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İŞ ETİĞİ KURALLARI YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ 
 
GENEL HÜKÜMLER 
 
Amaç  
 
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, etik kültürü geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına 
yardımcı olmak, etik davranışlar konusunda çalışanlara rehberlik etmek ve çalışanlardan beklenen davranış 
standardını belirlemektir.  

EUROPAP TEZOL KÂĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. ( Kısaca; EUROPAP TEZOL) İş Etiği Kuralları; neyin doğru neyin yanlış, 
neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönetmelik EUROPAP TEZOL’ da yönetim, personel ve üçüncü şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen,  
EUROPAP TEZOL KÂĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini 
tanımlar. 

UYGULAMA 
 
Yönetimin Sorumluluğu 
 
Madde 3- İş Etiği Kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve 
süreçlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur. 
 
a) Dürüstlük 
 
Şirket içi ve şirket dışı iş ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük en önemli değerlerimiz arasındadır.  Rüşvet ve etik 
olmayan her türlü iş ilişkisi yasaktır. 
 
b) Gizlilik 

EUROPAP TEZOL çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların 
gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimizin faaliyetlerinde gizli bilgileri korur, bu bilgileri 
sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız. 

Gizli bilgileri; herkes tarafından bilinmeyen/ bilinmediği varsayılan bilgiler olarak ifade ederiz. 
 
Gizli bilgi bunlarla gizli kalmamak şartı ile; EUROPAP TEZOL‘a ait marka vb., personelin yazdığı, geliştirdiği ve 
uygulamaya döktüğü veri tabanı, süreçler, personel bilgileri, müşteri bilgileri, yeni ürün tasarımları şartnameler ve 
tedarikçilere ilişkin bilgileri kapsamaktadır. 
 
Şirket gizli bilgileri yemekhane, sigara içme alanları, servis vb. ortak kullanım alanlarında konuşulmamalıdır.  
 
Şirket ücret politikasını açığa çıkaracak kişiye özel ücret ve sosyal yardımlara ilişkin özlük bilgileri gizlidir. Personele 
ait bilgiler kişiye özel olarak gönderilir, personelin bu bilgileri başkasına veya iş arkadaşlarına iletmesi kesinlikle 
yasaktır. 
 
 
c) Çıkar Çatışması 

EUROPAP TEZOL olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, 
ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar 
sağlamayız. EUROPAP TEZOL adını ve gücünü, kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız. 

Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan 
kaçınmalıdır. İstisnai haller Yönetim Kurulu Başkanının bilgisi ve onayına tabidir.  

İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını işe alamaz. 
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EUROPAP TEZOL çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösterebilirler 
ancak çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma 
arkadaşlarının zamanını alamaz. Şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynakları kullanamaz. 

Üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev 
alabilir. 

İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler 
çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez. 

Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya 
kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz. 

d) Hediye Kabul Etme ve Verme  
 
Çalışanların, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali 
bulunan ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaklanmıştır. Hediyeler veya 
davetler nezaket içinde ve geçerli sosyal kurallara göre olmalıdır. Asla, ticari işlemler, satın alma siparişleri veya ek 
sipariş almayı teşvik etmek için verilmemelidir. 

Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, 
imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler 
vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. 

Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme 
ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.  

e) Güvenli Bir Çalışma Ortamının Oluşturulması 
 
Uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile ilgili çalışanların başarısının, 
gelişiminin ve bağlılığının arttırılması hedeflenmektedir. 

Çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak 
kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.  

Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere 
uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal 
düzenlemelere uygun davranır. 

EUROPAP TEZOL, insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, 
ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar. 

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve 
benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez. 

Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir. 

Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir. 

Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel ve/veya duygusal taciz yoluyla 
herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından 
hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel ve duygusal 
dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır. 

Sorumluluklarımız  

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, 
rakiplerimize, topluma, insanlığa ve EUROPAP TEZOL adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine 
getirmeye özen gösteririz. 

a. Yasal Sorumluluklarımız 

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve 
kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. 
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b. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren 
bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, 
adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. 

c. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız 

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı 
olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.  

d. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için 
gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz. 

e. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde 
hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz. 

f. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan 
kaldırılması bizim için çok önemlidir. 

Çalışanların Sorumluluğu 
 
Madde 4- EUROPAP TEZOL, Etik Kuralları çerçevesinde, çalışanlar şirket politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere 
ulaşılması için çalışır. Şirketin adını ve saygınlığını her durum da korur.  
 
Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere ve makamlara açıklayamaz ve 
veremez. Bu yükümlülük şirket ile ilişkinin sona ermesi halinde de devam eder. 
 
Çalışanlar görevleri sırasında herhangi bir evrak / bilgi hazırlarken doğru hazırlamaya özen göstermelidir. Bilerek 
yanlış beyanda bulunulması, usulsüz işlem yapılması kabul edilemez bir durumdur. Tüm şirket kayıtlarının doğru, 
zamanında ve yasalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.   
 
Çalışanlar başarılı olmak için, kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının zamanını etkin bir şekilde kullanmaya özen 
gösterirler.  
 
Kuralların Hükmü ve Yürürlük 
 
Madde 5- EUROPAP TEZOL KÂĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. bünyesinde çalışmayı kabul eden herkes bu çalışma 
prensiplerine uyma sorumluluğunu üstlenir.  
 
Birim yöneticileri; bu prensipleri çalışanlara bildirmek, varsa çalışanların sorularını yanıtlamak ve çalışanların bu 
konuları serbestçe tartışabileceği bir ortam yaratmak zorundadırlar. 
 


