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CEO’nun mesajı
Electrolux olarak, davranışlarımızı yönlendiren, rotamızı belirleyen ve iletişimlerimize ilham veren stratejik bir çerçeveye sahibiz. Bu çerçeve amacımız, iş
modelimiz ve karlı büyümeye giden yolu içerir.
Electrolux İş Etiği Kuralları, stratejimizin temel yapı taşlarından biridir.
En önemli politika ve ilkelerimize giriş niteliğindedir ve Electrolux’ün iş yapma
şekline yön verir.
Daima etik davranış sergileme ve insan haklarına saygı gösterme konusunda
sağlam bir bağlılığımız vardır. Bunu yapmak tepeden başlayarak herkesin
sorumluluğudur. Etik bir yaklaşımın şirketimizin başarısında hayati bir öneme
sahip olduğuna gerçekten inanıyorum.
Electrolux veya Grubun herhangi bir temsilcisi tarafından sergilenen yasa dışı
veya etik olmayan davranış veya eylemler, uzun süredir var olan doğruluk ve
dürüstlük üzerine oluşturulmuş itibarımıza zarar verebilir ve bunlara tolerans
gösterilmeyecektir.
Çalışmaktan gurur duyduğumuz, yaptığımız her şeyin ve aldığımız her kararın
etik değerler, dürüstlük, insana ve dünyaya saygıya dayalı olduğu bir şirket
yaratmak hepimizin görevidir.
Sizden beklenenleri anlamak için İş Etiği Kurallarını okuyun. Referans ve kılavuz
olarak kullanın. İş Etiği Kurallarının, karşılayabileceğiniz her durumu kapsamayacağını ve bazen yapılması gereken doğru hareketin açık olmayabileceğini
unutmayın. Sorularınız olduğunda yardım istemekten çekinmeyin.
Jonas
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İş Etiği Kuralları kimler için
geçerlidir ve nasıl kullanılmalıdır?
Bu Kurallar tüm Electrolux çalışanları ve şirket adına hareket eden diğer tüm
temsilciler için geçerlidir ve bunlara Electrolux Grup şirketlerindeki daimi ve
geçici çalışanlar, danışmanlar, yükleniciler, üst yönetim ve yönetim kurulu
üyeleri dahildir.
Tüm çalışanlar ve diğer temsilciler bu Kurallara uymaktan sorumludur. Çalışanlar ayrıca, ek yönlendirme ve detay sağlayan Electrolux Grup politikalarına ve
yönergelerine de başvurmalıdır. Bunlara eGate’ten ulaşılabilir.

İş ortakları ve tedarikçiler
Electrolux’ün tedarikçilerden ve diğer iş ortaklarından beklentileri yüksektir.
Tüm iş uygulamalarımızda insan hakları, çalışan hakları, çevresel sorumluluk
ve yolsuzluk karşıtlığı konularında yüksek standartlara uymaya kararlıyız ve
ortaklarımızdan da aynısını bekliyoruz.
Tedarikçilerimizin, kendi operasyonlarımız için geçerli olan şartları baz alan
Tedarikçi İş Yeri Standartlarındaki ilkelere uymalarını bekliyoruz (Group
Workplace Policy ve Group Workplace Directive).
Sorumlu Satın Alma Programımız tedarikçi adaylarını değerlendirerek, tedarikçi performansını denetleyerek ve Electrolux içinde ve tedarikçiler arasında
eğitimler sağlayarak satın alma kararlarına destek verir.
İlgili politikalar:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy ve Group Purchasing Policy

Jonas’ın mesajı
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Yöneticilerin rol modeli olması beklenmektedir.
Electrolux’te yönetici iseniz rol modeli olmanız ve kendi hareket, eylem ve
kararlarınızla iyi bir örnek oluşturmanız beklenmektedir. Bu da İş Etiği Kurallarına uygun bir şekilde çalışmanız gerektiği anlamına gelir. Ekibinizdeki kişilerin
Kuralları ve onunla bağlantılı politika ve yönergeleri anlaması ve öğrenmesi
için gerekli eğitimleri aldıklarından emin olmak sizin sorumluluğunuzdur. Ayrıca, bu Kuralların ve Grup politikalarının tüm ihlallerine karşı harekete geçmekle
ve bildirimde bulunmakla yükümlüsünüz. Yönetici olarak; HR, Legal, Internal
Audit, Sustainability Affairs veya ilgili Politika Sahibine danışabilirsiniz.

Yasalara uygunluk
Operasyonlarımız için geçerli olan yasa ve mevzuata tam uyarak faaliyet
göstereceğiz. Ayrıca tüm faaliyetlerimizi de bu İş Etiği Kuralları, politika ve
yönergelerimize uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kuralların yerel yasalarla
çeliştiği durumlarda, Kuralların yasayı ihlal etmemesi şartıyla, daha katı olan
geçerli olacaktır.

Emin olamazsanız hukuk birimine danışın
Electrolux’ün çıkarlarını korumak ve ilgili yasa ve mevzuatlara uyduğumuzdan
emin olmak için zamanında yasal danışmanlık almak şarttır. İş Etiği Kurallarının
net bir yanıt vermediği durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda, konuyu
birim yöneticinizle veya yerel kurum içi hukuk danışmanı ile görüşmelisiniz.
Yerel kurum içi danışman olmadığı durumlarda, her zaman Stockholm’deki
Corporate Legal Department iletişime geçebilirsiniz.
Kurum içi hukuk danışmanı ile görüşmeniz gereken bir dizi durum ve konu
mevcuttur. Bu konuda daha fazla bilgi için, Group Directive on Matters requiring Legal Consultation bakın.
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Bir ihlal meydana geldiğinde
Etik davranış sergilemeyen ya da bu Kuralları veya Grup Politikalarını ihlal
eden çalışanlar disiplin işlemine tabi tutulabilir. Gerçeklere ve koşullara bağlı
olarak, bu disiplin işlemi işten çıkarmayı da içerebilir.
Birçok durumda, İş Etiği Kuralları ve ilgili politika ve yönergeler yasal gerekliliklere dayanmaktadır, dolayısıyla bunlara uymamanız Electrolux’ün yanı sıra
size karşı da hem disiplin işlemi hem de hukuki yaptırımlar uygulanabileceği
anlamına gelir.

