli şekilde yapmalarına özen 

göstermeli, bunun için onlara net, yanıltıcı olmayan ve tam bilgi vererek onların en iyi stratejiyi 

seçmelerini, hasar durumunda da en iyi desteği almalarını sağlamalıdırlar. 

 

• Bunu yaparken alınan kişisel bilgilerin, insanların kimliklerine, haklarına, özel hayatın gizliliğine ve 

kişisel özgürlüklere aykırı şekilde işlenmemesine özen göstermelidirler. Bunun için de KVKK 

konusunda bilgili ve farkındalığı yüksek olmalıdırlar. Veri sahiplerinin haklarına saygı göstermeyi 

taahhüt etmeli, onların ve verilerinin gizliliğini korumak için her türlü önlemi almalı, verilerin 

işlenişi, işlenme amaçları ve paylaşılacak üçüncü kişilerle ilgili veri sahiplerine açık ve anlaşılır 

bilgileri vermelidirler. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Müşterilerinin memnuniyetini gözeten Grup ve şirketleri, dijital uygulamalar ve yapay zekâdan 

yararlanırken, bu yenilikleri kişilere saygı sınırları içinde uygularlar. 

 

Taahhütlerini daima yerine getirme ilkesi çerçevesinde, çalışanlar, temsilciler ve acenteler, Grup ve 

şirketlerinin yerine getiremeyeceği vaatlerde bulunmazlar. 
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Şirket işleyişi konusunda net ve 

tam bilgiyi yayınlamak 
 

 
Grup ve onu oluşturan şirketler faaliyetleri 

hakkında verdikleri mali ve diğer bilgilerin 

doğru, anlaşılır ve tam olduğunu taahhüt 

ederler. 

 
Özel hayata saygı 

 
 

Grup ve şirketleri çalışanlarının, 

temsilcilerinin, acentelerinin kişisel veri, 

fotoğraf, vb. kişisel verilerinin gizliliğini 

korumayı taahhüt ederler. Çalışan, temsilci, 

acente ve müşterilerinin yalnızca veri sahibine 

açıklanan amaçlarla gereken bilgilerini toplar, 

işler, paylaşır, amaçlar dahilinde belirlenen 

süre boyunca saklarlar. Kişisel verilerin, bu 

amaçlar dışında işlendiğini fark eden 

çalışanlar, bu işlemeden sorumlu kişileri 

uyarmakla ve gerektiğinde bu durumu yetkili 

kişilere bildirmekle sorumludurlar. 

 
Çalışanların bireysel ve ortak 

yeteneklerinin gelişimini teşvik etmek 
 

 
Grup ve şirketleri büyümeyi temel insan ve 

toplum haklarına saygı çerçevesinde yönetirler. 

Özenli, adanmış ve verimli Grup ve şirketleri, 

aşağıdaki hususlara yönelik azami çaba 

gösterirler : 
 
 

• Çalışan, temsilci ve acentelerinin sağlık ve 

güvenliklerini koruyabilecekleri çalışma 

şartlarını ve ortamı temin etmek; 
 
 

•  Asla ayrımcılık yapmadan ve eşitlikçi bir 

yaklaşımla kişi ve grupların katkılarının 

değerini takdir etmek, mesleki yetkinliklerin 

ve sorumluluğun gelişimini teşvik etmek; 

• Mesleki deneyimleri zenginleştirmek ve bilgi 

ile beceriyi güçlendirmek için herkese eğitim 

olanakları vermek ve Grup şirketleri arasında 

hareketliliği teşvik etmek; 
 

 
• İstihdam edilmek üzere çalışan, temsilci veya 

acente seçerken nesnel ve şeffaf ölçütleri 

temel almak, başta cinsiyet, yaş, etnik köken, 

cinsel tercih, siyasi, dini veya sendikal bir 

örgüte üyelik veya bir azınlığa aidiyet konuları 

olmak üzere hiçbir konuda ayrımcılık 

yapmamak; 
 

 
• İnsan kaynakları ve özellikle mesleki gelişim 

yönetiminde çeşitliliğin teşviki ve ayrımcılık 

yapılmaması ilkesi hakkında yöneticileri, 

çalışanları ve temsilcileri bilinçlendirmek ve 

eğitmek; 
 

 
• Çalışanları, temsilcileri ve acenteleri Grubun 

ve şirketlerinin yaşamına dahil etmek; bunun 

için bilgilendirme, iletişim ve diyalog 

sağlamak, iş ortakları ile yapıcı diyalog 

kurmak. 

 
Adil rekabet kurallarına uyum 
 
 
 Grup ve şirketleri adil rekabet kurallarına 

uyarlar. 
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Yolsuzluk ve nüfuz ticareti ile mücadele 

 

 

Yolsuzluk, dolaylı veya dolaysız olarak para 

veya başka bir değerli şeyi üçüncü bir kişiye 

vermek, vaat etmek, iade etmek, verilmesine 

rıza göstermek veya izin vermek suretiyle bir 

ticari kararı ve işlemi etkilemek veya resmi 

görevi ve başkasının hakkına saygı ödevi ile 

bağdaşmayacak şekilde çıkar sağlamaya rıza 

göstermek veya çıkar sağlamayı kabul etmek 

suretiyle gerçekleşir. 

 

ÖRNEKLER  
 

 

Faaliyetlerinizin icrasında 

karşılaşabileceğiniz ve dikkatinizi 

gerektiren, Şirketinizin risk 

haritasında potansiyel riskli olarak 

belirlenen durumlar: 
 

 
• Bir müşteri, iş ortağı yahut üçüncü bir kişi 

tarafından sunulan hediye ve davetiyeler, 

mesela sportif ya da kültürel etkinlik 

davetiyeleri 
 

 

• Sportif ya da yardım (hayır) amaçlı bir 

kuruluşa yapılan bağışlar veya sponsorluk 

faaliyetleri 
 
 

• Bir müşteri, iş ortağı yahut üçüncü bir şahısla 

iş ilişkisinin kolaylaştırılması amacıyla bir 

aracıya başvurulması 
 
 

• Kamu personeli veya siyasi nüfuz sahibi 

kişilerle ilişkiler 

 

•  

 
• Üçüncü bir taraf (ör: bir iş ortağı) hakkında 

bilgi eksikliği 
 

• Belirli bir tedarikçiye başvurulması amacıyla 

yapılan baskılar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yolsuzluk, tıpkı nüfuz ticareti gibi, eşitsizlik 

yaratır ve yatırımcılar, müşteriler ve 

vatandaşlar gibi tarafların güvenini tamamıyla 

yok eder. Yolsuzluk ve nüfuz ticareti, cezai 

yaptırımlar ve disiplin cezalarına yol açabilir. 

