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1.1 CEO mektubu

CEVA’nın İş Ahlakı Tüzüğü’ne hoş geldiniz (‘’Tüzük’’). Bu Tüzük, CEVA'daki kültürümüzün temel belgesidir, 

CEVA'nın iş yaparken uyması gereken etik ve değerlerini ortaya koyar.

Uyum yaklaşımımız basittir. CEVA içerisinde ve CEVA’nın ticari ilişkilerinde uyumlu ve etik davranışlar sağlamak 

herkesin sorumluluğundadır. Bu nedenle bizim adımıza hizmet sağlayan tüm personelimizin ve kilit üçüncü 

tarafların Tüzüğü okumasını, anlamasını ve bunlara uymasını zorunlu tutuyoruz. CEVA yalnızca Tüzükteki 

belirtilen standartlara uyarak küresel toplumda yerini alabilir, doğru yetenekleri çekebilir, müşteri beklentilerini 

karşılayabilir ve sonuçta iş hayatında başarılı olabilir.

Her türlü yolsuzluğa ve herhangi bir tüzük politikası ihlaline karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı vurgulamak 

istiyorum. Tüzüğümüz, CEVA’nın bir Fransız grubu tarafından yönetilmesi sebebiyle zorunlu olarak uyması 

gereken Fransız Yolsuzlukla Mücadele Yasası (Sapin II)’nı öte yandan ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı 

Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası ve İngiltere Rüşvet Yasasını dikkate almaktadır.

İş Ahlakı Tüzüğümüze tam uyumdan başka bir şey beklemiyoruz.

İş ortamımız ve yasalarımız sürekli değişiyor. Yönetmelikte yer alan konuları düzenli olarak gözden geçirmeniz, 

danışma veya tavsiyeye ihtiyaç duyabileceğiniz bir durum ortaya çıktığında Tüzüğe başvurmanız önem arz 

etmektedir. Tüzükte belirtilen kurallar, CEVA içindeki her pozisyon, rol ve işbirliği yaptığımız kişiler için geçerlidir.

Değerlerimiz için kişisel sorumluluk aldığınız için teşekkür ederiz. Tüzüğe bağlı kalarak, CEVA'nın şirket olarak 

misyonunu ve vizyonunu karşılamamız için gereken güveni ve saygıyı kazanmasına yardımcı olursunuz. 

Yönetmeliğin içeriği hakkında herhangi bir sorunuz olursa, lütfen Uyum ve Etik departmanımıza 

(CEVA.Compliance@cevalogistics.com) başvurunuz.

1
.0

 G
İR

İŞ

Mathieu Friedberg 

CEO

mailto:CEVA.Compliance@cevalogistics.com


5

1.2 CEVA neyi temsil ediyor?

Yaptığımız her işe lojistik konusundaki kararlılığımızı ve girişimci ruhumuzu katarak süreç mükemmeliyeti sağlıyor

ve birinci sınıf lojistik uzmanı olarak kabul görme şeklindeki amacımıza ulaşmaya katkıda bulunuyoruz. Dürüstlük ve

saygı, tüm ticari ilişkilerimize işlemiş en temel ilkelerdir. Müşterilerimiz ve de aynı şekilde yatırımcılar için sonuç elde

etmek, daimi odak noktamızdır.

Tutarlı şekilde sıra dışı bir hizmet sunarak müşterilerimiz için değer yaratıyoruz.

CEVA'da faaliyetlerimiz için en profesyonel üçüncü taraf lojistik sağlayıcı olmak gibi net bir vizyon

belirlemiş bulunuyoruz.

Vizyonumuz.

Bu vizyona ulaşma konusundaki odağımızı korumak için merkeze çalışanlarımızı koyduğumuz, güçlü ve entegre bir faaliyet tesis etmekteyiz.

Bunu başarmak için, en profesyonel üçüncü taraf sağlayıcı olma vizyonumuza ulaşma yolunda hepimize yardımcı olacak bir dizi değer

belirledik.

Değerlerimiz.

 Müşterilerimize derin bir bağ ile bağlıyız

 İnsanlara değer veririz

 Enerjik ve istekliyiz

 Performans odaklıyız

 Başarılıyız

 Esnek ve duyarlıyız

 Çeşitliliğe destek ve değer veririz

 Tedarik zincirinin ustalarıyız

 Dürüstlük ve saygı yaşam biçimimizdir
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2.0 ÇALIŞANLARIMIZ VE KÜLTÜRÜMÜZ
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2.1 İnsan hakları ve onur

CEVA, tüm dünyada insan haklarına saygı göstermek ve değer vermek konusunda kararlıdır.

Etik bir şekilde faaliyet göstermek ve çalışanlara, müşterilere ve paydaşlara saygı göstermek,

CEVA'nın sürekli olarak bağlı kalmaya ve korumaya çalıştığı temel değerlerdir.

CEVA'nın yürürlükteki resmi şartlara ve global insan hakları inisiyatiflerine uygun olan İnsan

Hakları Uyum Programı, CEVA'nın global tedarik zincirinde zorla işçi çalıştırmayı, insan

kaçakçılığını ve diğer insan hakları ihlallerini engellemek için önlem almasına imkan veren

güçlü bir çerçeve sağlamaktadır. CEVA'nın İnsan Kaçakçılığı Politikası, bu önemli konuya

ilişkin detayları ele almaktadır.
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2.2 Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık

CEVA, adil işe alım ve istihdam uygulamaları ile tüm çalışanlarının potansiyellerini tam olarak

gerçekleştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak konusunda kararlıdır. Liyakati ve

kapsayıcılığı temel alan bir çalışma ortamını sürdürmeye çalışıyoruz.

Ayrımcılık yapıldığından şüpheleniyorsanız, lütfen Destek Hattı Bildirim Prosedürünü gözden

geçirin ve durumu araştırabilmemiz için İnsan Kaynaklarıyla irtibata geçin veya Uyum Destek

Hattını arayın.

× Yürürlükteki mevzuatta ve uluslararası 

ilkelerde tanımlandığı şekliyle, 

köleliğin, insan kaçakçılığının, zorla 

işçi çalıştırma ve çocuk işçiliğinin 

hiçbir türüne DAHİL

OLMAMALISINIZ.

 Çalıştığımız ülkelerde asgari çalışma 

yaşına ilişkin yasal şartlara UYMALI ve 

çalışma saatleri, ücretleri ve yan hakları 

konusunda kanunlara UYMALISINIZ.

× Herhangi bir çalışan adayına veya 

çalışana karşı hukuki koruma altındaki bir 

özelliğinden dolayı ayrımcılık 

UYGULAMAMALISINIZ.