Endişenizi bildirin - Destekleneceksiniz
İş Etiği Kuralları veya diğer Grup Politikalarının ihlalleri ile karşılaşırsanız kaygınızı yöneticinizle ya da şirket içindeki diğer uygun bir kişi veya birimle paylaşmalısınız. HR, Legal, Internal Audit, Sustainability Affairs, ilgili Politika Sahibi ya
da Yerel, Sektör veya Grup Yönetimi bu birimler arasındadır.
Etik Yardım Hattı; bir çalışan olarak yukarıdaki kanallar üzerinden bildirimde
bulunmak konusunda kendinizi rahat hissetmediğiniz durumlarda ciddi suistimalleri bildirmek için alternatif bir yoldur. Etik Yardım Hattı sayesinde online
formlar veya telefon üzerinden dünyanın her yerinde ve herhangi bir zamanda bildirimde bulunabilirsiniz. Form veya arama, Electrolux Etik Yardım Hattını
yöneten bağımsız bir üçüncü taraf kuruluşa ulaşmakta ve ardından araştırılmak üzere Electrolux’teki ilgili kişiye iletilmektedir. İsminizi vermeyebilirsiniz.1
Tüm çalışanların; bir Electrolux çalışanı veya temsilcisine ait suç olasılığı teşkil
eden davranışlarla ilgili sahip olabilecekleri tüm bilgileri raporlamaları beklenmektedir.
Herhangi bir endişesini ileten kişiler, Electrolux'ün katı bir misillemeyi önleme
politikası uyguladığını bilmelidir. Bu sayede, yönetimi bu İş Etiği Kurallarının
olası ihlalleriyle ilgili iyi niyetli bir şekilde uyaran çalışanın işle bağlantılı olumsuz
bir sonuçla karşılaşmaması sağlanır.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Bazı ülkelerde Etik Yardım Hattına endişeleri iletirken yasal kısıtlamalar olduğuna dikkatinizi çekeriz.
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03

İnsanlara ve temel
haklarına saygı

Electrolux; sürdürülebilir faaliyetlerle, müşteri ve çalışanlar
için daha iyi deneyimler yaratarak ve daima kendini geliştirmeye çalışarak yaşamı iyileştirme yolunda ilerlemektedir.
Bu yolda sadece şirketin en büyük varlığı olan insanlar
sayesinde başarılı olunabilir.
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İnsan Hakları

İnsan Hakları Açıklamamız
Electrolux; söz ve hareketlerimizle
etik kurallara ve insan haklarına bağlılığımızı göstererek faaliyetlerimizden
etkilenen herkesin güvenini kazanmaya çalışacaktır. Daima etik davranışlar sergileyecek ve Uluslararası
İnsan Hakları Yasaları ile Uluslararası
Çalışma Örgütünün (ILO) Temel
Anlaşmasında belirtildiği şekilde
insan haklarına saygı göstereceğiz.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesini imzalamanın yanı sıra,
OECD’nin Çok Uluslu İşletmeler
Ana Esaslarını destekliyoruz. Ayrıca
faaliyetlerimizin insanlar üzerindeki
doğrudan veya dolaylı olumsuz
etkilerini tespit etmek ve düzeltmek için çalışmalarımızda Birleşmiş
Milletler İş ve İnsan Hakları Kılavuz
İlkelerini uyguluyoruz.
Beklentilerimiz bu İş Etiği Kurallarında, Electrolux Workplace Policy, Electrolux Supplier Workplace
Standard ve Electrolux Group People
Policy. Diğer zorunlu gereklilikler
Group Workplace Directive ve Group
Human Rights Directive.

İnsanlara saygı
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İnsanlar üzerinde etki

Bu sizin için ne anlama geliyor

Her zaman davranış ve kararlarımızın insanlar ve çevremizdekiler üzerindeki etkilerini değerlendirmeliyiz. Doğrudan tarafımızca ya da dolaylı olarak iş ortaklarımız veya
tedarikçilerimiz üzerinden insanlara zarar gelmesine yol
açmadan faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için çabalıyoruz.

İnsan haklarını korumak Electrolux’teki her yönetici ve çalışanın
sorumluluğudur. Çalışma alanınızda operasyonlarımızın, davranış
ve kararlarımızın insanlar üzerinde
nasıl bir etki yarattığını değerlendirin ve olumsuz etkileri en
aza indirgemek için çalışın.

İnsan hakları çalışmalarımızın en önemli yönü çalışma hakları ve çalışma koşullarıyla ilgilidir. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimiz ya da iş ortaklarımız için çalışanların haklarına
daima saygı gösterilecektir ve yüksek çalışma standartları
sağlamaya çalışacağız.
Çocuk işçi, zorla çalıştırma, ayrımcılık, taciz veya istismara tolerans göstermiyoruz ve düzgün çalışma saatleri ve
ücretlendirme, örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi
sağlamaya kararlıyız. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği
birinci önceliğimizdir. Kaza ve hastalık risklerini tespit etmek,
yönetmek ve azaltmak için sürekli çalışıyoruz.
İlgili politika ve yönergeler:
Group People Policy, Group Workplace Policy
ve Group Human Rights Directivei

İnsan hakları riskleri gözlemlerseniz
yöneticinize veya diğer bir yönetici
ya da ilgili birime bildirin. Sorunlar
ayrıca Etik Yardım Hattı aracılığıyla
da iletilebilir.

Yönlendirme için Sustainability Affairs
birimine başvurun.
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Çalışma saatleri
ve ücretlendirme

Bu sizin için ne anlama geliyor

Electrolux’te iş ile özel hayat arasındaki denge geliştirilmelidir.

Yıpratıcı düzeyde fazla mesai yapmanız istenmeyecektir.

Ücretlendirme konusunda sorumlu bir yaklaşım uygulamayı amaçlıyoruz. Minimum düzeyde çalışanlarımızın yasal
olarak belirlenen asgari ücretle uyumlu olarak veya bunun
üzerinde ücretlendirilmesi gerekir.

Olağan dışı iş koşulları haricinde,
yedi günlük süreç içinde en az bir
gün tatil yapma hakkına sahipsiniz.

