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Modern şirketler için
sadece ürün ve hizmetler ile kendi 
pazarlarında zirveye tırmanmak değil, aynı 
zamanda tüzel bir kişi olarak örnek 
davranışlar sergilemek son derece önemli 
hale gelmiştir. Böylelikle şirketler sürekli 
olarak yatırımcı ve finansman kuruluşlarından 
destek alabilir ve resmi makamlardan gerekli 
izinleri temin edebilirler. Bu durum çalışanlara 
da gurur kaynağı teşkil ederek onların saygın 
bir kurumda çalışmaktan gittikçe daha fazla 
onur duymalarını sağlar. Yetenek avcılığı 
gelecekte kritik bir başarı faktörü haline 
gelecek ve insanların çalışacakları şirket 
seçenekleri artacaktır. Bir pazardaki liderlik, 
şirketteki liderliğe bağlı olup yalnızca pozitif 
örnekler bir program ve vizyona olan inancı 
kuvvetlendirir.

İşte bu sebeplerden dolayı grubumuz ve 
doğrudan ticaret ortaklarımızın tüm 
çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu bu İş 
Ahlakı ve Etiği Tüzüğünü özellikle vurgulamak 
isterim.

COVENTYA  Grup olarak bu belgeyi dünya 
çapındaki faaliyetlerimizin temeli olarak 
görmekte olup ona riayeti temin edecek 
tedbirleri almış bulunmaktayız.

ThomasCosta,COVENTYA CEO’su
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       COVENTYA HOLDING S.A.S. 
ve bağlı kuruluşları (bundan sonra birlikte 
“Şirket” veya “COVENTYA” olarak 
anılacaktır), etik standartlar ve ilgili tüm 
kanun, kural ve yönetmeliklere uygun olarak 
ve vizyon ve değerlerimiz çerçevesinde 
(https://www.coventya.com/about- us/our-
values) ticari faaliyetlerini yürütmeyi taahhüt 
etmektedir. Bu İş Ahlakı ve Etiği Tüzüğü 
(bundan sonra "Tüzük" olarak anılacaktır) bu 
taahhüdün bir yansımasıdır. Bu Tüzük, her 
seviyeden tüm Şirket yöneticileri, icra 
sorumluları ve çalışanları (bundan sonra 
birlikte “Çalışanlar” olarak anılacaktır) için 
geçerlidir. 

Şirket Çalışanlarının bu Tüzüğü okuyarak 
Tüzük içerisindeki standartları anlamaları ve 
bunlara uygun hareket etmeleri 
beklenmektedir. Bu Tüzüğün herhangi bir 
şekilde ihlali, Tüzüğe ilişkin sorular, etik 
hakkında başka sorular ve belli durumlarda 
izlenecek uygun hareket tarzı gibi hususlar 
COVENTYA yönetim kuruluna 
yönlendirilmelidir. 

 
COVENTYA bu Tüzüğe ticaretimiz 
kapsamındaki tüm paydaşlarca tam olarak 
riayet edilmesini temin etmekle görevli bir Baş 
Uyum Görevlisi (“CCO”, 
email:cco@coventya.com) tayin 
etmiştir.Değerlerimizle bağdaşmayan, 
yasadışı eylem veya davranışlardan 
şüphelenmeleri halinde çalışanlarımızın 
derhal harekete geçmelerini teşvik ediyoruz.   
CCO'ya verilen tüm bilgiler, mutlak suretle 
anonimleştirilecektir. CCO, raporlanan tüm 
durumların seri bir şekilde takibini temin 
etmek adına üst yönetime öncelikli erişim 
yetkisine sahiptir. 