√ İstihdam kararlarını becerilere, 

performansa, kararlılık derecesine, etik 

davranışlara ve ilgili pozisyon için geçerli 

diğer vasıflara bakarak ALMALISINIZ.

√ İşe alma, istihdam, eğitim ve terfi 

alanlarının tümünde çeşitliliğe DESTEK

ve DEĞER VERMELİSİNİZ.

√ Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş 

sözleşmeleri konularında yürürlükteki 

yasalara UYMALISINIZ.

F Politikaya Referans Bağlantıları:

• İnsan Kaçakçılığı Politikamız

• Destek Hattı Bildirim Prosedürü
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2.3 Karşılıklı saygı ve adil muamele

CEVA çalışanlarımızın potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine

izin veren ve yaratıcılık ve üretkenliği teşvik eden bir çalışma ortamını

korumak için çaba göstermektedir.

Tüm çalışanlarımıza özenli ve saygılı bir şekilde muamele edilecektir.

2.4 Sağlık ve emniyet

CEVA'nın amacı, sağlıklı ve emniyetli bir ortamı korumaktır. Çalışanlarımıza yürürlükteki

tüm iş güvenliği ve sağlığı yasalarına ve standartlarına uygun çalışma ortamları sağlamak

konusunda kararlıyız.

Ayrıca, faaliyetlerimizi müşterilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumların

sağlığına ve emniyetine saygılı bir şekilde iş gerçekleştiriyoruz. Daima kendimizin, çalışma

arkadaşlarımızın ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplulukların emniyette olmasını

sağlamalıyız.

× İşyerinde şiddetin, tehdidin ve cinsel taciz 

ve hoş karşılanmayan cinsel yakınlaşma 

çabaları da dahil olmak üzere tacizin 

hiçbir biçimine DAHİL OLMAMALISINIZ.

 You İşgücümüzün çeşitlilik arz etmesi 

nedeniyle tüm faaliyetleri kapsayıcı bir 

şekilde GERÇEKLEŞTİRMELİSİNİZ. 

Örneğin işgücümüzün bazı üyelerinin dahil 

edilmesi mümkün olmayan ağırlama 

biçimlerinden kaçınılmalıdır.

√ You  Arızalı ekipman ya da makineler ve 

kazalar da dahil olmak üzere sağlık ve 

emniyet açısından olumsuz bir durum arz 

eden tüm olayları ya da koşulları derhal 

amirinize veya yerel güvenlik 

çalışanlarına BİLDİRMELİSİNİZ.

√ Tüm yaralanmaları amirinize 

BİLDİRMELİSİNİZ.

√ Pozisyonunuz için tanımlanmış olan 

uygun güvenlik ekipmanını

KULLANMALISINIZ.

X Yerel yasalarca ve belirli bir iş tanımıyla 

bağlantılı olarak CEVA Güvenlik birimi 

tarafından usulünce izin verilmedikçe 

CEVA tesislerinde ateşli silah 

TAŞIMAMALI, BULUNDURMAMALI

ve/veya SAKLAMAMALISINIZ. 
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2.5 Çevrenin korunması

CEVA, sürdürülebilirlik sağlamak ve faaliyetlerini çevreye saygı gösterecek

şekilde yürütmek konusunda kararlıdır ve bu yaklaşım müşterilerimize,

toplumlarımıza, çalışanlarımıza ve dünyamıza fayda sağlamaktadır. Bu,

etik açıdan doğru ve ticari açıdan akıllıca bir yaklaşımdır. Faaliyetlerimizin

çevre üzerindeki etkilerini hesaba katmalı ve ticari faaliyetlerimiz için geçerli

olan çevre yasalarına ve yönetmeliklerine sürekli olarak eksiksiz şekilde

uymalıyız.

2.6 Uyuşturucular ve alkol

Çalışma ortamını uyuşturucu ve alkolden uzak tutmak, CEVA politikasının gereğidir.

Alkol ve yasadışı madde kullanımı işyerinde ciddi sağlık ve güvenlik sorunları yaratabilir. İstisnai

durumlarda, önceden yönetimden onay alınması şartıyla, CEVA ofislerinde veya başka binalarda alkol

servisi yapılabilir.
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√ Tüm olası çevre kanunu, yönetmeliği 

veya izni ihlallerini derhal

BİLDİRMELİSİNİZ.

X Topluluklarımıza veya çevremize kasıtlı 
olarak zarar veren hiçbir şey 
YAPMAMALISINIZ.

√ Alkolün, yasadışı uyuşturucuların ve 

kontrol altına alınmış maddelerin 

kullanılmasına ve bulundurulmasına 

ilişkin tüm yasa ve düzenlemelere  

UYMALISINIZ.

X İş başındayken, Şirkete ait 

tesislerdeyken ya da Şirket adına iş 

yaparken alkol, yasadışı uyuşturucu 

veya başka yasadışı maddelerin 

kullanılması, satılması, dağıtılması ya 

da bulundurulması faaliyetlerine 

DAHİL OLMAMALISINIZ.
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2.7 Şirket varlıkları

CEVA, varlıklarımızın doğru şekilde kullanılmasını sağlamak konusunda kararlıdır. Tesisinizde emniyet şartlarına

uymak, CEVA şifrelerinizi paylaşmamak, sadece mecbur olduğunuz durumlarda çıktı almak, seyahat ederken

dizüstü bilgisayarınızın güvende olmasını sağlamak, CEVA İş Kurallarımıza uymak ve CEVA'nın fikri mülkiyetini

korumak gibi önemli bir göreviniz bulunmaktadır.

Başkalarının ve şirketlerin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek zorundayız. Örneğin, işe aldığımız bir kişinin

CEVA’ya getirdiği gizli bir müşteri listesini kullanmamalı, sektör yayınlarından telif haklarıyla korunan bilgileri

kopyalamamalı veya bilerek sahte mal taşımamalıyız.

CEVA'nın varlıkları ayrıca zamanınızın etkin kullanımını da kapsar. İş günü esnasında verilecek molalara önem

versek ve arada bir kişisel telefon görüşmelerine, e-postalara ve diğer faaliyetlere hiç şüphesiz izin versek dahi,

genel olarak CEVA’da geçirdiğimiz zamanı CEVA’ya ayırmalısınız.

Politikaya Referans Bağlantıları:

• Ceva İş Kuralları
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√ Başkalarının ve şirketlerin fikri mülkiyet 

haklarına SAYGI GÖSTERMELİSİNİZ.

x Şirket ekipmanlarını, işgücünü, 

gereçlerini, tesislerini veya başka 

varlıklarını veya mallarını, yönetimin 

onayı olmaksızın, kişisel amaçlarla veya 

CEVA ile ilgili olmayan amaçlarla 

KULLANMAMALISINIZ .
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2.8 İçeriden edinilen bilgiler

Maruz kaldığınız gizli bilgiler konusunda ekstra özen göstermelisiniz.