İlgili politikalar:
Group People Policy ve Group Workplace Policy

Ücret ve çalışma saatleri dahil olmak
üzere çalışma şart ve koşullarınız
hakkında net bilginiz olmalıdır.
Yönlendirme için HR veya
Sustainability Affairs birimiyle irtibat
kurun.

İnsanlara saygı

Örgütlenme özgürlüğü

Electrolux, çalışanlarımız ile yapıcı bir ilişki kurmaya
bağlıdır ve sürekli olarak açık çalışma ortamları geliştirmeye
çalışır. Çalışanlarla veya varsa temsilcileri ile doğrudan açık
ve şeffaf bir diyalog kurmayı amaçlıyoruz. Buna örgütlenme
özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı
da dahildir.
İlgili politikalar:
Group People Policy ve Group Workplace Policy
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Bu sizin için ne anlama geliyor

Kendi tercihinize göre dernek/örgüt
oluşturma veya bunlara katılma
ya da katılmama özgürlüğünüz
bulunmaktadır.
Yöneticiler çalışanları bu özgürlüğü
kullanmaktan men etmemelidir.
Sendika/çalışan temsilcileri ve
yönetim arasındaki diyalog yapıcı
ve saygılı olmalıdır.
Yönlendirme için HR veya
Sustainability Affairs birimiyle irtibat
kurun.

İnsanlara saygı

Ayrımcılık kabul edilemez
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Bu sizin için ne anlama geliyor

Çalışma ortamımızda ayrımcılığa yer yoktur. Hiç kimse
cinsiyet, yaş, din, medeni hal, ırk, sosyal sınıf, sosyal altyapı,
hastalık, sakatlık, hamilelik, etnik ve ulusal kökeni, uyruk,
dernek dahil olmak üzere işçi derneklerine üyelik, siyasi
yakınlık, cinsel tercih ve benzeri kişisel özellikleri veya
inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılmayacaktır.
Tüm çalışanlar görevlendirme kararlarında sadece
yetenekleri ve niteliklerine göre değerlendirilmelidir.

Farklılıklar, pozisyon, yaş ve diğer
ayrım türlerinden bağımsız olarak
herkese saygılı, haysiyetli ve nazik
davranın.

İlgili politikalar:
Group People Policy ve Group Workplace Policy

Ne yapmanız gerektiği konusunda
HR ile irtibat kurun.

Aldığınız tüm görevlendirme
kararlarının ayrımcılıktan uzak
olduğundan emin olun.

İnsanlara saygı

Tacize sıfırtolerans
politikası uyguluyoruz

Çeşitli ve kapsayıcı bir iş yerine sahip olma kararlılığımızın
bir parçası olarak, taciz ve zorbalığa karşı sıfır tolerans
politikası uyguluyoruz. Belirli çalışanlara yönelik tekrarlanan
olumsuz davranışlar gibi iş yerinde mağduriyete izin verilmez. Tüm çalışanlar birbirine saygılı, haysiyetli ve toplum
kurallarına uygun şekilde davranacaktır.
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Bu sizin için ne anlama geliyor

Herkese saygılı ve kibar davranın.
Asla müstehcen veya cinsel içerikli
e-posta göndermeyin ya da bir
başkasının etnik veya dini kökeni
hakkında aşağılayıcı yorumlar
yapmayın ya da alay etmeyin.

Taciz; yetkili konumdaki kişilerin hakaret, korkutma veya
kötü niyetli davranışlar yoluyla konumlarını kötüye kullandıkları yazılı ya da sözlü ifadeler, dedikodu, şaka ve alay,
lekeleyici veya saldırgan dil ve yorumlar
ya da zorbalık şeklinde kendini gösterebilir.

Bir kişinin özel hayatını ilgilendiren
sorular sormayın ve hoş karşılanmayan sosyal veya cinsel teklifleri
tekrarlamayın.

İlgili politikalar:
Group People Policy ve Group Workplace Policy

Daha az kıdemli çalışanlara karşı
konumunuzu kötüye kullanmayın.
Bir kişinin zorbalığa veya tacize
maruz kaldığı bir durumla
karşılaştığınızda sessiz kalmayın.
Ne yapmanız gerektiği konusunda
HR ile iletişime geçin.

İnsanlara saygı

Çocuk işçi ve zorla çalıştırma
konularında tolerans göstermeyiz

Electrolux; çocuk işçi ya da zorla, istek dışı veya kaçak işçi
çalıştırmaya hiçbir şekilde tolerans göstermez.
Ayrıca iş seyahatlerinde veya şirketin temsil edildiği diğer
durumlarda; taciz, istismar ya da başka bir kişinin rızası
dışında veya para karşılığı (fuhuş) cinsel eylemde bulunulmasına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz.
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Bu sizin için ne anlama geliyor

Electrolux ile ya da tedarikçilerimiz
veya iş ortaklarımızdan biriyle
bağlantılı olarak çocuk işçi, zorla
çalıştırma veya kaçakçılık riski
teşkil edebilecek herhangi bir şey
gözlemlemeniz halinde, Sustainability
Affairs veya HR birimi ile irtibat kurun.

İlgili politikalar:
Group People Policy ve Group Workplace Policy

Çalışma ortamımız
sağlık ve güvenliği teşvik eder

Electrolux; uzun vadeli başarı sağlamanın yegane etmeninin çalışanlarımız olduğu bilinciyle, tüm çalışanların en
iyi performansı sürdürülebilir bir şekilde sergileyebildiği
bir iş ortamını geliştirmeyi sürdürmeye kararlıdır. Sağlık
ve güvenlik konularına bağlılığımız, kurallara ve yasalara
uymanın ötesine geçmektedir.
Sağlık ve güvenlik iş süreçlerimizin tasarımında ve geliştirilmesinde ve faaliyetlerimizi organize etme şeklimizde
kilit önemdedir. Electrolux daima iş yeri yaralanmalarını
ve mesleki hastalıkları azaltmaya ve ortadan kaldırmaya
çalışmaktadır. Her seviyedeki yönetim kadrosu, bireyler
üzerindeki olası negatif etkileri en aza indirgemeye çalışma konusunda doğrudan sorumludur.
İlgili politikalar:
Group People Policy ve Group Workplace Policy

Bu sizin için ne anlama geliyor

Güvenlik herkesin çabasının bir
sonucudur ve hepimiz sağlıklı ve
güvenli bir çalışma ortamına katkıda
bulunabiliriz.
İş yerinizdeki güvenlik kurallarına
daima uyun.
Çalışma alanınızda sağlık, sıhhat
ve güvenlik riskleri olup olmadığını
değerlendirin ve bunların nasıl ele
alınabileceği konusunda öneride
bulunun.
Daha fazla bilgi için HR veya EHS
(Environment, Health & Safety) birimi
ile irtibat kurun.