 

 
 

1. Geçerli Kanun, Kural ve 
Yönetmeliklere Uyum 

 
 

Tüm Çalışanlar, Şirketin faaliyette bulunduğu ülke kanunları dahil olmak üzere Şirket 
ticaretiyle ilgili tüm kanun, kural ve yönetmeliklere lafzı ve ruhu bakımından uymak zorundadır. 
Her Çalışan, Şirketteki pozisyonuyla ilgili tüm kanun, kural ve yönetmelikleri anlamak ve 
bunlara riayet etmekle yükümlüdür. Herhangi bir kanunun uygulanabilirliği ile ilgili tüm sorular 
COVENTYA (email: cco@coventya.com) yönetim kuruluna yönlendirilmelidir. 

 
Herhangi bir kanunun bu Tüzükle çelişmesi durumunda Çalışan ilgili kanuna uymalıdır.  
Herhangi bir yerel teamülün bu Tüzükle çelişmesi durumunda Çalışan Tüzüğe uymalıdır. 

http://www.coventya.com/about-
http://www.coventya.com/about-
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2. Kara Para Aklama 
Kara para aklama, suç işlemek suretiyle elde edilen kazancın gerçek kaynağını saklayarak 
görünüş itibarıyla meşru bir kaynaktan geliyormuş veya yasal varlık teşkil ediyormuş gibi 
göstermek üzere tasarlanmış eylemlerde bulunmak olarak tanımlanabilir. 
 
Şirket nezdinde kara para aklamak, kara para aklamayı sağlayacak tüm faaliyetler ve terörün 
veya suçun finansmanı gibi faaliyetler yasaklanmıştır. 
 
 
 

3. Gizlilik 
 
 
 
 

Tüm Şirket Çalışanları, Şirket ya 
da onun müşterileri, tedarikçileri 
veya Şirketin ticari ilişki yürüttüğü 
diğer üçüncü taraflarca 
kendilerine emanet edilen gizli 
bilgileri gizli tutmak ve gizli bilgileri 
yalnızca izin verilen amaçlarla 
kullanmak zorundadır. Gizli 
bilginin muhafaza yükümlülüğü, 
Şirkete sunulan hizmet veya 
Şirketteki iş akdinin sona 
ermesinden sonra da devam 
etmektedir. 
 
Bu genel beyanlar, mevcut veya 
gelecekteki gizlilik hususlarına 
halel getirmeyecek olup 
Çalışanların gizlilik taahhütleri 
geçerli kalacaktır. 
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4. Yolsuzlukla mücadele politikası 
COVENTYA güçlü bir yolsuzlukla mücadele politikasını yürürlükte tutma ve buna riayeti temin 
etmeyi kati bir şekilde taahhüt eder. 

 
Tüm Şirket Çalışanları, Şirket müşterileri, hissedarları, rakipleri, tedarikçileri ve Çalışanlarına 
karşı adaletli bir şekilde davranmak ve her zaman etik ve meşru bir biçimde rekabette 
bulunmak zorundadır.  Hiçbir Çalışan, özel bilgileri manipüle ederek, gizleyerek veya suistimal 
ederek, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak veya kasten başka bir haksız fiilde bulunarak 
herhangi bir kimseden haksız menfaat elde etmeyecektir. Tüm Şirket Çalışanları, rüşvet 
mahiyetindeki hiçbir teklifte bulunamaz veya böyle bir teklifi kabul edemez. 

 
Şirket faaliyetleri, adil ve dürüst rekabeti teşvik etme amacı taşıyan tekelcilik karşıtı ticari 
yönetmeliklere tabidir.    Bu kanunlar, Çalışanların rakipler, müşteriler, tedarikçiler ve ticari 
ilişkide bulunulan diğer taraflarla nasıl ilişki kuracaklarını düzenler ve fiyat sabitleme, rakiplerle 
yapılan rekabeti önleme anlaşmaları gibi faaliyetleri yasaklar.  Tüm Çalışanlar bu kanunlara 
riayet etmek zorundadır. 