İş faaliyetlerimiz esnasında, CEVA’nın veya müşterilerimizin veya tedarikçilerimizin işlerine,

operasyonlarına veya menkul kıymetlerine ilişkin olarak kamuya açık olmayan bilgiler

edinebilirsiniz. CEVA kamuya açık olmayan bilgiler (“içeriden edinilen bilgiler”) kullanılarak

menkul kıymet alıp satmayı kesin bir şekilde yasaklar. Daha fazla bilgi için lütfen CEVA'nın

Menkul Kıymet Alım Satım Politikasını gözden geçirin.

2.9 Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları
CEVA, en yüksek kalite standartlarına ulaşmak konusunda kararlıdır ve

müşterilerimizin yararı için süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmemiz

gerekmektedir. Müşterilerimizin bize ihtiyacı olduğundan bizler de onların

başarıya ulaşmaları için çaba göstermekteyiz.

Faaliyetlerimize yön veren, müşterilerimizin ve pazarların küresel ve yerel

gereksinimleridir. Müşteri odağını tüm iş süreçlerimize, projelerimize ve

işlemlerimize dahil etmekte ve öncelikli hale getirmekteyiz.

Politikaya Referans Bağlantıları:
• CEVA'nın Menkul Kıymet Alım 

Satım Politikası
• Üçüncü Taraf Uyum Durum 

Tespiti Politikası
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kullanacağınız konusunda DİKKATLİ 
OLMALISINIZ.

x İlgili bilgiyi ne şekilde öğrenmiş 

olursanız olun hisse senedi alım 

satım işlemlerini kamuya açık 

olmayan ve önemli içeriden edinilen 

bilgilere dayanarak

YAPMAMALISINIZ. Bu kanunlara ve 

politikamıza aykırıdır!

x Bilgiyi kendiniz KULLANMAMALI
veya yararlanmaları için başkalarına 
"tüyo" olarak VERMEMELİSİNİZ.

√ Şirketimiz için belirlediğimiz standartları 
karşılayan başka şirketlerle ve kişilerle 
ortaklıklar KURMALISINIZ. İş 
ortaklarımızı seçerken, kendi işlerini 
yürürlükteki yasa ve düzenleyici kurallara 
ve Üçüncü Taraf Uyum Durum Tespiti 
Politikasında belirtilmiş olan yüksek 
dürüstlük standartlarımıza uygun şekilde 
yürüten ve Şirketle ya da Şirket adına iş 
yaparken de bunlara uyacak üçüncü 
taraflarla çalışmak için çaba gösteriyoruz.

x İlgili taraflar Uyum ve Etik departmanınca 
onaylanmadıkça yüksek riskli üçüncü 
taraflar KULLANMAMALISINIZ.
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3.0 ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİNİN VE 

ULUSLARARASI RİSKLERİN YÖNETİMİ
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3.1 Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele

CEVA, yolsuzluğun toplumlara zarar verdiği ve faaliyetlerimiz açısından büyük bir önem taşıyan

serbest ticareti baltaladığı düşüncesindedir.

CEVA, rüşvetin veya yolsuzluğun her türlüsünü yasaklamaktadır ve faaliyetimiz için geçerli olan

yolsuzlukla mücadele kanunlarına ve başta ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası

(veya FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi olmak üzere bağlı kaldığımız

uluslararası ilkelere uyacaktır. Yolsuzluktan ve rüşvetten kaçınmaya ilişkin detaylı bilgi için CEVA'nın

Yolsuzlukla Mücadele Politikasını gözden geçirin. Uygunsuz bir amaçla (finansal olsun veya olmasın

veya ister doğrudan isterse dolaylı olarak) herhangi bir rüşvet, uygunsuz ödeme, jest veya herhangi

bir değerli şey teklif etmemeniz, vermemeniz, kabul etmemeniz veya talep etmemeniz önemlidir.

CEVA, derhal bildirilmesi ve uygun şekilde belgelenmesi koşuluyla, kişisel sağlığın, güvenliğin veya

özgürlüğün yakın tehdit altında olduğu durumlar haricinde (şantaj ödemesi) kolaylaştırıcı ödemeleri

yasaklamaktadır.

Birlikte iş yaptığımız üçüncü tarafları değerlendirirken Şirketin süreçlerine uymamız gerekmektedir.

CEVA ile aynı değerleri paylaşan şirketlerle iş yaptığımızdan emin olmak istiyoruz.

CEVA, üçüncü tarafların vergi kaçırmasını önlemek için sistemlerin ve makul önleyici prosedürlerin

bulunmasını sağlamak gibi bir yasal yükümlülüğe sahiptir. Bu yükümlülüğün tanımları, örnekleri ve

şartlarına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen CEVA'nın Vergi Kaçırmayı Kolaylaştırma Suçlarını Önleme

Politikasını gözden geçirin.

Bir kamu çalışanıysanız veya bir kamu çalışanıyla ilişki içindeyseniz Uyum ve Etik departmanına

bildirimde bulunmalısınız.

Politikaya Referans Bağlantıları:

• Yolsuzlukla Mücadele Politikası

• Üçüncü Taraf Uyum Durum Tespiti

Politikası

• Kamu Çalışanıyla İlişkileri veya Kamu

Çalışanı Olarak Verilen Hizmetleri Bildirme

Politikası

• Vergi Kaçakçılığını Kolaylaştırmayı

Önleme Politikası
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√ Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza ve 

faaliyetimiz için geçerli yolsuzlukla 

mücadele kanunlarına UYMALISINIZ.

√ Üçüncü tarafları değerlendirirken 

Üçüncü Taraf Uyum Durum Tespiti 

Politikasına UYMALISINIZ. 

√ Herhangi bir kamu çalışanıyla bir ilişki 

içindeyseniz veya geçmişte böyle bir 

ilişki içinde olmuşsanız Uyum ve Etik 

departmanıyla İRTİBATA 

GEÇMELİSİNİZ.

x Tarafımızca veya başkası tarafından 

verilecek bir kararı uygunsuz şekilde 

etkileyebilecek izlenimi verebilecek 

hiçbir şeyi VERMEMELİ, TEKLİF 

ETMEMELİ VEYA KABUL 

ETMEMELİSİNİZ.

x Kolaylaştırıcı ödemeler 

SUNMAMALISINIZ. 

x Rüşvetin hiçbir türlüsüne  DAHİL 

OLMAMALISINIZ.
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3.2 Hediyeler ve ağırlama
CEVA, iş kazanmak için rekabet eder ve iş verirken şeffaf

davranır ve liyakati ve CEVA'nın çıkarlarını göz önünde

bulundurur. (Uygunsuz bir niyet , tarafsızlığımızın etkilenmesi,

uygunsuz bir avantaj, çıkar çatışması veya ayrıcalıklı muamele

dahil olmak üzere) Yolsuzluk izlenimi yaratabilecek her şeyden

kaçınmanız zorunludur.