Yasa doğrudan yolsuzluk ile dolaylı yolsuzluğu 

(şirket veya bireylerin adına veya hesabına 

hareket eden üçüncü kişilerin gerçekleştirdiği 

yolsuzluk) aynı şekilde cezalandırır. 
 
Grup ve şirketlerinin yükümlülükleri: 

• Yolsuzlukla mücadele konusundaki 

uluslararası anlaşmalar ile ulusal mevzuat 

düzenlemelerine titizlikle uymak; 
 

• İş ortaklarımızın yasalara uygun ve dürüst 

şekilde hareket ettiklerini teyit etmeye 

yarayacak değerlendirme prosedürlerini 

uygulamak; 
 

• Her türlü yolsuzluğu reddetmek; 
 

• Mevzuat uyarınca kontrol prosedürleri 

oluşturmak. 
 

Kara paranın aklanması ve 

terörizmin finansmanı ile mücadele 

etmek 
 

Grup ve şirketleri kara paranın aklanması ve 

terörizmin finansmanı risklerine karşı son derece 

bilinçlidir; bu risklerle mücadeleye yönelik 
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kapsamlı bir mekanizma oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede Grup ve şirketleri, 

çalışanlarından, temsilcilerinden ve 

acentelerinden bu konudaki mevzuatı harfiyen 

uygulamalarını bekler: Böylece tüm ilgili 

paydaşlar, müşterilerin kimlik tespitine ve 

bilgilerine dair prosedürlere uyar ve iş ilişkisi 

süresince müşterilerinin gerçekleştirdikleri 

işlemleri izlerler. 

 
Suistimalle mücadele etmek 

 
 

Grup ve şirketleri iç veya dış suistimalle de 

etkin bir mücadele sürdürmektedir; bunun için 

Grup içinde suistimali önlemeye, saptamaya ve 

suistimal riski taşıyan edimlerin yönetimine 

yönelik önlemler alınmıştır ve bu uygulamaların 

sonucunda bu edimlerle ilgili olabileceği 

saptanan kişilerin suistimal riski taşıyan kişiler 

listesine kaydı söz konusu olabilir. 

 
Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde adil 

ve sorumlu olmak 
 

 
Grup ve şirketleri tedarikçilerini nesnel, tarafsız 

ve iltimasa imkan vermeyen bir yaklaşımla 

seçerler. Onlara adil muamele ederler. 

Tedarikçilerine kurumsal taahhütlerini hatırlatır 

ve onlardan da mesleki ahlak kurallarına 

uymalarını beklerler. 
 

 
Fransa’daki “Şirketlerarası İlişkiler Hakkında 

Kurallar Belgesi”ni imzalamış ve iç taahhütlerini 

belirlemiş olan Grup, sürdürülebilir büyüme 

yaklaşımını, Grup şirketlerinin uygulayabileceği 

etik tedarik kuralları, tedarikçilerle imzalanan 

anlaşmalar veya tedarik sözleşmelerine dahil 

edilen özel hükümler sayesinde destekler. 

ÖRNEKLER : 
 

 

Tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarla 

ilişkilerimizde yolsuzluk risklerine 

karşı alınan önleyici tedbirler nelerdir? 
 

Bir çalışana bir tedarikçi tarafından hediye 

sunulması durumunda, hediyenin değeri 

Davranış Kuralları Belgesi'nde belirlenen tutarı 

aşıyorsa, çalışanın bu hediyeyi kabul edebilmesi 

için üst yöneticisinin onayını alması gerekir. 

Fatura kaydı, ödeme ve kontrolünden sorumlu 

Grup çalışanlarının, bir çalışana şahsen iletilen 

bir faturanın ilgili tedarikçinin olağan 

uygulamasına uymadığından şüphelenmeleri 

durumunda, ilgili çalışanın ve tedarikçinin bağlı 

oldukları departmanlarla temasa geçerler ve bu 

faturanın haksız bir hizmeti gizlemediğinden 

emin olurlar. 

 

Bağlantılı riskler nelerdir? 

Bu durum şirketin itibarını zedeleyebilir, 

müzakereyi etkileyerek çalışanın tarafsızlığını 

ve dürüstlüğünü etkileyebilir, şirket 

menfaatlerine zıt bir bağımlılık durumu 

yaratabilir, dolayısıyla artık gerekli olmayan bir 

iş ilişkisini muhafaza edebilir. 

 
 

Sosyal sorumluluk ve dayanışmayı ilke 

edinen bir şirket olma misyonuna 

sahip olmak 
 

Köklü geçmişinden bugüne değerlerine sıkı 

sıkıya bağlı kalmış olan Grup ve şirketleri, icra 

ettikleri mesleğin doğası gereği uzun yıllardır 

toplumun yararına çeşitli alanlarda 

sorumluluklar üstlenmektedirler. 

Bu adanmışlık çeşitli biçimlerde tezahür eder ve 

bununla ilgili pek çok aksiyon sürdürülür, 

bunların en önemlileri: 
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• Risk önleme faaliyetleri: Canı ve malı tehdit 

eden riskler; 
 

 
• Bölgesel ekonomik büyüme ve girişimcilik 

sahasında, birlikler veya örgütler ile yapılan 

işbirlikleri; 
 

 
• Zor durumdaki kişilere destek için özellikle 

Groupama Vakfı aracılığıyla bilimsel 

sponsorluk ve işbirliği, sanat sponsorluğu 

alanında özellikle Gan Vakfı’nın faaliyeti. 