 
Şirket politikası kapsamında çıkar çatışmaları yasaklanmıştır. "Çıkar çatışması", bir Çalışanın 
şahsi çıkarının herhangi bir şekilde Şirket çıkarlarına müdahale etmesi durumunda meydana 
gelir. Çıkar çatışması, bir Çalışan, Şirketteki işini nesnel ve etkili bir şekilde yapmasını 
zorlaştıracak bir eylemde bulunduğunda veya menfaatlere sahip olduğunda ortaya çıkabilir. 
Çıkar çatışması ayrıca Çalışanın veya onun özel çevresindeki bir kişinin Şirketteki pozisyonu 
dolayısıyla uygunsuz şahsi bir fayda elde etmesi ile de meydana gelebilir. Her bir Çalışan, 
mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarının halledilmesi, sona erdirilmesi veya en azından 
minimize edilebilmesi adına bu çıkar çatışmalarını amirine bildirmek zorundadır. 

 
Çıkar çatışmaları her zaman belirgin olmayabilir, bu sebeple sorusu olan Çalışanların 
yönetimin üst kademelerine veya COVENTYA yönetim kuruluna (email: cco@coventya.com) 
danışması teşvik edilir. 

 

Çıkar çatışması örnekleri 
(kapsayıcı bir liste değildir): 

 
• Çalışanların kontrolündeki bir şirket ile 

yapılan sözleşmeler 
 

• Çalışanların veya yakın akrabalarının mali 
durumunu etkileyecek kararlar (örn. çalışanın 
hisse sahibi olduğu bir şirket ile yapılan 
ticaret hakkındaki kararlar) 

 
• Bir çalışanın yakın akrabalarının çıkarlarını 

başka bir surette etkileyecek kararlar 
 

• Çalışanın yakın akrabalarının istihdam 
edilmesi 
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5. Hediyeler ve davetler 
Ticari bir ortamda ticaret davet ve hediyelerinin amacı, iyi niyet ve sağlam iş ilişkileri yaratmaktır, 
müşterilerden haksız menfaat elde etmek değildir. 

 
Çalışanlar veya onların özel çevrelerindeki kişiler tarafından hiçbir hediye, eğlence veya değerli 
herhangi bir şey kesinlikle teklif edilemez, verilemez veya kabul edilemez. 

 
Örnekler: 

 
(a) örneğin hediye kartı ve hediye çeki gibi nakdi hediyeler veya muadilleri yasaktır; 

(b) mutat ticari uygulamalar ile tutarlı olan hediyelere izin verilir; 

(c) değeri aşırı olmayan hediyelere izin verilir; 

(d) rüşvet veya ödeme olarak addedilemeyecek hediyelere izin verilir; 

(e) herhangi bir kanun veya yönetmeliğe aykırılık teşkil etmeyen hediyelere izin verilir. 
 
 

Harcanan toplam tutarın makul olması şartıyla arada sırada ticari ortaklarımızı öğle yemeği 
veya akşam yemeğine davet etmek kabul edilebilir bir durumdur.  Elbette bu tutar ülkeden 
ülkeye değişiklik arz eder, ancak Avrupa ülkelerinde kişi başı 100 Euro'luk bir tutar kabul 
edilebilirdir. Bu durum mutat bir ticari uygulama olarak değerlendirilecektir. 

 
Ayrıca ticari ortaklarımızla iş yürütürken Çalışanlarımızın ticari kararları etkilemeye teşebbüs 
olarak yorumlanabilecek herhangi bir şey talep veya kabul etmesi yasaktır. Herhangi bir 
kimsenin ticari kararları etkilemeye yönelik olarak bir fayda teklif veya talep etmesi durumunda 
Çalışanlarımızdan derhal bu durumu amirlerine (yani iş akitleri gereği raporlamada 
bulunmaları gereken kişiye) veya Grup CCO'suna bildirmelerini talep ediyoruz. 
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Verilen veya teklif edilen hediyelere ilişkin 
sorularınız varsa lütfen amirinize sorunuz. 
Distribütörler, acenteler ve ticari ortaklar 
("Sözleşme Tarafları") da bu prensiplere riayet 
etmek ve
COVENTYA ilkelerine riayet etmekle yükümlüdür.