CEVA'nın Hediyeler ve Ağırlama Kılavuzları, hediyelerin ve

ağırlamaların eşik tutarlarına ve onay sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi

sunmaktadır.

3.3 Mali kayıtlar
CEVA'nın defterleri, kayıtları ve hesapları zamanında, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde tutulmalı ve

varlıklarımızı, borçlarımızı ve işlemlerimizi doğru şekilde göstermelidir. Dürüstlük ve şeffaflık

sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve geçerli

Politikaya Referans Bağlantıları:

• Hediyeler ve Ağırlama Kılavuzları

• CEVA İş Kuralları

• Finans ve Muhasebe Politikaları

muhasebe ilkelerine ve mali raporlama standartlarına uygun şekilde

güvenilir mali tabloların hazırlanması için bu gereklidir. CEVA'nın İş

Kuralları, Finans ve Muhasebe Politikaları ve diğer kontroller, doğruluk

ilkesini desteklemektedir
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√ Tüm defterleri, kayıtları ve hesapları 

doğru şekilde KAYDETMELİ ve 

CEVA'nın varlıklarını, borçlarını ve 

işlemlerini gerçeğe uygun şekilde 

GÖSTERMELİSİNİZ.

x Hiçbir defter ve kayıt (bilanço, büyük 

defter ve mali tablolar vs.) tahrifatına

DAHİL OLMAMALI veya CEVA'nın 

belgelerinde herhangi bir yalan beyanda 

bulunmamalısınız.

x Kayıt dışı işlemler veya "ikinci bir defter 

seti"  OLUŞTURMAMALISINIZ. Bu 

kesin bir şekilde yasaklanmıştır.

√ İş kazanmak için REKABET ETMELİ ve iş 

verirken sadece liyakati ve CEVA’nın 

çıkarlarını göz önünde

BULUNDURMALISINIZ.

√ Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin 

kılavuzlarını ihlal etmediğinizden emin 

olmak için onların hediyeler ve ağırlama 

konusundaki politikalarının BİLİNCİNDE 

OLMALISINIZ.

x Potansiyel veya mevcut müşterilerce veya 

tedarikçilerce sunulacak herhangi türde bir 

hediyeden, ağırlamadan veya avantajdan

ETKİLENMEMELİSİNİZ.

x Uygunsuz hediyeler ve ağırlama 

SUNMAMALI VEYA KABUL 

ETMEMELİSİNİZ.

x Herhangi bir müşteriden, tedarikçiden veya 

başka birinden kendiniz, arkadaşlarınız 

veya aileniz için hediye TALEP 

ETMEMELİSİNİZ.
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3.4 Çıkar çatışmaları
CEVA'nın çatışmasız şekilde faaliyet göstermesi ve tüm kararların CEVA'nın çıkarları gözetilecek şekilde verilmesi zorunludur.  
Çıkar çatışmaları çok farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu tür çatışmaları tespit etmek, bildirmek, çözüme kavuşturmak 
ve bunlardan kaçınmak zorundayız.

3.5 Kamu ihaleleri

Politikaya Referans Bağlantıları:

• Çıkar Çatışmaları Beyan Formu

• Kara Para Aklamayla Mücadele

Politikası

Tüm çatışma sorunlarında anahtar nokta şeffaflıktır. Potansiyel

bir çatışmanın meydana gelmesi halinde amirinize haber verin

veya Hukuk veya Uyum ve Etik departmanıyla irtibata geçin ve

doğru bir karar vermemize yardımcı olmak için bir Çıkar

Çatışması Beyan Formu doldurun. Çıkar çatışmaları

konusunda açık ve dürüst oldukça bu sorunların çoğunu

kolaylıkla çözümleyebilmekteyiz.

CEVA olarak (ister ana yüklenici olarak doğrudan isterse altyüklenici olarak dolaylı yoldan olsun)

kamu kuruluşlarına veya kamu kuruluşları adına hizmet sağladığımız durumlarda, kamu

ihalelerine ilişkin yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymak konusunda kararlıyız. İş Etiği

Kurallarımızdaki diğer gereklilikler için olduğu gibi, kamu ihaleleri söz konusu olduğunda da,

dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık son derece önemlidir. Doğrudan veya dolaylı olarak kamu

ihalelerini içeren faaliyetlerin yürütülmesi, CEVA'nın ticari sözleşmelerin kapsamını aşan veya

bunlardan farklı olan (ceza hukuku kapsamındaki cezalar dahil) katı şartlardan ve cezalardan

haberdar olmasını gerektirir. Kamu çalışanlarına ve özel yüklenici taraflara ağırlama sağlamak

konusunda katı sınırlamalar söz konusudur. Daha detaylı bilgi için CEVA'nın Kamu İhaleleri

Politikalarını gözden geçirin.
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√ Kamu ihaleleriyle uğraşıyorsanız, 
CEVA'nın Kamu İhaleleri Politikalarını 
ve yürürlükteki kanunları ve 
yönetmelikleri eksiksiz şekilde anlamalı 
ve bunlara UYMALISINIZ.

x Herhangi bir kamu çalışanına, sözleşmeli 
müşteriye veya tedarikçiye önceden onay 
olmaksızın hediye veya ağırlama 
SUNMAMALISINIZ.

√ İşiniziCEVA'nın çıkarlarını gözeterek ve 
kişisel hesaplardan uzak durarak 
YAPMALISINIZ .

√ Derhal Çıkar Çatışmaları Beyan Formu 
doldurarak tüm potansiyel çıkar 
çatışmalarını TESPİT ETMELİ, 
BİLDİRMELİ, ÇÖZÜME 
KAVUŞTURMALI VE BUNLARDAN 
KAÇINMALISINIZ.

x Kişisel çıkarlarınızın CEVA’nın 

çıkarlarıyla çatışmasına ya da böyle bir 

çatışma görüntüsünün oluşmasına yol 

açabilecek hiçbir faaliyete, ilişkiye veya 

duruma DAHİL OLMAMALISINIZ.
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3.6 Siyasi ve hayır amaçlı faaliyetler
CEVA, faaliyetlerini yürütürken CEVA’nın çıkarlarına zarar

verebilecek olan uygunsuz siyasi faaliyetlerden veya açıklamalardan

kaçınmaktadır. Genel olarak Şirket, siyasi konulara müdahalede

bulunmamaktadır. CEVA İş Kurallarımızda her türlü siyasi bağış için

Yönetim Kurulumuzdan onay alınması şart koşulmaktadır.