 
Çevrenin korunmasına özen göstermek 

 
 

Grup ve şirketleri için çevrenin korunması, 

yalnızca zaruri değil, ayrıca toplumun her 

alanındaki risklerin azaltılmasına yönelik önemli 

bir etkendir. 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

(UN Global Compact) uyarınca Grup ve 

şirketleri, faaliyetlerinin çevreye etkisini azami 

ölçüde sınırlandırmayı taahhüt ederler ve kendi 

iç operasyonlarında bu yönde yaptıkları 

ayarlamaların yanı sıra çevreye saygı hedefini 

dış paydaşlarına da aktarırlar. 

Grup ve şirketleri bu sahada yenilikçiliği teşvik 

eder, müşterilerine etkin ve yenilikçi 

çözümlerle destek verilmesini amaçlar. 

Toplumsal risklere karşı önlem almak 
 

Faaliyeti çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler 

Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global 

Compact) uyarınca, Grup ve şirketleri, insan 

hakları ve temel özgürlükler ile bireylerin sağlığı 

ve güvenliği konularında gereken özeni 

gösterirler. 

 
Bulunduğumuz ülkelerin kanun ve 

kültürlerine uyum sağlamak 
 

 
Grup ve şirketleri faaliyet gösterdikleri tüm 

ülkelerin yürürlükteki kanun ve 

yönetmeliklerinin yanı sıra kabul ettikleri 

uluslararası anlaşma ve taahhütlere doğal 

olarak uyarlar. Bu ülkelerin kültürlerine aykırı 

tutumlardan kaçınmaya azami özen gösterirler. 
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DAVRANIŞ KURALLARI 
 

Her çalışan, temsilci ve acente, Grup ve şirketleri tarafından 

kabul edilmiş ilke ve taahhütlere etkin katılımda bulunmalı, 

müşterilerle ilişkilerinde olduğu kadar kendi aralarındaki 

ilişkilerde de meslek ahlakı kurallarını kesinlikle uygulamalıdır. 
 
 
 

Müşterilere karşı hizmet etiğini 

gözetmek 
 

 
Her çalışan, temsilci ve acente hizmet etiğini 

gözetir. Müşterilerle ilişkilerinin uzun vadeli 

olmasını sağlar, onların isteklerine duyarlıdır, 

uzmanlığını onların hizmetine sunar. 

 
Karşılıklı saygı göstermek 

 
 

Çalışanlar, temsilciler ve acenteler, aralarındaki 

ilişkilerin niteliğine gereken özeni gösterir, 

hiçbir surette ayrımcılık yapmaz veya rahatsız 

edici her türlü davranıştan kaçınırlar. 

 
Sorumluluk bilinci içinde ve 

profesyonelce hareket etmek 
 

 
Her çalışan, temsilci ve acente profesyonelce ve 

sorumluluk bilinci içinde mesleğini icra eder. 

Olası risklerin ve yapılan eylem veya alınan 

kararın sonucunun değerlendirildiği bir 

çerçevede inisiyatif alan yenilikçi yaklaşım 

teşvik edilir. 
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Gizliliği ve meslek sırlarını korumak 
 

 
Her çalışan, temsilci ve acente, mesleki 

faaliyetinden dolayı kendisinde olan bilgilerin 

gizliliğini korumak için gerekli önlemleri alır. 

 

Şirket içinden veya dışından yetkili olmayan bir 

kişiye gizli nitelikteki herhangi bir mesleki 

bilginin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda 

iletilmesi yasaktır. 

 

Bir kişiye / Gruba ait olan / olmayan bir şirkete 

dair veya ona ait olan ve sözleşme / kanun 

hükümleri uyarınca ifşası yasak olan bilgiler, 

gizli nitelikteki bilgiler olarak nitelendirilir. Bu 

hükümler şirket içindeki yetkili kişilerle sınırlı 

şekilde yapılan bilgi paylaşımlarına uygulanır. 

Çalışanlar, temsilciler ve acenteler gizli bilgileri 

ancak ilgili mevzuata ve şirket tarafından 

tanımlanan kurallara harfiyen uymak suretiyle 

kullanabilirler. Kanunla belirlenen özel 

durumlar dışında bu gizli bilgiler herhangi bir 

nedenle işten ayrılan kişiler için de meslek sırrı 

niteliğini korumaya devam eder. 

 

Çalışanlar, temsilciler ve acenteler şirket içinde 

ve dışında ifade özgürlüğüne sahiptirler. 

Bununla birlikte bu kişiler, söz konusu 

özgürlüğü, kullanılan iletişim kanalı ne olursa 

olsun (sözlü, yazılı, internet kanalıyla paylaşılan   

sosyal medya, blog, vb. mecralarda yapılan 

yayınlar...) mevzuatın belirlediği sınırlar içinde 

kullanmayı ve özellikle kişilerin (müşteri, üye, 

çalışan, yönetici, rakip...), çalıştıkları şirketin 

veya Gruba ait bir şirketin veya başka bir 

şirketin imajına veya itibarına zarar vermemeyi 

taahhüt ederler. Bu kurallar çalışan temsilcisi 

niteliğindeki personelin haklarına halel 

getirmeyecek şekilde değerlendirilir. 

 
Çıkar çatışmalarını, yolsuzluk ve nüfuz 

kullanarak menfaat temin etme 

risklerini engellemek ve yönetmek 
 

 
Çalışanlar, temsilciler ve acenteler, şirket 

içindeki veya şirketi temsilen şirket dışındaki 

görevlerinin ifasında dürüstlük ve doğruluk 

ilkelerine bağlı kalırlar. Kesinlikle doğrudan 

veya dolaylı yolsuzluk yapmazlar. 

 

Kendilerinin veya bağlı bulundukları gerçek 

veya tüzel kişilerin veya yakınlarının çıkarlarını, 

dolaylı veya dolaysız olarak, şirketin veya 

Grubun çıkarlarının aleyhine olacak şekilde 

kayırmaktan ve çalışanın, temsilcinin veya 

acentenin görevinin ifası sırasında tarafsızlığına 

zarar verecek her türlü eylemden kaçınırlar. 