6.Tedarikçi ve Distribütörlerle olan
ilişkiler

COVENTYA tedarikçi ve distribütörleri ile yürüttüğü ilişkilere değer vermektedir. Bu Tüzüğün 
aşağıdaki bölümlerinde ifade edilen standartlara uymak zorundadırlar.

• Tedarikçilerimiz/distribütörlerimiz, bu Tüzükte öngörülen standartları sağlamalıdır. Bu Tüzük, 
mevcut sözleşmeler uzatılırken veya yeni sözleşmeler akdedilirken sözleşme eki olarak dahil 
edilmelidir.

• Tedarikçiler, üretimleri kapsamında çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma gibi uygulamalarda 
bulunmamayı ve üretimin diğer bakımlardan da tedarikçinin faaliyette bulunduğu ülke mevzuatına 
uygun olmasını taahhüt etmelidir.

• Satın alma bölümü, ilgili tüm tedarikçiler tarafından imzalanması gereken, çocuk işçiliğine ilişkin 
182 ve 138 sayılı ILO sözleşmesine riayet etme taahhüdü içeren bir beyanname hazırlamıştır.

• Distribütör ve acenteler, ürünlerimizin satışına ilişkin olarak rüşvet veya gayrimeşru rekabet ile 
iştigal edemez.

    7.Kamu Görevlileriyle İlişkiler
Çalışanlar kamu görevlileri ile ilişki kurarken gayrimeşru veya gayri etik olan veya bu şekilde 
görülebilecek her türlü fiilden kaçınmak zorundadır. Yürürlükteki kanunlar, ticaret elde etmek 
veya ticareti muhafaza etmek için yabancı hükumet görevlileri dahil olmak üzere kamu 
görevlilerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir değerli şey verilmesini yasaklar. 
Herhangi bir ülke kamu görevlilerine yapılan gayrimeşru ödemeler kesin bir şekilde 
yasaklanmıştır:

• Örneğin, idari bir prosedürü veya resmi eylemleri hızlandırmak amacıyla bir memura verilen küçük 
bir nakdi veya gayrinakdi faydaya izin verilmez.

Doğrudan veya dolaylı olarak verilen rüşvet yanlış ve gayrimeşru bir fiildir. Dolaylı rüşvete 
örnek olarak COVENTYA adına çalışan üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan ödemeler 
sayılabilir. Bir çalışan, acente veya distribütörün doğrudan veya dolaylı olarak rüşvete 
karıştığından şüphelenmeniz durumunda her zaman en yakın amirinize durumu bildirin.



 

8. Şirket Varlıklarının Korunması 
ve Düzgün Kullanımı 

Çalışanlar, Şirket varlıklarını korumak ve verimli kullanımını temin etmekle yükümlüdürler. 
Hırsızlık, dikkatsizlik ve israf, Şirket karlılığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.  Şirket 
varlıkları yalnızca meşru ticari amaçlar için kullanılmalıdır.  Çalışanlar, bu varlıkların çalınması, 
onlara zarar gelmesi ve kötü kullanımına karşı tedbir almalıdır. Şüphelenilen çalınma veya 
kötü kullanım olayı, soruşturulmak üzere derhal bildirilmelidir. 
 