İçinde çalıştığımız toplumları desteklemek konusunda kararlıyız.

CEVA İş Kurallarında, hayır amaçlı bağışlara ilişkin onay alınması

sürecine ilişkin bilgi verilmektedir.

3.7 Ticaret mevzuatına uyum

Politikaya Referans Bağlantıları:

• Ceva İş Kuralları

• Kamu İhaleleri Politikaları

CEVA ve çalışanları, ithalat kısıtlamaları, ihracat kontrolleri, yaptırımlar, ambargolar ve ABD anti-boykot

yasaları dahil olmak üzere geçerli olan ticaret düzenlemelerine uymalıdır. Yaptırımlar ve ticaret

kontrolleri, Navlun Yönetimi, Sözleşme Lojistiği, 4. Parti Lojistiği, İş Geliştirme ve Finans dahil olmak

üzere CEVA birimlerinin genelinde geçerlidir. Ticaret kontrollerine ve yaptırımlara uyulmaması, CEVA'yı

ve çalışanlarını önemli cezalara ve cezai sorumluluğa maruz bırakabilir. CEVA'nın politikası, Uyum ve

Etik departmanının özel izni ve onayı olmaksızın kapsamlı yaptırım uygulanan ülkelerle iş yapılmasını

yasaklamaktadır. CEVA genel politikasına göre, İran, Küba, Kuzey Kore ve Suriye'nin dahil olduğu hiçbir

işi yapmaz.

Uyum ve Etik departmanı, CEVA'nın ticaret mevzuatına uyumunu denetlemektedir ve CEVA'nın, faaliyet

gösterdiği yerlerde ticaret kontrollerine uyduğundan emin olmak için şirket içi kontroller, politikalar ve

uyum araçları tesis etmiştir.

İntranet üzerinde yer alan Ticaret Mevzuatına Uyum sayfalarında, ticaret kanunlarına uygunluk

sağlanmasına yönelik kaynaklar belirtilmektedir.
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√ Tüm yürürlükteki ithalat ve ihracat 

kontrolü yasalarına, yaptırımlarına ve 

CEVA'nın Global Ticaret Mevzuatına 

Uyum Politikalarına katı bir şekilde 

UYMALISINIZ. 

√ Yürürlükteki tüm anti-boykot mevzuatına 

UYMALISINIZ.

x Kısıtlı taraflarla veya kapsamlı 

yaptırımlar uygulanan ülkelerle  

FAALİYETTE BULUNMAMALI 

veya bunlarla FAALİYETİ 

KOLAYLAŞTIRMAMALISINIZ.

√ Lobicilik de dahil olmak üzere, siyasi 

faaliyetlerle ilişkili tüm finansal, etik ve 

başka türdeki yasa ve yönetmeliklere 

titizlikle UYMALISINIZ.

√ Farklı kültürleri ve çalıştığınız yerlerdeki 

toplumların problemlerini ANLAMALI ve 

BUNLARA SAYGI GÖSTERMELİSİNİZ .

x Önceden onay olmaksızın CEVA adına 

herhangi bir siyasi veya hayır amaçlı 

bağışta YER ALMAMALSINIZ .

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
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3.8 Antitröst ve rekabet eşitliği
CEVA, serbest girişimcilik ve adil rekabet sağlamak konusunda kararlıdır. Tüm fiyatlarımızı

ve ek ücretlerimizi, kendi analizlerimize, müşterilerin sağladığı bilgilere ve kamuya açık

bilgilere dayanarak, bağımsız bir şekilde belirleriz. Her birimiz, CEVA'nın Antitröst ve

Rekabet Kanunu Politikasını veya herhangi bir antitröst veya rekabet kanununu ihlal ediyor

izlenimi veren faaliyetlerden dahi kaçınmalıyız.

CEVA'nın Ticaret Birliği Politikaları ve Prosedürlerinde, rekabet

yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi sağlayabilmek için ticaret,

sektör ve meslek örgütlerine katılım sürecine ilişkin olarak ana

hatlarıyla bilgi verilmektedir.

3.9 Kara para aklamayla mücadele

Politikaya Referans Bağlantıları:

• Antitröst ve Rekabet Kanunu Politikası

• Ticaret Birliği Politikaları ve 

Prosedürleri

• Global Ticaret Mevzuatına Uyum 

Politikaları 

CEVA, adil ve bağımsız bir şekilde iş kazanma amacıyla rekabet etmenin yanı sıra, iş

verirken de adil ve bağımsız bir şekilde davranmak konusunda kararlıdır. Üçüncü

tarafları, bizim ve çalışanlarımızın birtakım ilişkilerini değil, sadece adil değerlendirmeleri

esas alarak görevlendiririz.

CEVA'nın yasa dışı faaliyetlerde kara para aklanmasına yardımcı olması için kullanılmasını
engellemek için, işbirliğinde bulunduğumuz kişileri (müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi)
tanımamız zorunludur.

Nakit kullanılan işlemler, tarafların bilinmediği işlemler, alışılmadık ödeme talepleri veya para 
transferleri gibi şüpheli faaliyetlere karşı tetikte olun.
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√ İş kazanmak için REKABET ETMELİ ve 

iş verirken sadece liyakati ve adil rekabeti 

göz önünde BULUNDURMALISINIZ.

√ CEVA'nın Antitröst ve Rekabet Kanunu 

Politikasına ve tüm antitröst veya rekabet 

yasalarına UYMALISINIZ.

√ CEVA'yı temsil etme amacıyla 

herhangi bir ticaret, sektör veya 

meslek örgütüne katılmak için 

ONAY ALMALISINIZ.

x Rakiplerimizle fiyatlar, fiyat teklifleri, 

kârlar, müşterilerin ya da bölgelerin 

bölüşülmesi veya başka satış koşulları 

konusunda GÖRÜŞMEMELİ ve hiçbir 

rakiple bu konularda anlaşma 

YAPMAMALISINIZ.

x Belirli kişilerin, kuruluşların veya 

ülkelerin boykot edilmesine ya da 

bunlarla iş yapılmamasına yönelik 

anlaşmalara KATILMAMALISINIZ.

x CEVA ile iş yapacak kişilere karar 

verirken sahip olduğunuz kişisel 

bağlantıları TEMEL ALMAMALISINIZ.