Aynı şekilde bir müşterinin çıkarlarını Grubun 

diğer müşterilerinin çıkarları aleyhine 

kayırmaktan da kaçınırlar. 
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ÖRNEKLER : 
 

 

 Çıkar çatışması teşkil edebilecek 

durumlar nelerdir? 
 

 
• Kendisi veya yakınları için sigorta 

sözleşmesi yönetmek (UW ya da hasar 

aşamasında)  

• Doğrudan akrabası olmayan bir müşterinin 

hayat sigorta sözleşmesinde lehtar sıfatıyla 

yer almak  

• Şirketin iş ilişkisinde olduğu kişilerden 

Davranış Kuralları Belgesi’nde belirlenen 

tutarın üstünde bağış ve hediyeler almak 

• Ek bir mesleki faaliyette bulunmak veya 

kendi işvereninin rakibi sayılabilecek bir 

şirkete yatırım yapmak  

• Bir çalışanla kişisel bağlantısı olan bir 

tedarikçiyi seçmek 

 
 

Çalışan bağlı bulunduğu yöneticisini veya İK 

departmanını çıkar çatışmasına neden 

olabilecek her türlü durum hakkında 

bilgilendirir. 
 
 

Çalışanlar, temsilciler ve acenteler, herhangi bir 

müşteri, tedarikçi, iş ortağı veya rakibin hak 

etmediği herhangi bir avantaj elde etmesini 

sağlayacak haksız uygulamalardan kaçınırlar. 

Ayrıca korunmayı talep eden bir müşterinin 

bağımlılık durumundan yararlanmaktan da 

imtina ederler. Örneğin çalışan, şirket 

yönetiminin özel izin verdiği haller dışında 

akrabası olmayan bir müşterinin hayat sigorta 

sözleşmesine lehtar olamaz. 

ÖRNEKLER : 
 

 

Çalışanlarla müşteriler arasındaki 

ilişkiler bağlamında, yolsuzluk 

risklerine karşı alınan önleyici 

tedbirler nelerdir? 
 

Çalışanın satış müzakereleri yürüttüğü bir 

müşterisini, eşiyle birlikte konaklamalı bir 

hafta sonu tatiline davet etmek istemesi 

durumunda, devam eden müzakereler 

süresince bu davetini ertelemelidir (zira satış 

müzakereleri çerçevesinde tüm davetler 

yasaklanmalıdır).  
 

Şirketin muhasebe departmanının, 

müşterilere yönelik bir seminer 

organizasyonuna dair aldığı faturadan şüphe 

duyması durumunda, bu semineri organize 

eden çalışanın üst yöneticisiyle temasa 

geçerek devam eden bir satış müzakeresi 

olmadığından emin olmalıdır. 
 

Bu durumun oluşturduğu riskler 

nelerdir? 

 Müşterinin karar almasını etkileme, yolsuzluk 

şüphesine mahal verme ve şirketin imajına 

zarar verme riskleri teşkil eder . 

 
 
Ayrıca çalışan, yaş veya hastalık nedeniyle bir 

müşterinin hassas olduğu durumlara özen 

gösterir. Çalışan görevinin ifası sırasında bir 

müşterinin zaafı nedeniyle suistimaline tanık 

olduğu takdirde bağlı bulunduğu yöneticisini bu 

konuda bilgilendirir. 
 

Tüm çalışan, temsilci veya acentelerin 

yapması gereken eylemler : 
 

• Riskli durumları önceden belirlemek; 
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• Gerçek veya olası çıkar çatışması hakkında 

bağlı bulunduğu yöneticiye bilgi vermek; 
 
• Bu gibi durumlarda, bir sözleşmenin 

müzakeresi, mutabakatı veya 

imzalanmasının söz konusu olduğu 

ortamlarda yerini başka birinin almasını 

sağlamak ve sonunda karar alınması gereken 

toplantılara katılmamak. 

 

ÖRNEKLER: 
 

 

Personel işe alımı bağlamında, 

yolsuzluk risklerine karşı alınan 

önleyici tedbirler nelerdir?  

Bir çalışana bir müşteri/ iş arkadaşı/ tedarikçi 

veya bir tanıdığı tarafından sigortacılık 

sektöründe staj veya iş arayan bir yakınının 

CV’sinin iletilmesi durumunda, çalışan CV’yi 

İnsan Kaynakları departmanına iletmeli ve bu 

departmana adayın yetkinliklerine göre seçim 

hakkı bırakmalıdır. 

   

Bu durumun oluşturduğu riskler 

nelerdir ?  

Bir adaya deneyimi değerlendirilmeksizin 

haksız bir avantaj sunma ve bu uygulamanın 

duyulması durumunda şirket imajının 

zedelenmesi riskleri bulunmaktadır. 

 

Tüm çalışan, temsilci veya acentelerin imtina 

etmesi gereken eylemler: 
 

• Grup ile rekabet halinde olan veya Grubun 

rakiplerine yarayan dış faaliyetlere şirketi 

dahil etmek; 
 

• Grubun bir müşterisi veya mal veya hizmet 

tedarikçisi ile imtiyazlı bir ilişki kurmak 

suretiyle Grubu ona bağımlı duruma 

getirerek diğer müşterilerine kıyasla Gruba 

haksızlık yapabileceği bir ortam yaratmak. 

ÖRNEKLER : 
 

 

Bir çalışanın iş adresine, yılbaşı 

kutlamaları kapsamında, ne kendisi 

ne de departmanının normalde 

çalışmadığı bir kişiden, bir davetiye 

gelir.  Bu kişi, çalışan, eşi ve 

çocuklarını pahalı bir restoranda 

yemeğe davet etmektedir. Çalışan 

nasıl davranmalıdır? 

Çalışan bu davete hemen yanıt vermemeli, 

Uyum Departmanı ile üst yöneticisini mail ile 

bu durumdan haberdar etmelidir.  Yolsuzluk, 

tüm eğlence çeşitlerini (yemek, gösteri, spor 

müsabakaları...) içerebilecek davetler gibi 

farklı mekanizmalarla gizlenebilir. 

 
Çalışan, daveti geri çevirmesi 

durumunda, hangi gerekçeleri 

kullanabilir? 