Şirket hakkındaki hassas bilgilerin Çalışanlar tarafından iş bilgisayarları ve Şirket IT sistemleri 
üzerinde kaydedilmesi dolayısıyla Çalışanlar, Şirketin IT sistemlerini sorumlu bir şekilde 
kullanmalı ve Şirket bilgilerinin korunması ve IT sistemlerinin yetkisiz kullanım ve erişim ile 
bilgisayar virüslerine karşı korunması amacı taşıyan güvenlik politika, standart ve 
prosedürlerine uygun hareket etmelidir. Bu genel beyanlar, mevcut veya gelecekteki yerel 
veya global IT politika ve/veya kılavuz ilkelerine halel getirmeyecek olup bu politika ve ilkeler 
geçerli olacaktır. COVENTYA , faaliyetlerini yürütmekte olduğu çeşitli ülkelerde yürürlükte olan 
mevcut GDPR ("Genel Veri Koruma Mevzuatı") ile tam uyumlu olmayı taahhüt eder. 
 

9.Kayıt tutma 
Şirket defter, kayıt ve hesaplarının tamamı, makul ölçüde detaylı olarak tutulmalı, ilgili olduğu 
hususları gerektiği şekilde yansıtmalı ve ilgili yasal gereklilik, mali muhasebe standartları ve 
Şirketin dahili kontrol sistemine uygun olmalıdır. Şirketin tüm varlıkları dikkatli ve düzgün bir 
şekilde muhasebeleştirilmelidir. Yanlış veya yanıltıcı kayıt ya da belgelendirme yapmak kati 
surette yasaktır. Kayıt dışı fon ve varlık tutulmamalıdır. 
 
Şirket mali bilançolarının hazırlanması sürecinde görevli Çalışanlar, ilgili muhasebe 
standartları ve kurallarına göre hareket etmeli, tüm işlemlerin düzgün ve zamanında kayıt 
altına alarak mali bilançoların adil ve Şirket faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu tamamıyla 
yansıtmasını temin etmelidir. 
 
Bir Çalışanın, Şirket defter ve kayıtlarının doğru ve tam bir şekilde tutulmadığı veya dahili veya 
harici bir denetçiye yanıltıcı beyanda bulunulduğu veya maddi bilgilerin gizlendiğini düşünmesi 
durumunda ilgili Çalışan durumu COVENTYA  yönetim kuruluna (email: cco@coventya.com) 
bildirmelidir. 
 
Ayrıca birçok Çalışan, belgelendirilmesi ve kayıt altına alınması gereken iş giderleri hesabı 
kullanmaktadır. 
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10.Çalışanlara Karşı Tutum 
Şirket Çalışanlarının çeşitliliği, Şirket için 
büyük bir değerdir. Şirket, istihdamın her 
aşamasında eşit fırsatlar sunmaya kati 
surette bağlıdır ve işyerinde ayrımcılık ve 
taciz meselelerine ilişkin kanunlara mutlak 
şekilde riayet talep etmektedir.  Şirket, hiçbir 
şekilde gayrimeşru ayrımcılık ve tacizi 
hoşgörmez.    Şirketin tacizi önleme 
politikasına bu linkten ulaşılabilir: 
https://www.coventya.com/business-con- 
duct/#no-harassment-policy. 

Yerel aksiyonların sonuç getirmemesi 
durumunda ihlaller COVENTYA  yönetim 
kuruluna (email: 
noharassement@coventya.com) bildirilmelidir. 

 
Şirket, her bir Çalışanın etkileşim içerisinde 
olduğu iş arkadaşları, Çalışanlar ve diğer 
kişilere karşı saygılı ve onurlu davranmasını 
beklemektedir. Şirket, içtenlik, işbirliği ve 
istişarenin benimsendiği bir atmosfer 
yaratmayı hedefler. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 11.Sağlık ve Güvenlik 
Şirket, her Çalışana güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaya çalışır. Her Çalışan, 
güvenlik ve sağlık kural ve uygulamalarını takip ederek ve kaza, yaralanma, emniyetsiz 
ekipman, uygulama ve durumu raporlamak suretiyle tüm Çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir 
iş ortamı temin etmekten sorumludur. 

