Tefaş A.Ş.
Etik Çalışma Kuralları Politikası
Etik çalışma kuralları, Tefaş’ ın tüm çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına, devlet kurumlarına,
çevresel kurallara ve topluma karşı kurumsal sorumluluğunu açıklayan yazılı belgemizdir.
Bu belgede belirtilenler Tefaş’ a ait harici ve dâhili tüm faaliyetler için geçerlidir. Kurallarımız
çalışanlarımızın temel ilkelerini açıklayıcı bilgileri içerir. Belirtilen ilkeler tüm çalışanlar için uygulanması
zorunludur. Amirlerin ve liderlerin bulunduğu konum sebebiyle rol model olarak hareket etmeleri
gereklidir.
Tedarikçilerimizin de belirtilen kurallara uygun şekilde hareket etmelerini beklemekteyiz. Bunlara ek
olarak, insan haklarına, çevreye karşı duyarlı olmalarını ve tekelleşmeden uzak uluslararası ticarette en iyi
uygulamaları takip etmeleri beklenmektedir.
Günün şartlarına göre etik kuralları değişip/gelişebilir. Bu kuralları dinamik olarak öngörüp günün
şartlarına göre yenilenmesi olasıdır.
Müşterilerimizle olan ilişkimiz:
Müşterilerimizle yapılan tüm anlaşmalarda açık ve net olacağız. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde her
zaman şeffaf ve transparan olacağız. Yaşadığımız herhangi bir problem veya olumsuzluk durumunda
sürekli müşteri ile diyalog halinde olacağız, ortak karar alarak probleme çözüm bulacağız. Yapılacak olan
tüm ticari ilişkiler müşterilerimizin ve Tefaş’ın yararına göre seçilecek , kişisel ilişkilere veya
motivasyonlara yönelik olmayacaktır.

Çalışanlara Yönelik Davranış Politikası:
Tefaş çalışma kültürü olarak her zaman bütün çalışanımıza saygıyla yaklaşır. Irk, cinsiyet, ten rengi, yaş,
dini inançlar, fiziksel engellilik üzerinden yapılan ayrımcılığa izin verilmeyeceğini belirtiriz. Her çalışan
birbirinin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmak zorundadır.
Bütünlük:
Çalışanlarımızın şirket amaçları uğruna en iyisini yapmak için ellerinden geleni yapmalı ve var olan
kaynaklarımızı verimli kullanıp kendilerini geliştirmelerini beklemekteyiz. Liderlik ilkelerimiz, güven ve
sorumluluk üzerine kurulmuştur. Tefaş , çalışanlarına gerekli bilgileri aktarma fırsatı sunar. Bu bilgilerin
beklentisi olarak da çalışanların bu bilgilerle faydalı ürünler üretmeleri beklenir.
Adil rekabeti, tekelleri ve kartelleri düzenleyen mevzuat:
TEFAŞ adil rekabete dikkat eder. Özellikle, rekabet yasaları olmak üzere rekabeti koruyan ve teşvik eden
yasalara uyar. Rakiplerle anlaşmalar ve serbest Pazar kurallarını ihlal eden faaliyetler yasaklanmıştır.
Kötüye kullanma, hediye ve iyilik:
Tüm çalışanların sözleşmelerle bağlantılı olabilecek hediye veya iyilik alması yasaklanmıştır. İhmal
edilebilir değerde hediye ve iyilik alınması kabul edilebilir. Bu hediye veya iyilikler karşılıklı olarak
bağımlılık yapmamalıdır.
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Uluslararası Ticaret:
Bütün çalışanlarımız gerçekleştirdiği ticaretin (ithalat veya ihracat) hukuksal yaptırımlarını bilmeli ve bu
bilinçle hareket etmelidir.
Tedarikçilerimizle olan ilişkimiz:
Tedarikçilerimizle yapılan tüm anlaşmalarda açık ve net olmaya çalışıyoruz. Tedarikçilerimiz verdikleri
tekliflere göre açık ve tarafsız şekilde belirlenecektir. Yapılacak olan tüm ticari ilişkiler Tefaş’ ın yararına
göre seçilecek, kişisel ilişkilere veya motivasyonlara yönelik olmayacaktır.
Değerlerimiz ve etik kurallarımızla beraber kalıcı ve ülkemize yararlı bir firma olma kararlılığını
sürdürmeye devam edeceğiz.
TEFAŞ A.Ş. yönetimi ve çalışanları olarak ETİK KURALLAR PROSEDÜRÜ yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için faaliyetlerimizde yukarıda belirtilen
ilkeleri benimser ve bu ilkelerin gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.
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