√ Herhangi bir yasa dışı faaliyete (bilerek 

veya bilmeyerek) dahil olmamamızı 

sağlamak için müşterilerinizi ve 

tedarikçilerinizi 

TANIMALISINIZ.

√ Yasa dışı faaliyetlerin göstergesi 

olabilecek garip/tuhaf davranışlara karşı 

TETİKTE OLMALISINIZ ve şüphelerinizi 

amirinize veya Uyum ve Etik 

departmanına BİLDİRMELİSİNİZ. 

x Kara para aklamanın hiçbir türlüsüne 

DAHİL OLMAMALISINIZ.
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4.0 BİLGİ VE İLETİŞİM RİSKLERİNİN YÖNETİMİ
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4.1 Verilerin gizliliği

CEVA, çalışanlarımızın ve onların kanunlarca korunan kişisel bilgilerinin tamamının (kişisel

sağlık ve tıp bilgileri, kime ait olduğu tespit edilebilir bilgiler ve Şirketin mülkiyetindeki diğer

kişisel ve özel bilgiler dahil) kişisel gizliliğini korumak konusunda özenli davranmaktadır. Bu

aynı zamanda başka insanlara ait olan ve işimizin gereği olarak edinmiş olabileceğimiz

kişisel ve gizli bilgiler için de geçerlidir. Daha fazla bilgi için lütfen CEVA'nın Veri Gizliliği

Politikasını gözden geçirin.
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4.2 Kayıtların yönetimi

CEVA'nın kayıtları ve bilgileri, şirket varlıklarıdır ve ve

bunları bu çerçevede ele almalıyız. CEVA'nın kayıtlarını

ve bilgilerini ne şekilde tespit edeceğinizi,

sınıflandıracağınızı, yöneteceğinizi ve bertaraf edeceğinizi

tespit etmek için Genel Kayıt ve Bilgi Yönetimi (Total

Records & Information Management - “TRIM”) Politikası

ve ilişkili Kayıt Saklama Eki hakkında bilgi sahibi

olmalısınız.

Politikaya Referans Bağlantıları:
 Veri Gizliliği Politikası

 Genel Kayıtlar ve Bilgi 

Yönetimi (TRIM) Politikası

 Belge Saklama Bildirim (DPN) 
Politikası

Herhangi bir yasal dava veya kamu soruşturmasında, Hukuk Departmanı bir Belge Saklama

Bildirimi (DPN) yayınlayabilir. CEVA'nın Belge Saklama Bildirimi politikası, böyle bir bildirimde

atıfta bulunulan tüm kayıtların ve bilgilerin, Hukuk Departmanı daha detaylı talimat sağlayana dek

saklanmasını gerektirebilir.

√ Veri Gizliliği Politikamıza ve yürürlükteki 

tüm veri gizliliği kanunlarına UYMALISINIZ.

√ Çalışma arkadaşlarımızın gizliliğine SAYGI 

GÖSTERMELİSİNİZ.

√ Kayıtlarınızı ve bilgilerinizi, Genel Kayıt 

ve Bilgi Yönetimi (TRIM) Politikamız 

uyarınca gerekli olduğu süre boyunca 

basılı veya elektronik formda 

SAKLAMALISINIZ.

x Eğer bir Belge Saklama Bildirimi (DPN) 

teslim almışsanız, devam etmekte olan 

davalarla veya kamu soruşturmalarıyla 

ilgili olan kayıtları ve bilgileri 

SİLMEMELİSİNİZ.
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4.3 İletişim

CEVA, müşterilerle, çalışma arkadaşlarıyla, tedarikçilerle, iş liderleriyle, medyayla ve başka kesimlerle etkileşimlerimizi ve iletişimimizi

geliştirmek amacıyla sosyal medyanın uygun, sorumlu ve işle ilgili olacak şekilde kullanılmasına izin vermektedir. CEVA ile ilgili

bilgilerin sosyal medyada yayınlanması, CEVA'nın Sosyal Medya Politikası uyarınca Pazarlama ve İletişim departmanı tarafından

onaylanmış çalışanlarla sınırlıdır.

Sosyal medya.

Elektronik iletişimlerinizin tamamı ve Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgiler, CEVA'nın mülkiyetidir

ve Şirketin kontrolündedir. CEVA'nın Bilgi Güvenliği Politikası uyarınca, çalışanlar CEVA

sistemlerini veya ekipmanlarını kullanırken herhangi bir gizlilik beklentisi içinde olmamalıdır.

CEVA, yürürlükteki kanunlar uyarınca elektronik iletişimleri, ekipmanları ve sistemleri izleme

ve denetleme hakkına sahiptir. Sorumlu bir şekilde ve önemsiz boyuttaki kişisel kullanımlara

izin verilmektedir; ancak bu kullanımlar sürekli olmamalı, mümkün olduğu ölçüde mesai

saatlerinin dışına kaydırılmalı ve kişiyi sorumluluklarından ya da üretkenlikten

alıkoymamalıdır.

Elektronik iletişimler.

Faaliyetlerin olağan seyrinin dışında harici bilgi taleplerine sadece yetkili CEVA personeli yanıt verebilir. Devlet kuruluşlarından,

yatırımcılardan, analistlerden, medyadan ve halktan gelen her türlü talep, iletişim politikalarımızda ve kılavuzlarımızda (örn. Medyayla

İlişkiler Kılavuzu ve Tedarikçi Politikası) öngörüldüğü şekilde ele alınmalıdır.

Harici iletişim.

Politikaya Referans Bağlantıları:
• Sosyal Medya Politikası
• Bilgi Güvenliği Politikası
• Medyayla İlişkiler Kılavuzu
• Tedarikçi Politikası
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√ Sosyal medyayı CEVA için resmi olarak 

kullanıyorsanız öncelikle ONAY 

ALMALI ve sağduyulu davranmalısınız. 