 
Şiddet ve tehditkar davranışlara izin verilmez. Çalışanlar, yasadışı uyuşturucuların etkisi 
altında olmadan ve görevlerini ifa edebilecek durumda işe gelmelidir. İşyerinde yasadışı 
uyuşturucu kullanımı yasak olup buna müsamaha gösterilmez. 

http://www.coventya.com/business-con-
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12.Çevre 

Şirket, ciddiyet içerisinde çevreyi korumayı 
taahhüt etmektedir. Şirket politikaları, Şirketin 
faaliyette olduğu her yerde faaliyetlerin yerel 
çevre koruma kanunlarına uygun olmasını 
gerektirmektedir.   Tüm Çalışanlar, Şirketin 
kimyasal imalat, dağıtım ve kullanımından 
kaynaklanan çevresel etkinin minimize 
edilmesinden sorumludur. Çalışanlar, 
çevrenin korunmasına yönelik çevresel 
politika, standart ve prosedürleri takip etmeyi 
ve işlerinin gerektirdiği eğitimi tamamlamayı 
taahhüt eder. 
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      13.İyi Kurumsal Yurttaşlık, Lobi 
Faaliyetleri ve Destekler 
Şirket, Çalışanlarının topluma destek olmasını ve yerel, ulusal ve uluslararası politikaya tam 
olarak katılım göstermesini teşvik eder. Bununla birlikte Şirket ve Çalışanlar, politik destek ve 
lobi faaliyetleri dahil olmak üzere politik meselelere katılımı düzenleyen kanunlara uyum 
sağlamak zorundadır.  Bu girişimler, iş saatleri esnasında, COVENTYA adına ve Şirket 
kaynakları kullanılarak yapılmamalıdır. 

 
Ayrıca COVENTYA, geçmişte olduğu gibi gelecekte de içerisinde bulunduğu toplumun sosyal 
hayatına katılmaya devam edecektir. Gerçekten de çeşitli ülkelerde birçok toplu spor 
etkinliklerine katılım gerçekleştirdik. Teşvik ettiğimiz aktiviteler arasında aşağıdakiler 
sayılabilir: 

 
• Şirket desteğinin bir sosyal yardımlaşma kurumuna fayda sağladığı etkinlikler (örn. golf turnuvası, 

spor etkinliği, maraton vs.) 
 

• Dernekler tarafından teklif edilen sağlığın geliştirilmesine yönelik yerel girişimlere sponsor olunması 
 

Bazı ülkelerde ve yargı yetkilerinde politik destekler ve lobi faaliyetlerine izin verilmez. Şirket 
politikası çerçevesinde politik destekleri düzenleyen tüm kanunlara riayet edilir. Bununla 
birlikte yeteneklerin geliştirilmesini destekleyerek ve sektörümüzün meşru çıkarlarını 
savunarak genel anlamda sektörümüzü ileriye taşımayı görev addediyoruz. 

 
• COVENTYA, NASF derneği kanalıyla ABD'deki tasarım okullarına sponsorluk yapmaktadır. 

Metal obje tasarımı alanında genç yetenekler, üstün yaratıcılık konusunda 
ödüllendirilmektedir. 

 
• COVENTYA Fransa, yenilikçi tasarımlar elde etme noktasında öğrencileri teşvik etmek 

için Fransa'da moda veya lüks ürün okullarına sponsorluk yapmaktadır. 
 

• Sosyal imkanlardan yoksun nüfuslu yerel bölgelerde sosyal faydaya (okullar) yönelik toplumsal 
etkinlikler 

 
• İdarelere veya sektöre ilişkin meseleler hakkında karar vericilere yönelik bilgi malzemeleri üretmek 

amacıyla tüm paydaşları birleştiren yerel ticaret derneklerinin aktif bir üyesi olmak (Avrupa REACh 
mevzuatı, altı değerlikli kroma yönelik CATC konsorsiyumu, ABD ithalat gümrük vergileri 
komisyonu, vs.) 
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14.Halkla İletişim 
Harici iletişimin doğru ve tutarlı olması ve Şirket gizlilik prensiplerini, ilgili kanunları ve 
hassasiyetleri ihlal etmemesi özel önem arz etmektedir. Yayımlanmış bilgiler, Şirket itibarı 
üzerinde önemli etkiler yaratabilir, ticari ve yasal neticeler doğurabilir. 
 