Electrolux İş Etiği Kuralları
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04

Adil ve
yasal ticaret

Yasaların ihlali, hem şirket hem de
bireyler açısından itibar kaybı ve tazminat taleplerine ve bazı durumlarda cezai soruşturma ve yaptırımlara
yol açabilir.

Adil ve yasal ticaret

Adil rekabete ve
antitröst yasalarına
uymaya inanıyoruz

Antitröst yasaları veya rekabet yasaları dünya genelinde
piyasada rekabeti korumak için uygulanmaktadır. Bu
yasalar, piyasada rekabet karşıtı anlaşmaları ve hakim
konumun kötüye kullanılmasını yasaklar.
Electrolux olarak biz, adil ve rekabetçi bir piyasaya inanıyor
ve ürünlerimiz, markalarımız ve hizmetlerimiz temelinde
rekabet ediyoruz. Rekabet yasaları çerçevesinde yasa dışı
kabul edilen eylemlerde bulunmuyoruz ve tüm Electrolux
çalışanlarının adil rekabet yasalarına sıkı bir şekilde
uymaları beklenmektedir.
Rekabet yasalarına göre izin verilmeyen birçok eylem
türü bulunmaktadır ve bu kurallar rakiplerle, müşterilerle,
tedarikçilerle ve diğer iş ortaklarıyla kurulan ilişkilerde
geçerlidir.
İlgili politika:
Group Antitrust Policy
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Asla bir rakip ile fiyatlama, ticaret
şartları, üretim, teknik gelişim, ihaleler,
müşteriler, pazar paylaşımı
ve diğer pazar faaliyetleri konusunda
hiçbir çeşit anlaşma veya uzlaşma
içine girmeyin.
Kurum içi hukuk danışmanının önceden onayını almadan rakiplerle fiyatlama, karlılık, maliyet, ihaleler, müşteriler,
pazar gelişimi, teknik gelişme ve diğer
kamuya açık olmayan hassas bilgiler
hakkında kesinlikle konuşmayın.
Müşterilerin bağımsızlığına
saygın duyun. Asla müşterimizin
perakende satış fiyatını sabitlemeye
veya başka bir şekilde belirlemeye
çalışmayın. Kurum içi hukuk danışmanının önceden onayını almadan
müşterilerin ürünlerimizi serbestçe
yeniden satma hakkını kısıtlamaya
çalışmayın.
Müşterilere benzer işlemler için farklı
koşullar sunmayın. Rakipleri piyasa
dışı bırakmak amaçlayan herhangi
bir taktik uygulamayın.
Yönlendirme için Group Legal birimi
ile irtibat kurun.

Yasaların ihlali durumunda hem
şirkete hem de bireylere yüksek para
cezaları uygulandığını ve ayrıca ihlallerin itibar kaybı, tazminat taleplerine
ve pek çok ülkede cezai soruşturmalara ve yaptırımlara neden olacağını
unutmayın.

Adil ve yasal ticaret

Güncel ticari kuralları
bilmek, işimiz için hayati önemdedir

Küresel bir şirket olmamız uluslararası ticaret kurallarına
uymamız gerektiği anlamına geliyor. İhracat kontrolü ve
ticari yaptırımlar, belirli malların ihracatını ve belirli ülkelerde
veya belirli kişiler, şirketler ya da kurumlarla ticaret yapılmasını yasaklar veya kısıtlar.
İhlaller sadece itibarımızı zedelemekle kalmaz, aynı
zamanda şirketin ve sorumlu kişilerin cezai takibatla karşı
karşıya kalmasına neden olabilir. Ticari kurallar konuma
göre değiştiğinden dolayı karmaşıktır ve dünyadaki
gelişmelere göre de değişiklik gösterebilir.
İlgili politika:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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Ticaret veya ihracat işlemleriyle
uğraşan çalışanların geçerli kural
ve prosedürleri takip etmesi gerekir,
örneğin:
Bir ticari faaliyetin veya iş ilişkisinin,
ihracat kontrolü ve ticari yaptırım kurallarının geçerli olacağı bir duruma
yol açabileceğini tespit etmelidir.
Yüksek riskli piyasalarda veya
yüksek riskli durumlarda gerekli
tedbirleri almalıdır.
Bir ticari işlemde karşılaşılabilecek
tehlike işaretlerini tanımalı ve bunlara
göre hareket etmelidir.
Yönlendirme için Grup Legal birimi ile
irtibat kurun.
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Yolsuzluğa karşı
sıfır tolerans politikası
uyguluyoruz

Yolsuzluk; verilen yetkinin kişisel çıkar
için istismarı veya kötüye kullanılmasıdır. Electrolux yolsuzluğun hiçbir
şekline tolerans göstermez. Bu,
faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki
ticari ilişki ve işlemlerimiz için geçerlidir. Electrolux ve Electrolux’ü temsil
eden kişiler (üçüncü taraflar dahil)
yolsuzluk faaliyetlerine katılmayacak
veya onay vermeyecektir.

Rüşvet
Rüşvet, bir işlemi veya kararı etkilemek için değerli bir şey
teklif etmek/vermek veya talep etmek/almak olarak tanımlanabilir. Electrolux, hem kamu görevlilerine hem de ticari
kuruluşlara teklif edilen rüşvet dahil olmak üzere içeriği ne
olursa olsun hiçbir tür rüşvete tolerans göstermez. Rüşvet
veren veya diğer uygunsuz tekliflerde bulunan iş ortaklarına tolerans göstermeyiz, bu tarz eylemlerin açığa çıkması
durumunda işlem yaparız.