√ Tarafınıza herhangi bir soru 

yöneltilmesi halinde uygun 

departmanla İRTİBATA 

GEÇMELİSİNİZ.

x Kişisel olarak sosyal medya 

kullanırken mesajlarınızı, 

yorumlarınızı, görüşlerinizi ve 

düşüncelerinizi CEVA’ya aitmiş gibi 

GÖSTERMEMELİSİNİZ.

x Kamuoyuna açık olmayan herhangi 

bir bilgiyi Şirket dışında herhangi 

birinin çıkarı için İFŞA 

ETMEMELİSİNİZ.
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1.0 INTRODUCTION

5.0 SORUMLULUKLARINIZ
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5.1 Bireysel sorumluluklarınız
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Çalışanlar olarak:

• İş Etiği Kurallarını ve biriminiz için geçerli olabilecek riskleri kavramalısınız
• İş Etiği Kurallarında net olmayan hususlara ilişkin olarak Yöneticinizden veya Uyum ve Etik Departmanından bilgi talep etmelisiniz
• Yıllık uyum eğitimini tamamlamalısınız
• Birlikte çalıştığınız tüm üçüncü tarafların İş Etiği Kurallarından haberdar olmasını ve bu kurallara uymasını sağlamalısınız
• Bilinen veya şüphelenilen ihlalleri derhal bildirmelisiniz (Bkz. Madde 5.3)
• Uyumla ilgili bir meseleyi iyi niyetli bir şekilde bildiren veya kurum tarafından hafifletilmemiş olan düşük düzeyden daha yüksek bir rüşvet riski 

barındırdığına karar verdiği herhangi bir faaliyete katılmayı reddeden veya faaliyeti geri çeviren bir çalışana karşı (doğrudan veya dolaylı) 
misillemeleri ihbar etmelisiniz

• Şirketin belirli bir uyum sorununu gizlilik çerçevesinde soruşturma ve ele alma çalışmalarında Şirketle tam bir işbirliğinde bulunmalısınız

5.2 Yöneticinin sorumlulukları

• İş Etiği Kurallarını ve biriminiz ve personeliniz için geçerli olabilecek riskleri kavramalısınız
• Kendinizin ve personelinizin yıllık uyum eğitimini tamamlamasını ve İş Etiği Kuralları hakkında bilgi olmasını sağlamalısınız
• Bilinen veya şüphelenilen ihlalleri derhal bildirmeli ve personelinizi de bunu yapmaya teşvik etmelisiniz
• Uyumla ilgili bir meseleyi iyi niyetli bir şekilde bildiren veya kurum tarafından hafifletilmemiş olan düşük düzeyden daha yüksek bir rüşvet riski

barındırdığına karar verdiği herhangi bir faaliyete katılmayı reddeden veya faaliyeti geri çeviren bir çalışana karşı (doğrudan veya dolaylı) 
misillemeleri ihbar etmelisiniz

• Şirketin belirli bir uyum sorununu gizlilik çerçevesinde soruşturma ve ele alma çalışmalarında Şirketle tam bir işbirliğinde bulunmalısınız
• İhlal veya ihlal şüphesi bildirimleri aldığınızda bunları Uyum ve Etik departmanına aktarmalısınız. Yöneticiler kendi başına soruşturma 

yürütmemelidir.

Yöneticiler olarak:
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5.3 Nasıl Bildirimde Bulunabilirsiniz? Politikaya Referans Bağlantıları:

• Uyum Destek Hattı Telefon

Numaraları

İş Etiği Kurallarının ihlallerini veya ihlali şüphelerini bildirmenin pek çok yolu bulunmaktadır. Sizin için en rahat 

olan yöntemi seçin:

 Amiriniz görevi suiistimal iddiasına dahil değilse ve bunu rahatça yapabilecekseniz amirinize bilgi verin. 

Veya daha etkin olacağını düşünüyorsanız başka bir yönetim üyesini bilgilendirebilirsiniz.

 Amirinizle rahatça konuşamayacağınızı düşünüyorsanız, yardım için Hukuk departmanını veya İK 
departmanını arayın.

 Ayrıca doğrudan CEVA.Compliance@Cevalogistics.com adresinden Uyum ve Etik Departmanıyla irtibata 
geçebilirsiniz.

 Bir üçüncü taraf tedarikçi tarafından yönetilen Uyum Destek Hattı, haftanın 7 günü 24 saat hizmet 
vermektedir ve bu hatta pek çok ülkede 888- 723-2453 numarasından ulaşılabilmektedir. Telefonla 
arama talimatları ve ülkeye özel diğer numaralar için Uyum Destek Hattı Telefon Numaralarını gözden 
geçirebilirsiniz.

 İnternet üzerinde bildirimde bulunurken kendinizi daha rahat hissediyorsanız, ayrıca web tabanlı bildirim
imkanı da sunmaktayız.

İhlalleri veya ihlal şüphelerini bildirirken net olun ve somut olaylara bağlı kalın. Mümkün olduğunca çok

bilgi vermeye çalışın (kim, ne, nasıl, ne zaman, nerede vs.)“

CEVA, potansiyel görevi suiistimali bildiren veya kurum tarafından hafifletilmemiş olan düşük

düzeyden yüksek bir rüşvet riski barındırdığına karar verdiği herhangi bir faaliyete katılmayı reddeden

veya faaliyeti geri çeviren bir çalışana karşı (doğrudan veya dolaylı olarak) misilleme yapılmasına

veya herhangi bir olumsuz eylemde bulunulmasına karşı sıfır tolerans gösterecektir.

5
.0

 S
O

R
U

M
L

U
L
U

K
L
A

R
IN

IZ

√ Kanunun veya İş Etiği Kurallarının 
ihlallerini ve ihlali şüphelerini 
yöneticinize, Uyum ve Etik 
Departmanına veya Uyum Destek 
Hattına BİLDİRMELİSİNİZ.

x Bilinen veya şüphelenilen bir ihlali bildiren 
herhangi bir kişiye karşı misilleme
yapmaya ÇALIŞMAMALISINIZ.

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.ethicspoint.com/
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5.4 Bildirimde bulunduğunuzda ne olur?

Bildiriminiz ve soruşturma makul şartlarda mümkün olduğu ölçüde gizli tutulacaktır. İsterseniz isminizi de gizleyebilirsiniz.

Gizlilik.

Raporlar, soruşturmayı gerçekleştirecek uygun kişiye aktarılır. Konuları kendi başınıza soruşturmayın. CEVA bünyesinde üst

makamlara aktarılacak vakaları ve görevlendirmeleri düzenli bir şekilde gözden geçiren bir Kurumsal Davranış Komitesi bulunmaktadır.

Soruşturma.

Soruşturma tamamlandığında, uygun düzeltici eylemler tespit edilecektir.

Düzeltici Eylem.

Bildirimde bulunduğunuzda size sunulan kişisel takip numarasını kullanarak veya tekrar Uyum Destek

Hattını arayarak bildiriminizi takip edebilirsiniz.

Takip.

Daha fazla bilgi için lütfen Destek Hattı Bildirim Prosedürünü gözden geçirin.