Harici iletişim, haber mecraları, mali analistler ve yatırımcılar, toplum, sektördeki 
meslektaşlarımız, müşterilerimiz ve diğer dış grup üyeleri ile kurulan iletişimi kapsamaktadır.  
Şirketin yerel veya global pazarlama ve/veya iletişim hizmetler,, harici yayın süreçlerine 
müdahil olmalıdır. 
 
 
 

 

15.Rehberlik Talep Etmek 
Hiçbir iş ahlakı ve etiği tüzüğü, etik hareket eden bir Çalışanın basiretli davranışlarının yerine 
geçemez ve tüm sorulara kesin cevaplar sunamaz. Şirketin her muhtemel durumu 
öngörememesi sebebiyle Çalışanların ortaya çıkan soru ve problemlere nasıl yaklaşacakları 
hususunda yardımcı olması adına belli politika ve prosedürler yürürlüğe konmuştur. 
 
Çalışanların, muhtemel gayri etik veya gayrimeşru davranış veya muhasebe, iç kontrol ve 
denetim hususlarında ve belli durumlarda izlenecek en iyi yol konusunda amirleriyle veya 
COVENTYA yönetim kuruluyla konuşmaları teşvik edilmektedir. 
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     16.İhlallerin Bildirilmesi 
Çalışanlar, bu Tüzüğün veya ilgili kanun, kural ve yönetmeliklerin ihlali ile sonuçlanabilecek 
durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmalıdır.   Bir Çalışanın bu Tüzüğün ya da ilgili kanun, 
dahili kural ve yönetmeliğin ihlalinden haberdar olması veya şüphelenmesi durumunda bunu 
derhal amirine bildirmelidir. Bu durumu amirine söylemekten çekinmesi durumunda ya da 
söylemiş olmasına rağmen bu kişinin meseleyle gerektiği gibi ilgilenmediğini düşünüyorsa 
meseleyi COVENTYA Yönetim Kuruluna (email: cco@coventya.com) taşımalıdır. Üst yönetim, 
her uyarıyı tam dikkat ve yetki ile takip etmeyi öncelik edinmiştir. 

 
COVENTYA Yönetim Kurulu ile birlikte CCO, kendilerine iletilen tüm meseleleri soruşturacak 
olup, gerekli görmesi durumunda COVENTYA dışından bir kişinin kendileri adına meseleyi 
sonuçlandırmak üzere soruşturma yapmasını talep etme hakkını saklı tutar. Şu hususları 
gözlemleyebilirsiniz: 

 
• Hizmet sözleşmesi bulunmaksızın tanınmadık danışmanlara şüpheli mükerrer ödemeler yapılması 

 
• Bazı Şirket çalışanlarının, normal çalışma saatleri sonrasında veya öncesinde düzenli şüpheli 

faaliyetlerde bulunması 
 

• Muhtemelen tehlikeli atık içeren konteynerlerin, muhtemelen vasıfsız atık imha tedarikçilerine ait 
sıradan nakliye araçları ile taşınması 

 
• Şirket hesaplarından çekilerek bilinmeyen hesaplara aktarılmak üzere ciddi nakit tutarların zaman 

zaman talep edilmesi 



 

 

COVENTYA'nın tüm faaliyetlerinin meşru ve dürüstlük çerçevesinde yürütülmesi adına 
Bilgi Uçurmayı önemli bir bilgi kaynağı olarak açık bir şekilde teşvik ediyoruz. 
Çalışanlar, yazışma bilgilerinin gecikmeksizin yüksek seviyede tutulmasında ısrarcı 
olacaktır.  Şüpheli durumlara ilişkin bildirimleriniz neticesinde hiçbir aksiyon 
alınmadığını düşünüyorsanız lütfen hemen pes etmeyin. 
 