Rüşvet aşağıdaki biçimlerde kendini
gösterebilir:
Nakit, hediye çekleri veya kuponları
Değerli hediyeler
Komisyon veya bahşişler
Hayır kurumlarına ödemeler
Seyahat veya eğlence
Lehte tanıtım

Adil ve yasal ticaret
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Hediyeler ve ağırlamalar
İş hediyeleri ve ağırlamalar; iyi niyet göstergesi olmalı,
bizimle çalışmanın ödülü olmamalıdır. Ayrıca, müşterilerimizin
veya tedarikçilerimizin (müşteri ve tedarikçi adayları dahil)
çalışanlarına sunulan veya onlardan alınan hediye ve
ağırlamalar, rüşvet olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle
genel kabul gören ticari uygulamalara uygunluk gibi belirli
kriterleri karşılaması gerekir.
Özetle, sunulan veya alınan tüm hediye veya ağırlamaların
makul değerde olması ve karar mekanizmasını kesinlikle
etkilememesi gerekir. Değer bakımından, geçerli yerel/
sektörel sınırlara uyulmalıdır.
Bulundukları konum nedeniyle karar mekanizmaları
haksız bir şekilde etkileneceği düşünüldüğünden kamu
görevlilerine hediye vermekten kaçınılması gerektiğini
unutmayın.
İlgili politika:
Group Anti-Corruption Policy

Electrolux Group Anti-Corruption
Policy sını öğrenin ve buna uyun.
Hediye ve ikram konusunda geçerli
tüm Electrolux kurallarını öğrenin
ve buna uyun.
Yolsuzluk önleme eğitimine düzenli
olarak katılın.
Hiçbir şekilde rüşvet ya da rüşvet
olarak yorumlanabilecek bir şey
vermeyin veya kabul etmeyin.
Electrolux çalışanı veya temsilcisi olarak konumunuzdan faydalanarak siz,
şirketiniz, aile üyeleriniz veya arkadaşlarınız herhangi bir uygunsuz avantaj
elde edemezsiniz.
Rüşvet ödemeyi veya herhangi bir
yolsuzluk faaliyetine aracılık etmeyi
reddetmekten ötürü pozisyon kaybı,
ceza veya diğer olumsuz sonuçlarla
karşılaşmayacaksınız.
Size uygun olmayan bir hediye, iyilik
veya diğer sorgulanabilir yarar teklif
edilmesi durumunda konuyu yöneticinize, Group Legal, Internal Audit
veya HR birimine iletin.
Yönlendirme için Group Legal birimi
ile irtibat kurun.

Adil ve yasal ticaret

Ürünlerimiz, kalite ve
güvenlik ön planda tutularak üretilir

Electrolux; ürünlerimizin tasarlanması, geliştirilmesi, imalatı,
pazarlaması ve satışı aşamalarında kalite ve güvenlik bakımından yasal gerekliliklere ve kendi standartlarımıza uyum
sağlar. Kalite gereklilikleri, güvenlik standartları ve uyum
gereklilikleri tamamen karşılanmadığı sürece müşterilere
ürün teslimatı yapılmamalıdır. Ürün ve hizmetlerimizi düzgün
bir şekilde sunarız ve taahhütlerimizi yerine getiririz.
İlgili politika:
Group Quality Policy
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Ürün ve hizmetlerimizin tasarım,
imalat, satış, performans ve pazarlamasına ilişkin tüm yasal gerekliliklerin
yanı sıra Electrolux politikalarına da
daima uyun.
Asla ürünün uyumunu tehlikeye atabilecek kararlar vermeyin
ve kestirme yollara başvurmayın.
Testleri veya test sonuçlarını
manipüle etmeyin.
Ürünleri sadece test koşullarında
performansını belirli alanlarda artıracak şekilde üretmeyin.
Asla ürün veya hizmetlerimizin
kalitesi, güvenliği veya diğer yönleri
hakkında gerçek olmayan bilgiler
vermeyin.
Yönlendirme için Group Quality veya
Group Legal birimi ile irtibat kurun.

Electrolux İş Etiği Kuralları
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Dürüst iş faaliyetleri

Dürüstlük, çalışanları doğru kararlar vermeye
ve daima şirketin çıkarına en uygun şekilde hareket
etmeye yönlendirmelidir. Electrolux çalışanları siyasi
ve kişisel meseleleri işle karıştırmaz.

Dürüst iş faaliyetleri
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Kişisel meselelerin işle ilgili
kararları etkileyebileceği durumlarda,
çıkar çatışması oluşur.

Bu sizin için ne anlama geliyor

Özel veya kişisel bir mevzunun, Electrolux’ün çıkarlarıyla
ters düştüğü durumlardan kaçınılmalı ve bu, yöneticinize
ve HR’ya bildirilmelidir.

Herhangi bir çıkar çatışması
halinde, bunu derhal yöneticinize
ve HR’ya bildirin.

Çıkar çatışmasını yönetmenin en iyi yolu bundan tamamen
kaçınmaktır. Çıkar çatışmalarının ortaya çıkması durumunda açık ve şeffaf olmalısınız.

Electrolux’ün çıkarlarıyla çatışabilecek veya çatışıyor görülen ya da
Electrolux’teki görevlerinizi yerine
getirirken verimliliğinizi veya iş bağlılığınızı azaltabilecek şirket dışı bir işle
veya aktiviteyle meşgul olmayın.

Bu çatışmalar birçok şekilde kendini gösterebilir,
örneğin:

İşiniz dışındaki çalışmanızda işlerden birinin
çıkarı diğerininkiyle ters düşebilir.
Aile üyelerinden birinin veya bir akrabanın sizin
tarafınızdan işe alındığı veya yöneticisi olduğunuz
durumda aile çıkarları nedeniyle.
Bir akrabadan, arkadaştan veya bunların yönetimindeki bir şirketten ürün veya hizmetler satın
alındığında.
Sizin veya bir aile üyesinin, kararınıza etki edebilecek maddi bir çıkarının olması durumunda.
Ve sizin veya bir aile üyesinin Electrolux’ün bir tedarikçisi veya müşterisinde doğrudan veya dolaylı
olarak şahsi çıkarı olduğunda.
İlgili politika:
Group Conflicts of Interest Policy

Yönlendirme için HR veya Group
Legal birimi ile irtibat kurun.