Çalışan birçok gerekçe ileri sürebilir : 
 

• Böyle bir restoranın lüks bir harcama olacağını 

belirtebilir. 
 

• Bu davetin sadece profesyonel çerçeveyle 

sınırlı kalmasını, yakınlarının katılamayacağını 

belirtebilir.  
 

• Davetin bağlamına ve farklı anlamlara 

çekilmemesine dikkat etmelidir. 
 

• İş ilişkisinde bulunmadığı bir kişiden davet 

alması durumunda, bu daveti kabul etmeden 

evvel davet sahibi hakkında bilgi edinmelidir. 

 
Başka bir örnekte, çalışan, 

departmanının çalıştığı bir üçüncü 

kişinin davetini alır. Bu kişi, sunduğu 

hizmetleri açıklamak üzere, çalışanı 

semtte bulunan bir İtalyan 

restoranında öğle yemeğine davet 

etmektedir. 

12 
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Çalışan nasıl davranmalıdır ? 

Daveti kabul eder zira bu davet şirketin hediye 

ve davet prosedürüne uygun gözükmektedir. 

Profesyonel faaliyetleri kapsamında üçüncü 

şahıslardan bu tarz davetler gelmesi olağandır. 

Davetlerin, hediye ve davet prosedürüne uygun 

olması durumunda kabul edilmelerinde sakınca 

yoktur. 

Çalışan, tereddüt bulunması durumunda, mail 

yoluyla üst yöneticisi ve/veya Uyum 

Departmanına danışmaktan çekinmemelidir. 

 
 
 

Ayrıca her çalışan, temsilci veya acente 

aşağıdaki durumlardan kaçınmalıdır: 
 

 
• Şirket için herhangi bir çıkar elde etmek 

amacıyla kamu kuruluşu veya siyasi parti 

temsilcilerine veya siyasi faaliyeti bulunan 

herhangi bir kişiye, sendika temsilcisi veya 

sendika faaliyetlerinde yer alan herhangi bir 

kişiye, hayır kuruluşları ve benzerlerine para 

veya değerli eşya teklif etmek, vereceğini 

taahhüt etmek veya vermek; 
 
• Groupama Grubu nezdinde doğruluk 

yükümlülüğümüzü yerine getiremememize 

neden olacak veya ticari bir ilişkiyi etkileme 

olarak algılanabilecek şekilde para veya her 

türlü değerli eşya kabul etmek veya istemek; 
 
• Doğrudan yapmamayı taahhüt ettiğimiz 

işlemleri yaptırmak için aracılara başvurmak. 

Verilen hediyeyi veya sağlanan ayni 
menfaati reddetmek 
 

Çalışan, temsilci veya acentelerin şahıslarına 

yönelik hediye ve avantajları kabul etmeleri 

veya başkalarına bunları vermeleri prensipte 

yasaktır. 

Değeri 100 €’nun üzerinde olan her türlü eşya, 

hizmet, vb. hediye ve avantaj olarak kabul 

edilir (bkz. Hediye Kabul Yönetmeliği). 

Bu kurallara getirilecek istisnalar da şirketler 

tarafından yönetilecektir.  
 

ÖRNEKLER : 
 
 

Bir çalışana iş ilişkisinde bulunduğu 
biri tarafından hediye sunulması 
durumunda, hediyenin değeri 

Davranış Kuralları Belgesi'nde 
belirlenen tutarı aşıyorsa, çalışan nasıl 
davranmalıdır? 
Çalışan, “Hediye Kabul Yönetmeliği”nde yer 

alan şirket içi kurallara uygun olacak şekilde üst 

yöneticisinin onayını almalıdır. 
 

Harcama raporlarını kontrol eden departman 

tarafından aynı dış faydalanıcı adına yapılmış ve 

açıkça doğrulanmayan masraflar tespit edilmesi 

durumunda, bu departman masrafların kaydını 

reddeder ve bu uygulamaların yolsuzluk 

olgularını gizlemediğinden emin olmak 

amacıyla ilgili çalışanın üst yöneticisiyle temasa 

geçer. 

 
Bu durumun oluşturduğu riskler 

nelerdir?  

Bu durum müzakereyi etkileyerek çalışanın 

tarafsızlığını ve dürüstlüğünü etkileyebilir, 

şirketin itibarını zedeleyebilir, şirket 

menfaatlerine zıt bir bağımlılık durumu 

yaratabilir.
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Şirketin mal ve verilerini korumak 

 

 
Çalışanlar, temsilciler ve acenteler, şirketlerine 

veya Gruba ait olan mal varlığının, verilerinin 

ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına özen 

gösterirler. Kullanımlarına sunulmuş olan mal 

ve hizmetleri kullanırken suistimal etmezler. 

Şirketin, şirketle bağlantılı kişilerin, şirkette 

verisi bulunan tüm veri sahiplerinin, kişisel, gizli 

veya hassas bilgi ve belgelerini -özellikle sosyal 

medyada- ifşa etmezler ve şirkette yürürlükte 

olan tüm güvenlik önlemlerine riayet ederler. 

Aynı şekilde, çalışanlar, temsilciler ve 

acenteler, üçüncü şahısların mal varlığı ve 

verileri konusunda gerekeni yapar; özellikle 

telif haklarını ihlal etmemek, kişilere, mesleki 

sırların ve yazışmaların gizliliğine zarar 

vermemek ve şirkete haksız şekilde toplanmış 

kişisel verileri sokmamak için gereken özeni 

gösterirler. 

 
Kişisel fiillerinde Grubun tarafsızlığını 

korumak 
 

 
Grup ve şirketleri, faaliyet gösterdikleri 

ülkelerin kanun ve kültürlerine saygı gösterme 

taahhüdünün uzantısı olarak, siyasi, felsefi ve 

dini konularda da tarafsızlıklarını korurlar. Tüm 

çalışan, temsilci ve acenteler, içinde 

bulundukları şirket veya Grup dahilinde bu 

ilkeye aykırı davranış sergilememek için özen 

gösterirler. 