Uyarılar net olacak ve aşağıdakiler gibi bilgiler içerecektir: 
 
• İlgili kişi/kurumun adı 
• Tahmin edilen ihlal tarihi 
• İhlalin içeriği 
• İhlal sıklığı 
 
Bilgiler ne kadar detaylı olursa ihlale ilişkin delil elde etme ve karşı tedbir veya 
düzeltmeler yapma ihtimali de o kadar fazla olur. 
 
Şirket, iyi niyet çerçevesinde yapılan şüphelenilen veya bilinen ihlal bildirimleri 
dolayısıyla herhangi bir Çalışana karşı hiçbir şekilde misilleme yapılmasına izin 
vermeyecektir. Ancak kuşkulu bir davranışa ilişkin olarak bilerek yanlış bildirimde 
bulunan kişiler hakkında disiplin işlemi başlatılır. 
 
Uyarının kabul edilebilirliğinin teyidi, makul bir süre içerisinde yapılacaktır. İhlali bildiren 
kişinin kendi başına bir soruşturma yapması yasaktır. Elbette tüm uyarılar, kaynağın 
korunması adına ve ihlali yapanlarca misilleme yapılmasına karşı kati surette gizli ve 
anonim tutulacaktır. 
 
Bu uyarıların mümkün olan en erken sürede teslim edilerek COVENTYA'nın Şirket ve 
çalışanlarının olumsuz yönde etkilenmemesi için hızlı bir şekilde tedbir almasının temin 
edilmesi oldukça önem arz etmektedir. 
 
 

17.Disiplin/Cezalar 
COVENTYA  Yönetim Kurulu, bu Tüzüğün ihlali durumunda alınacak uygun aksiyonları 
belirleyecektir. Bu aksiyonlar, görevin suistimalini önlemek ve bu Tüzüğe uyum 
noktasında hesap verebilirliği temin etmek üzere makul bir şekilde tasarlanacaktır.  Belli 
bir durumda hangi aksiyonların uygun olduğuna karar verirken COVENTYA Yönetim 
Kurulu, ihlalin mahiyeti ve ciddiyeti, ihlalin bir kez veya birçok kez olup olmadığı, ihlalin 
kasti veya kazara olup olmadığı gibi ilgili tüm bilgileri dikkate alacaktır. 
 
Bu Tüzüğün herhangi bir şekilde ihlali, ihtar, ücretsiz açığa alma, rütbe indirimi veya iş 
akdinin feshi dahil olmak üzere disiplin cezası ile neticelenebilir. Ayrıca bu Tüzüğün 
belli şekillerdeki ihlali yasadışılık teşkil eder ve ihlali gerçekleştiren Çalışanı hukuki ve 
cezai sorumluluğa maruz bırakabilir.  Yaptırımların mahiyeti, bu Tüzüğün ekli olduğu 
her COVENTYA şirketinin dahili yönetmeliğinde veya yerel kanunlarda tanımlanmıştır. 
 
Ayrıca bu Tüzüğün ihlali durumunda görevlendirilmiş ticari ortak ile yürütülen ticari 
ilişkiler, iyileştirici tedbirler alınana kadar geçici olarak durdurulabilir veya süresiz 
olarak sonlandırılabilir. 
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18.Ek Bilgi
Tüzük veya başka Şirket politikaları hakkında sorunuz olması durumunda lütfen amiriniz, insan 
kaynakları departmanı veya COVENTYA Yönetim Kurulu (email: cco@coventya.com) ile 
bağlantıya geçiniz.

Aralık 2018, 

COVENTYA

Dr. T.Costa 
(CEO) 

T.Becker
(CFO)

E.Weyls
(COO)

Ekim 2015 tarihli versiyonun yerine geçer.
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