Dürüst iş faaliyetleri

Electrolux siyasi bağ kurmaktan kaçınır

Electrolux, siyasi parti ve adaylar konusunda tarafsızdır.
Electrolux ismi veya Grup şirketleri tarafından kontrol edilen
hiçbir kaynak, siyasi parti veya adayların çıkarlarını desteklemek için kullanılmayacaktır.
Siyasi lobicilik, Electrolux’ün belirli yetkili çalışanları tarafından gerçekleştirilen yasal bir eylemdir ancak bu tarz
eylemler, Electrolux adına daima şeffaf ve net bir şekilde
yapılmalıdır.
Kamu politikalarını yönlendirmek veya etkilemek amacıyla
hükümetlerle ve diğer kamu kurumlarıyla diyalog içinde
olan çalışanlar bunu yerel yasalarla uyumlu olarak, bilinçli
ve şeffaf bir şekilde yapmalıdır.
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Kişisel olarak siyasi eylemlere
katılabilir ve siyasi katkılarda bulunabilirsiniz ancak bu katılım, kendi
şahsi zamanınızda ve kendi maddi
imkanlarınızla gerçekleştirilmelidir.
Electrolux adına siyasi bağış veya
benzeri bir harcamada bulunmayın.
Hiçbir çalışana yaptıkları bu tarz bir
bağış veya harcama için geri ödeme
yapmayın.
Kişisel olarak siyasi eylemlere katılırsanız Electrolux’ün bir temsilcisi
olarak hareket etmemeli ve hareket
ediyormuş izlenimi vermemelisiniz.
Yönlendirme için Corporate Communications ile irtibat kurun.

Electrolux İş Etiği Kuralları
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Şirketimizin varlıklarını
korumaktan
hepimiz sorumluyuz

Varlıklarımızı; fiziki mülkiyet, fikri mülkiyet ve finansal varlıklar
dahil olmak üzere korumak ve güvence altına almak işimiz
için büyük önem taşır. Hepimiz varlıklarımızı korumaktan
ve bunları özenli ve verimli bir şekilde kullanmaktan
sorumluyuz.

Şirket varlıklarımızın korunması

Sahtekarlıktan ve şirket varlıklarını
itibarımızı zedeleyebilecek şekilde
kullanmaktan kaçının

Şirketin varlıklarının kötüye kullanılmasına ve sahtekarlığa karşı
tolerans göstermiyoruz. Sahtekarlık; diğer bir tarafı (örneğin
şirketi, kamuyu veya yatırımcıları) kandırma amacı taşıyan ve
bu kişi veya kurumları ekonomik zarara uğratan her türlü fiilin
uygulanmasını ve uygulanmamasını da kapsar.
Mal, ekipman, kaynaklar ve fonlar sadece iş amaçlı
kullanılmalıdır, kişisel çıkar için kullanılmamalıdır.
Varlıkların kötüye kullanımına; hırsızlık, masrafların veya
sürelerin yanlış bildirimi, şirket bilgisayarının, telefonunun
veya olanaklarının uygunsuz kullanımı ya da çalışan
indirimlerinin doğru olmayan şekilde kullanımı örnek
verilebilir.
İlgili politika ve yönergeler:
Group Finance Policy ve Group Global Travel Directive
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Geçerli yerel seyahat ve masraf
kurallarımıza uyun.
Şahsi seyahat veya eğlence gibi özel
masraflarınız iş harcaması olarak
talep edilemez.
Şirket bilgisayarları yasal olmayan
faaliyetler için ve pornografik siteler,
nefret siteleri veya itibarımıza zarar
verebilecek diğer siteler dahil olmak
üzere hiçbir uygunsuz içeriğin görüntülenmesi için kullanılamaz.
Şirket kaynaklarının, örneğin bilgisayar veya telefonların, kişisel amaçlı
kullanımı minimum seviyede tutulmalıdır.
Yönlendirme için HR, IT, Group
Legal veya Internal Audit Denetim
birimleriyle irtibat kurun.

Şirket varlıklarımızın korunması

Muhasebe ve raporlama
doğru ve tam olmalıdır

Mali tablolarımızın doğruluğu; hissedarlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın güvenini
korumak için hayati önem taşır. Tüm finansal işlemler; Electrolux Muhasebe Kılavuzunda belirtilen geçerli muhasebe
ilkelerine göre kaydedilmeli ve açıklanmalıdır.
Hesap ve kayıtlarımıza yapılan girişlerde, işlemin gerçek doğasını kasten gizlemek veya farklı yansıtmak ya da hedefleri
veya KPI’leri (Temel Performans Göstergeleri) etkilemek için
yanlış yönlendirici bilgi girişi yapmak yasaktır.
Gelirlerin, masrafların, varlık ve borçların yanlış beyanı da
muhasebe sahtekarlığına girer. Ayrıca hedef veya KPI’leri
etkilemek için Muhasebe Kılavuzunun kasten yanlış uygulanması da bu kapsamdadır.
Finansal bir hedefe ulaşmak için muhasebe kurallarının
manipüle edilmesi veya değiştirilmesi yasaktır.
İlgili politika:
Group Finance Policy
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Finansal işlemleri raporlarken daima
Electrolux Muhasebe Kılavuzuna
uyun.
Bilgi raporlaması yaparken, gerçekleri olduğundan farklı beyan etmeyin
ve bilgilerin dayanak işlemi doğru
yansıttığından emin olun.
Finansal kayıtlarda bir hata tespit
ederseniz veya bir sahtekarlık işlemi
olduğundan şüphe duyarsanız derhal rapor edin.
Yönlendirme için Group Finance
veya Internal Audit birimleriyle irtibat
kurun.