Grup ve şirketleri, vatandaş olarak kamusal 

yaşamda rol almak isteyen çalışan, temsilci ve 

acentelerinin bu girişimlerine saygı gösterirler. 

Diğer yandan kamusal yaşamda etkin çalışan, 

temsilci ve acenteler Grubu veya onun 

şirketlerinden / bağlı kuruluşlarından birini 

kamusal faaliyet veya sorumluluklarına dahil 

etmezler. 

Çalışan, temsilci ve acenteler bu şekilde 

davranmak suretiyle kendi fikirleri veya kişisel 

çıkarları ile Grubun çıkarları arasında bir 

karışıklık olmasına engel olurlar. İzin 

almadıkları takdirde Grubun veya şirketinin 

adını yazılı veya sözlü mecralarda asla 

kullanmazlar. 

 
ÖRNEKLER : 
 

 

Şirketin çok önemli bir müşterisi yerel 

seçimlere adaylığını koyar ve seçim 

kampanyası için şirketten mali destek 

talep eder. Çalışan nasıl 

davranmalıdır? 
 
Çalışan her türlü finansman desteğini 

reddetmelidir. Zira şirketi siyasi amaçlı hiçbir 

faaliyet ve gösteride taahhüt altına sokamaz.  
 

Bu durumun oluşturduğu riskler 

nelerdir? 

Bu durum şirket imajına zarar verebilir ve 

şirketin siyasi tarafsızlığına ters düşebilir. 
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ETİK ŞARTLAR BELGESİ VE DAVRANIŞ 

KURALLARI BELGESİNE UYUM 
 

Gruba müdahil olan tüm özel ve tüzel 

kişiler faaliyetlerini Etik Şartlar Belgesi 
ve işbu Davranış Kuralları Belgesine 

uygun şekilde gerçekleştirirler. Aynı 
zamanda bu kişiler geçerli nedenleri 

olması şartıyla uygun olmayan bir 
davranışı bildirme olanağına da 

sahiptirler. 
 
 

Etik Şartlar Belgesi ve Davranış 

Kuralları Belgesine uymamanın 

sonuçları  
 

 
Etik Şartlar Belgesi veya Davranış Kuralları 

Belgesine aykırı davranan çalışan, temsilci veya 

acente, yürürlükteki ulusal mevzuat uyarınca 

idari ve cezai yaptırımlara maruz kalabilir. 

Ediminin niteliği ve ağırlığı ölçüsünde şirket 

personeline uygulanabilecek nitelikte disiplin 

cezaları alabilir. 

 
Etik ihbar hakkı ve bu hakkın 

kullanımını düzenleyen kurallar 
 

Etik ihbar hakkı, ekte belirtilen kurallar 

çerçevesinde tüm çalışan, temsilci ve acenteler 

tarafından kullanılabilir. Bu sayede çalışanlar 

gerekli gördükleri durumda Etik Şartlar Belgesi 

veya Davranış Kuralları Belgesinde sunulan 

değer, taahhüt, ilke ve kurallara uygun olmayan 

özel bir durumu bildirebilirler. Bu hak, ihbarın 

yazılı olarak yapılması ve ihbarı yapanın 

kimliğinin açıkça belirtilmesi kaydıyla ve 

sorumluluk sınırları içinde kullanılır; ihbar 

alçaltıcı nitelikte ve suistimal amaçlı 

yapılmamalıdır. 

İhbar hakkı özellikle aşağıdaki durumlarda 

kullanılabilir: 

• Çıkar çatışmaları; 

• Yolsuzluk / nüfuz kullanarak menfaat temin etme; 

• Hediye verilmesi; 

• İç suistimal; 

• Grup şirketlerinin veya bu şirketlerle ticari 

ilişki içinde olan tedarikçilerin faaliyetinden 

kaynaklanan nedenlerle temel hak ve 

özgürlüklere, kişilerin sağlığına ve can 

güvenliğine ve çevreye yönelik ciddi 

saldırılara karşı alınacak önlemler. 

 

Etik ihbar uygulaması mevcut bildirim kanal ve 

mercilerinin, hiyerarşinin, personeli temsil 

eden mercilerin, bağımsız denetçilerin, 

kanunun belirlediği kamu otoritelerinin veya 

Grup şirketlerinin iç bildirim kanallarının yerine 

geçmez; onları tamamlar niteliktedir. 

 

 Etik ihbarın iletileceği kişiler: 

• İşverene bağlı olan ve ihbarı yapan kişinin 

doğrudan veya dolaylı bağlı bulunduğu üst 

yöneticisi 

veya 

• Şirket Kurumsal Risk Yönetimi Yöneticileri 

 

İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma şartlarına 

yönelik ihbarlar yalnızca şirketin İnsan 

Kaynakları Departmanı tarafından ve mevcut 

uygulamalar dahilinde işleme alınır. 

 

İhbar süreci ve müdahil olan kişilerin edimleri 

kesinlikle gizli tutulmalıdır. İhbarın iletildiği 

kişiler ihbarı yapan kişinin ve ihbara konu olan 

kişi(ler)in korunmasından sorumludur.
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EK : 

ETİK İHBAR HAKKINA DAİR 

SÜREÇ VE KURALLAR 
 
 
 
 

İhbar hakkı, ekte belirtilen kurallar 
çerçevesinde Grup şirketlerinin tüm 

çalışan, temsilci ve acenteleri 

tarafından kullanılabilir. Bu hak ile 
çalışanlar gerekli gördükleri durumda 

Etik Şartlar Belgesi veya Davranış 
Kuralları Belgesinde sunulan değer, 

taahhüt, ilke ve kurallara uygun 

olmadığını düşündükleri özel bir 
durumu bildirebilirler. 
 

İhbar hakkı Grup şirketlerinde 

bulunan diğer uygulamaları geçersiz 

kılmaz. 
 

1. İHBAR HAKKININ KULLANIMINA 

DAİR ŞARTLAR 
 

a/ Kişisel haklar ve koruma 
 

İhbar hakkının kullanımı, çalışan, temsilci veya 

acentenin gönüllülük temelinde aldığı tek taraflı 

bir karardır. İhbarı yapan kişi, olası veya 

gerçekleşmiş ve şüphe uyandıran bir durumu 

bildirme veya bildirmeme kararı alır. 