Şirket varlıklarımızın korunması

Fikri mülkiyet haklarımızı koruruz

Electrolux fikri mülkiyeti, örneğin know-how, fikirler, ticari
sırlar, patentler, ticari markalar, alan adları, tasarım ve telif
hakları, şirket için değerli varlıklardır. Bu varlıkların kötüye
kullanımı veya yanlış bir şekilde açıklanması halinde bu
değerlerde kayıp veya zarar meydana gelebilir.
Fikri mülkiyet hakları mümkün olduğunca geniş hareket
özgürlüğüne sahip olabilmemiz için sadece başvuru, tescil
ve yenilemelerde değil; aynı zamanda üçüncü taraflara
karşı itiraz, iptal veya ihlal davaları ile de koruma altına alınır.
İlgili politika:
Group Intellectual Property Policuy
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Electrolux’ün faydalı fikri mülkiyet
hakları elde edebileceğine inanıyorsanız ya da üçüncü taraflar bize ait
fikri mülkiyeti ihlal ediyor veya ihlal
ettiği izlenimini veriyorsa Group Patent veya IP Legal birimleriyle irtibat
kurun.
Başkalarına ait geçerli fikri mülkiyet
haklarına saygı gösterin.
Patent veya tasarım hakları konusunda Group Patents birimine; ticari
marka, alan adı veya telif hakkı konularında IP Legal birimine danışmadan
üçüncü taraflarla bir fikir veya buluş
hakkında görüşmeyin.
Çalışan olarak geçirdiğiniz sürede
tarafınızca geliştirilen fikri mülkiyet,
siz çalışmayı bıraktıktan sonra da
Electrolux’ün malı olmaya devam eder.
Yönlendirme için Group Legal veya
Group Patents birimi ile irtibat kurun.

Electrolux İş Etiği Kuralları
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Değerli bir
varlık olarak
bilginin korunması

Çalışanlarımızın markalarımız,
ürünlerimiz ve şirket hakkında iletişim
kurmalarını destekliyoruz ancak bu
sırada gizli bilgiler aktarılmamalı
veya sızdırılmamalıdır.

Bilginin korunması

33

Gizli Bilgi

Bu sizin için ne anlama geliyor

Electrolux hakkındaki bilgiler oldukça kıymetlidir. Çalışanlar
zaman zaman gizli bilgilere sahip olabilir. Mali bilgiler, ticari
sırlar, fiyatlar, satış ve kar, stratejiler ve planlar, sözleşmelere
ait bilgiler, müşteri ve tedarikçi listeleri, yeni ürünlerle ilgili
bilgiler veya Electrolux ile ilgili diğer kamuya açık olmayan bilgiler de gizli bilgiler sınıfına girer. Gizli bilgiler ayrıca
şartlara bağlı olarak şirket içi bilgi niteliği de taşıyor olabilir
(İçeriden Bilgilerle ilgili bölüme bakınız).

Electrolux hakkında paylaştığınız tüm
bilgilerin Group Information Policy
belirtilen şartları karşıladığından
emin olun.

Electrolux ile ilgili gizli bilgilerin dikkatli bir şekilde korunması
ve yönetilmesi gerekir ve özellikle izin verilmediği sürece
yetkisi olmayan üçüncü taraflarla veya kamuyla paylaşılmamalıdır.
Gizli bilgileri koruma yükümlülüğü iş akdinin feshinden sonra
da devam eder. Bu aynı zamanda; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız tarafından bizlerle paylaşılan
bilgiler için de geçerlidir.
İlgili politika:
Group Information Policy

Gizli bilgileri sosyal medyada paylaşmamaya ya da gizli veya hassas
bilgiler hakkında başkaları tarafından
duyulabilecek yerlerde konuşmamaya dikkat edin.
Üçüncü bir tarafla gizli bilgi paylaşmanız gerekiyorsa, gizlilik anlaşması
imzalandığından emin olun.
Gizli bilgiyi koruma yükümlülüğünüzün siz şirketten ayrıldıktan sonra da
devam edebileceğini unutmayın. Bu
aynı zamanda yeni çalışanların eski
işverenlerine ait gizli bilgileri paylaşamayacağı ve paylaşmalarının
istenmemesi gerektiği anlamına gelir.
Electrolux'e ait bilgilerle çalışırken,
sadece onaylı şirket ekipmanı ve
hizmetlerinden faydalanın.
İşle ilgili tüm iletişimleriniz için Electrolux e-posta hesabınızı veya diğer
şirket kanallarını kullanın. Kişisel
e-posta hesabınızı, sosyal medya
veya benzeri araçları kullanmayın.
Yönlendirme için Corporate Communications veya Group Legal birimi ile
irtibat kurun.

Bilginin korunması
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İçeriden bilgi

Bu sizin için ne anlama geliyor

Electrolux borsaya kayıtlı bir şirkettir. Bu nedenle çalışan
olarak bir noktada şirket içeriden bilgiye sahip olabilirsiniz.

İçeriden bilgiye sahip olup olmadığınızdan emin değilseniz Corporate
Legal Department destek isteyin.

Bir kişinin şirket içi bilgiye erişimi olduğunda, bu kişi yasal
ve mevzuatsal sorumluluklara sahiptir. İçeriden bilgi ticareti
ve şirket içi bilgilerin yasal olmayan şekilde paylaşılması
kesinlikle yasaktır.
İçeriden bilgi, kamuya açıklanmamış ve kamuya açıklanması halinde hisse fiyatları veya diğer finansal ürünler
üzerinde önemli etki yaratabilecek bir duruma ilişkindir.
Örneğin; finansal sonuçlar ve büyük şirket alımları ve
tasfiyeler genellikle içeriden bilgi kapsamında yer alır.
İçeriden bilgiye sahip bir kişi bu bilgiyi ifşa etmeyecek,
Electrolux hisselerini doğrudan veya dolaylı olarak almak
veya satmak için kullanmayacak ya da başkalarına hisse
almak veya satmak için tavsiyede veya teşvikte bulunmayacaktır.

İçeriden bilgileri veya Electrolux’e ait
diğer hassas bilgileri akrabalarınız
dahil olmak üzere üçüncü taraflarla
paylaşmayın.
İçeriden bilgiyi; Electrolux hisselerini
veya diğer bağlantılı menkul kıymetleri almak, satmak veya başka bir
kişiyi bunları alması veya satması için
yönlendirmek şeklinde kullanmayın.
Yönlendirme için Group Legal birimi
ile irtibat kurun.

İlgili politikalar:
Group Insider Policy ve Group Data Protection Policy

Kişisel verileri nasıl koruyoruz

Bu sizin için ne anlama geliyor

Her bireyin, uyruk veya yerleşim yerinden bağımsız
olarak kendisine ait kişisel verilerin korunmasına
ilişkin temel hakkına saygı duyuyoruz. Kişisel verilerin
korunması ihtiyacı, dünya çapında büyük miktarlarda
verinin aktarıldığı online ortamların genişlemesi ile
giderek artmaktadır. Online olarak ve bağlı cihaz
veya araçları kullanarak yaptığımız neredeyse her
işlem, kişisel verilen toplanmasına olanak sağlar.

Her zaman saygılı davranın ve diğer
kişilerin gizliliğine özen gösterin.

Bu nedenle kişisel verileri korumak için gerekli önlemleri almamız ve kişisel verilerin saklanması, toplanması
ve kullanılmasına yönelik yürürlükteki veri gizliliği
kurallarına uymamız çok önemlidir.
İlgili politika:
Group Data Protection Policy

Kişisel verilerin toplanması, saklanması ve kullanımı Group’s Data
Protection Policy uygun olmalıdır.
Kişisel verilere sadece iş sorumluluklarınız açısından gerektiği ölçüde
erişim sağlayabilirsiniz. Kişisel verilere
erişmek için izniniz varsa tüm bilgileri
koruma ve gizli tutma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.
Yönlendirme için Group Legal birimi
ile irtibat kurun.
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Çevreye saygı

Her çalışan, çevresel performansımızı
geliştirmenin yollarını aramalıdır.

Çevreye saygı
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Çevreye saygı

Bu sizin için ne anlama geliyor

Her Electrolux çalışanı, çevresel performansımızı sürekli
olarak geliştirmekte bir rol oynar. Bu konudaki minimum
standart Group Environmental Policy, Group Workplace
Directive ve yerel yasalarca belirlenmiştir. Herkes bu
taahhütlere göre hareket etmelidir. Fakat bununla yetinmemeliyiz. Sürekli olarak geliştirme yolları ve daha iyi yapılacak şeyleri arayarak, ürünlerimizin daha sürdürülebilir bir
topluma katkı sağladığından emin olabiliriz.

Bizim Grup olarak etik dışı veya çevresel açıdan zararlı gördüğümüz bir
eyleme yerel yasaların izin vermesi
gerekçesiyle kestirme yolu seçmeyin.

Yerel yasalar ve düzenlemeler değişkenlik gösterebilir
ve bazı durumlarda Group Environmental Policy ve Group
Workplace Directive Yönergesinde beklenenlerden daha
zayıf olabilir.
Yasal sınırları aşan fabrika emisyonları, tehlikeli atıkların
yanlış yönetimi veya atık suyun yanlış bertafı çevre
ihlallerine örnek gösterilebilir.
İlgili politika:
Group Environmental Policy

Çevresel etkileri özenli bir şekilde
ve yasal gerekliliklere uygun olarak
yönetin ve belgeleyin; asla rapor veya
diğer belgelerde tahrifat yapmayın.
Uygun çevresel izinlerin alındığından
emin olun.
Ekibinizin veya çalışma alanınızın
Electrolux çevresel ayak izine nasıl
katkıda bulunduğunu düşünün.
Enerji, su, kimyasal ve malzeme gibi
kaynakları akıllıca kullanın.
Online toplantı araçlarını veya telefonu kullanarak seyahati minimuma
indirin.
Yönlendirme için Sustainability Affairs
birimine başvurun.
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İş Etiği Kurallarımız:
İleriye gitmek

İş Etiği Kuralları hepimiz için geçerlidir
ve günlük çalışmamızda bizi yönlendirmelidir.

İş Etiği Kurallarımız: İleriye gitmek

İş Etiği Kurallarımız:
İleriye gitmek

Bir çalışan olarak sorumluluğunuz
sadece sizden ne beklendiğini
anlamak için İş Etiği Kurallarını
okumak değil, aynı zamanda
bir referans ve kılavuz olarak
düzenli şekilde kullanmaktır. Ayrıca
pozisyonunuz ve işinizle bağlantılı
Grup Politikasını bilmekten de
sorumlusunuz. Politikalar, yönergeler
ve diğer önemli kılavuzlara eGate’ten
ulaşabilirsiniz.
İş Etiği Kuralları, karşılayabileceğiniz
tüm durumları kapsamaz ve bazen
yapılması gereken doğru hareket açık
olmayabilir. Sorularınız olduğunda
yardım istemekten çekinmeyin.
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Sorularınız varsa

Eğer bu İş Etiği Kurallarının olası ihlaliyle ilgili endişeleriniz
varsa:

1

2

3

Endişenizi en kısa sürede bir üst yöneticinizle
paylaşın.
Eğer yöneticinizle görüşme konusunda rahat
değilseniz; başka bir yönetici, HR, Legal, Internal
Audit, Sustainability Affairs, ilgili Politika Sahibi ya
da Yerel, Sektör veya Grup Yönetimi ile görüşebilirsiniz.
Eğer bu yaklaşımlardan hiçbiri uygun gelmiyorsa
ya da isimsiz bildirimde bulunmak istiyorsanız,
endişenizi Etik Yardım Hattına iletin.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Zor bir durumu
nasıl yönetebilirsiniz

Ne yapacağınızdan emin olmadığınız bir durumla karşılaşırsanız kendinize aşağıdaki soruları sorun:

Karar veya davranış yasal mı?
Karar veya davranış Grup politikalarına uygun mu?
Ailem, arkadaşlarım ve Electrolux’ün dışındaki diğer
kişiler bunu öğrenirse, kararımla veya davranışımla
ilgili kendimi rahat hisseder miyim?
Davranışım bir gazetenin ön sayfasında yer alırsa,
kararımla veya davranışımla ilgili kendimi hala rahat
hisseder miyim?

Electrolux İş Etiği Kuralları
Versiyon 01.1
Bu belgenin, orijinal İngilizce İş Etiği Kurallarının bir çevirisi olduğunu hatırlatırız. Çeviri
sadece bilgi amaçlıdır. Tutarsızlık olması
halinde İngilizce orijinali geçerli olacaktır.