Uyarı hakkı sorumluluk bilinci içinde 

kullanılmalı, alçaltıcı nitelikte ve suistimal 

amaçlı uyarı yapılmamalıdır. Her şüphe 

delillerle temellendirilmelidir. 

İhbar, çıkar gözetmeksizin ve iyi niyet 

yaklaşımı içinde yapılmalıdır. Şüphenin 

bildirilmemesi yaptırıma konu olamaz. 
 

 
 

Tüm çalışan, temsilci ve acenteler, görev ve iş 

sözleşmelerinin türüne bakılmaksızın bu hakkı 

kullanabilirler. 

Bu hakkın alanına giren bir uygulama veya 

edimi iyi niyetle bildiren kişi, bildirdiği durumun 

gerçek olmadığının ortaya çıktığı veya 

soruşturma raporundan bir sonuç çıkmadığı 

durumlarda bile herhangi bir disiplin cezasına 

maruz kalmaz ve üçüncü kişilerin her türlü 

intikam girişimine karşı koruma altına alınır. 

Etik ihbar hakkının suistimal amaçlı kullanımı 

yaptırıma tabidir. 
 

b/ İsim verilerek yapılan ihbarlar 

ve gizliliğin korunması 
 

İhbar anonim şekilde yapılamaz. İhbarda 

bulunma hakkını kullanarak müdahil olan 

herkes kimliğini açıklamakla yükümlüdür. İhbar 

hakkı yazılı olarak kullanılmalıdır. 

 

Şirket, ihbara konu olayın incelenmesi veya 

gerçekleştiğinin teyidi için durumun üçüncü 

kişilere iletildiği durumlar da dahil olmak üzere, 

ihbarı yapan kişinin kimliği ile ihbar konusu olan 

edimi ve kişinin / kişilerin kimliklerini kesinlikle 

gizli tutmayı taahhüt eder. 
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2. İHBAR İLE İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL 

BİLGİLERİNİN KORUNMASI 

 
a/ Gizlilik 

 
 

İhbara dair bir dosya için takipsizlik kararı 

alınmışsa, ihbara dair işlemleri yapan 

sorumluya iletilen bilgiler saklanmaz. 

 
b/ Erişim ve değiştirme hakkı 

 
 

İhbarı yapan kişi ve hedef alınan kişi(ler), 

bulundukları ülkenin mevzuatı çerçevesinde 

kalmak kaydıyla, kendilerini ilgilendiren bilgi ve 

verilere erişebilir, bu bilgilere yönelik tepkilerini 

ifade edebilir ve karşı çıkabilir, bunların 

değiştirilmesini veya silinmesini isteyebilirler. 

 

İhbar ile ilgili işlemler tamamlanıp, dosya 

kapandıktan sonra bu hak, her şirkette ihbara 

dair işlemlerden sorumlu olan Kurumsal Risk 

Yönetimi Grup Müdürü nezdinde kullanılır. 

Talebin yerine getirilmesini sağlayan Kurumsal 

Risk Yönetimi Grup Müdürü konuyla ilgili Grup 

ve Şirket Veri Koruma Ofisini bilgilendirir. Talep 

sahibine bir ay içinde üzerinde mutabakat 

sağlanmış bir yanıt verilir. 

 

Her halükarda, bu hakkın kullanımı vesilesiyle 

bile olsa, ihbarı yapan kişinin kimliği ihbara 

konu olan kişi(ler) nezdinde ifşa edilmez. 

3. İHBAR MEKANİZMASININ 

KULLANIMINA DAİR KURALLAR 

 
a/ Temel ilke  
 
 
İhbarın işlenme biçimi konusuna göre farklılık 

gösterir. 
 

• İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma şartlarına 

yönelik ihbarlar yalnızca şirketin İnsan 

Kaynakları Departmanı tarafından işleme 

alınır. 
 

• İhbara konu olabilecek diğer konulara dair 

uyarılar: 

 

→ İhbar şirkette kurallar gereği ve öncelikli 

olarak üst yöneticiye sunulur, 
 

→ Yapılan ihbar sonrasında makul bir süre 

içinde ihbarı yapan kişiye yanıt verilmezse 

veya verilen yanıt ihbara konu duruma 

tekabül etmezse veya ihbarı yapan kişi bağlı 

bulunduğu yöneticiye başvurmayı uygun 

görmezse ihbarı doğrudan şirketin 

Kurumsal Risk Yönetimi Yöneticilerine veya 

etik@groupama.com.tr e-mail adresine 

iletebilir. 
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4. İHBARIN İŞLENMESİNE DAİR 

UYGULAMALAR 
 

 

b/ İhbarın iletildiği kişi 
 
 

İhbarın iletildiği kişi gizliliği korumakla yükümlü 

olup, ihbarı yapan veya ihbarın konusu olan 

çalışan, temsilci veya acentenin kimliğinin ifşa 

edilmesine neden olabilecek bilgileri hiçbir 

suretle yetkilendirilmemiş üçüncü şahıslarla 

paylaşmaz. Bu kişi ihbara dair talimatları yerine 

getirme veya ihbara yanıt verme yetkinliğine 

sahip olmalıdır. 
 

 
İhbarın iletilebileceği kişiler : 

• İşverene bağlı olan ve ihbarı yapan kişinin 

doğrudan veya dolaylı bulunduğu üst yöneticisi, 

veya  

→ İK Departmanı yöneticileri (İş sağlığı ve 

güvenliği ile çalışma şartlarına yönelik 

uyarılar yalnızca şirketin İnsan Kaynakları 

Departmanı tarafından ve mevcut 

uygulamalar dahilinde işleme alınır.) 

→ Şirket Kurumsal Risk Yönetimi Yöneticileri 

(etik@groupama.com.tr). 

 

İhbarın iletildiği üst yönetici işleme alınmaya 

uygun bulduğu uyarıyı ilgili birime (İK 

Yöneticileri veya Kurumsal Risk Yönetimi 

Yöneticilerine) iletir. 
 

İlgili birim ise ihbarı, ihbara konu durumun 

uzmanı olduğunu düşündüğü kişilere 

yönlendirir ve onların talimatlarına göre 

hareket eder. Tüm bu kişiler gizliliği korumakla 

yükümlüdürler. 
 

İhbarın iletildiği kişiler, soruşturmalarını 

olabilecek en gizli şekilde yürütürler. 

• İhbarın iletilmesi: İhbar aşağıdaki 

kanallar kullanılarak yapılabilir: 

o Intranet 

Şirketimiz intranet açılış sayfasında yer 

alan “Etik İhbar Hattı” linkinin tıklanması ile 

açılacak sayfada bulunan “Bildirim Formu” 

içinde yer alan kısım doldurulduktan sonra 

“Gönder” tuşuna basılır. 

o Direkt Telefon Hattı 

Telefon ile yapılacak bildirimler sadece 

Kurumsal Risk Yönetimi Grup Müdürü’nün 

yanıtlayacağı 0212 367 66 67 no.lu telefon 

hattına bildirilebilecektir. Bu hatta gelen 

aramalar kesinlikle kayıt edilmemektedir. 

Ancak sonrasında yazılı olarak bildirim 

formu doldurulması gerekecektir.  

o Elektronik Posta Adresi 

E-posta ile yapılacak bildirimler için 

etik@groupama.com.tr e-posta adresi 

oluşturulmuştur. Söz konusu e-posta 

adresine yapılacak bildirimler sadece yetkili 

İK Yöneticileri ve Kurumsal Risk Yönetimi 

Yöneticileri tarafından görülebilecektir. 

Başka bir kimsenin bu bildirimleri görme 

yetkisi bulunmamaktadır. Doğal olarak 

Şirket içinden gönderilen e-postalarda 

gönderici kimliği belli olacağından, bu 

durumda bildirimi yapanın kimliğiyle ilgili 

gizlilik prensibi hükümleri geçerli olacaktır. 

o Yüz yüze Görüşme 

Bildirimde bulunacak olan personel, 

çalıştığı Departman Bölüm Müdürü, 

Kurumsal Risk Yönetimi Yöneticileri veya İK 

Departmanı Yöneticileri ile yüzyüze bir 

görüşme talep edebilir. 
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Bu durumda görüşmenin gizliliğini sağlayacak 

özel bir ofis veya toplantı odası organize 

edilerek ilgili personele bildirilecek ve görüşme 

gizlilik prensiplerine bağlı kalınarak 

yapılacaktır. Görüşme sonrasında bildirim 

formu oluşturulacaktır. 

 

• İhbarın teslim alındığının teyidi : İhbarın 

doğrudan veya ihbarı yapan kişinin bağlı 

bulunduğu yönetici aracılığıyla iletildiği ilgili 

birim/kişi, ihbarı yapan çalışan, temsilci veya 

acenteye ihbarı teslim aldığını bildirir ve ona 

ihbarın işleme tabi tutulacağı makul süreyi 

bildirir; 
 
 

• İhbarın kontrolü ve soruşturmaya yetkili 

kişilere başvuru: İK Departmanı Yöneticileri 

ve/veya Kurumsal Risk Yönetimi Yöneticileri 

bilgileri bir araya getirerek ihbarın 

doğruluğunu kontrol etmek, ihbara konu 

durumu soruşturmaya yetkili ve yetkin 

kişilere başvuru yapmak ve rapor hazırlamak 

sorumluluğuna sahiptir. Bu kişi/kişiler, 

şirketin Genel Müdürü’nün onayıyla görüş 

almak üzere Etik Komitesi’ne başvurabilir; 
 
 

• Soruşturma: İhbarın konusuna göre ilgili 

işlemleri yapma yetkinlik ve yetkisine sahip 

uzman(lar), ihbarın iletildiği kişi tarafından 

kendilerine başvurulmasını takiben 

soruşturmaya başlarlar; ihbarın iletildiği ilgili 

birim ise (İK, vb.) ihbarı yapan kişiyi 

bilgilendirmekle yükümlüdür. İhbarın 

incelenmesi sonucunda İç Denetim 

tarafından detaylı bir soruşturma çalışması 

yapılmasına karar verilebilir; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• İhbarın kapatılması: İstisnai haller dışında 

inceleme ve soruşturma sonucunda; 

→ Takipsizlik kararı alınabilir ; 

→ Önlem alınmasını tavsiye edilebilir veya 

önlem alınabilir. 

→ Disiplin Komitesi toplanabilir. 
 
İhbarın iletildiği ilgili birim (İK, vb.) ihbarı yapan 

kişiye sonucu bildirir. 

 

 5. VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ 

 

İhbara dair işlemleri yapmakla sorumlu kişiye 

iletilen veriler saklanamaz; bu kural öncelikli 

olarak aşağıdaki veriler için geçerlidir. 
 

• Veriler ihbar kapsamına girmiyorsa 

gecikmeden imha edilmeli veya 

arşivlenmelidir. 

• İhbar inceleme veya soruşturma süreci 

tamamlanmasından iki ay sonra ilgili veriler 

imha edilmeli veya arşivlenmelidir. 

• İhbara konu olan kişi veya ihbarı suistimal 

amacıyla yapan kişiye yönelik disiplin veya adli 

sürecin başlatıldığı durumlarda, veriler ihbarın 

suistimal amaçlı kullanımına dair incelemenin 

tamamlanmasından itibaren iki yıl boyunca 

saklanır. 

 

 

  6. GRUBUN BİLGİLENDİRİLMESİ 

 

İncelemesi/soruşturması tamamlanan ihbarlar 

Grup Etik Komitesi’ne bildirilir. İlgili kişilerin 

tamamının gizliliği korunur. 
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7. ÇALIŞANLAR, TEMSİLCİLER VE 

ACENTELERİN BİLGİLENDİRİLMESİ 
 

Bu prosedür 18 Kasım 2020  tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Tüm çalışanlar, temsilciler 

ve acentelere duyurulacak ve şirket İntranet 

sayfasında duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

  

  

Not:Bu dokümanın orijinal versiyonu 

Fransızca dilinde yayınlanmıştır. 