Politikaya Referans Bağlantıları:

• Destek Hattı Bildirim Prosedürü
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1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES

6.0 SONUÇ
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6.1 Ek bilgiler

Yerel ya da işle ilgili politikalar; ek, daha sıkı ya da daha spesifik kılavuz ilkeler ve standartlar içerebilir; ancak Uyum ve Etik 

Departmanı onay vermediği sürece, Davranış Kurallarıyla çelişemez veya İş Etiği Kurallarına kıyasla daha az katı olamazlar.

İş Etiği Kuralları genelinde "CEVA", "Kurum" ve "Şirket" ifadeleri, CEVA Holdings LLC, onun bağlı ortaklıkları ve ortak girişimleri anlamına

gelmektedir. Web sitemizde İş Etiği Kurallarının çeşitli dillerdeki versiyonları mevcuttur: www.cevalogistics.com. Çeviri versiyonlarla

İngilizce versiyon arasında tutarsızlık olması halinde İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

CEVA, bu İş Etiği Kurallarını kendisinin faaliyetlerini yürüttüğü her ülkede, ilgili ülkenin kanunlarının elverdiği ölçüde uygulamak 

istemektedir.

İş Etiği Kurallarının kabul edilmesinden, duyurulmasından ve uygulanmasından CEVA Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu sorumludur.

www.cevalogistics.com adresinde yer alan İş Etiği Kuralları metni Resmi Versiyondur. Herhangi bir basılı kopyayı Resmi Versiyon olarak

kabul etmemelisiniz. Bu İş Etiği Kuralları (açık ya da zımni olarak) sözleşmeden doğan ya da başka tür bir hak yaratmaz veya hiçbir

şekilde bir iş kontratı ya da sözleşmesi oluşturmaz.
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Bizimkisi gibi karmaşık bir faaliyette uyulması gereken her kuralın tek bir İş Etiği Kuralları belgesinde belirtilmesi

mümkün değildir. Bu İş Etiği Kuralları, tüm ticari uygulamalarımızda uyulması gereken kılavuzları ve temel

standartları belirtmektedir. CEVA İş Kurallarımızda ve referans verilen diğer politikalarda, İş Etiği Kurallarını

destekleyecek ek detaylar yer almaktadır.

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/
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6.2 Terimler Sözlüğü
• Anti-Boykot Kanunları: CEVA'nın boykotlara katılmasını engelleyen kanunlar. CEVA boykot şartlarına veya taleplerine rıza gösteremez veya boykot süreçleriyle ilerleyemez.

• Yolsuzlukla Mücadele Kanunları: Yolsuzlukla Mücadele Kanunları, başta ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (veya FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi gibi bağlı kaldığımız uluslararası ilkelerden ibarettir.

• Rüşvet: (Mali olabilen veya olmayan) herhangi değerde bir avantajın doğrudan veya dolaylı olarak, mekan(mekanlar) gözetilmeksizin yürürlükteki kanunlara aykırı bir şekilde, kendi görevlerinin yerine getirilmesi için hareket eden

veya hareket etmekten kaçınan bir kişiye bir teşvik veya ödül olarak teklif edilmesi, vaat edilmesi, verilmesi ve bu avantajın bu kişi tarafından kabul edilmesi veya talep edilmesi.

• Çıkar Çatışması: Kişisel veya diğer ticari çıkarlarımızın CEVA'nın çıkarlarıyla çatıştığı veya çatıştığı izlenimini yarattığı harici veya dahili bir faaliyet, ilişki veya durumdur.

• Disiplin Cezası: Disiplin cezası, yürürlükteki yasalarca bütünüyle izin verilen yazılı ve sözlü uyarıları, para cezalarını, uzaklaştırmaları ve istihdamın feshini içerebilir. Disiplin cezalarına ek olarak, belirli görevi suiistimalleri, ceza hukuku

ya da özel hukuk kovuşturmalarının başlatılması veya görevi suiistimalin yol açtığı kayıp ya da zararların tazmin edilmesine yönelik davaların açılması amacıyla ilgili kamuya da denetim organlarına bildirmek zorunda kalabiliriz.

• Elektronik İletişimler: Elektronik iletişim, e-postaları, anında mesajları, metin mesajlarını, internet faaliyetlerini, telefonları, diğer cihazları ve Şirket bilgisayarları, ekipmanları ve sistemleri üzerindeki diğer elektronik verileri ve bilgileri

içermektedir.

• Çalışan: Bu terim tam zamanlı veya yarı zamanlı, yahut belirli süreli, kadrolu veya stajyer olup olmadığına bakılmaksızın tüm çalışanları içermektedir.

• Şantaj ödemesi: Çalışanların sağlığının, güvenliğinin ve özgürlüğünün fiilen tehdit altında olduğu veya böyle bir tehdit altında olduğu algısının bulunduğu hallerde bu çalışanlardan zorla alınan para anlamına gelir.

• Kolaylaştırıcı ödemeler: bazen ödeyen tarafın söz konusu ödemeyi yapmaksızın almaya hakkı bulunan hizmetler karşılığında yapmış olduğu yasa dışı veya gayri resmi ödemeye verilen addır. Bu ödeme, genellikle bir vizenin,

çalışma izninin, gümrük izninin düzenlenmesi veya bir telefon kurulumu gibi rutin bir işlemin veya gerekli eylemin yerine getirilmesini temin etmek veya hızlandırmak üzere bir kamu çalışanına veya onay yetkisi olan bir kişiye yapılan

nispeten önemsiz tutardaki ödemelerdir.

• Defter ve Kayıtların Tahrifatı: Örnekler arasında işlemlerin niteliğini yanlış bildirmek, fon veya hesap gizlemek, işlemleri yanlış zaman aralıklarında bildirmek veya başka gerçek dışı veya yanıltıcı bilgiler sunmak yer almaktadır.

• Kamu Çalışanları: Devlet dairelerinin, kurumlarının veya kuruluşlarının memurları veya çalışanları dahil kamu çalışanları; gümrük çalışanları, siyasi makam adayları, uluslararası kamu kurumlarının memurları (örn. Kızılhaç veya Dünya

Bankası), bir devlet dairesi, kurumu veya kuruluşu için ihale tekliflerini gözden geçirmesi için tutulan şirketler ve bir devlet dairesi, kurumu veya kuruluşuna asıl yüklenici veya alt yüklenici olarak görevlendirilen şirketler dahil olmak üzere

kamu çalışanları.

• Fikri Mülkiyet: Fikri mülkiyet, Patentler, ticari markalar, telif hakları, ticari sırlar, iş planları, teknik veriler, finans verileri, işletme verileri, müşteri listeleri ve bilgileri, çalışanların kişisel bilgileri ve CEVA’nın işi, operasyonları ve planlarıyla

ilgili olan diğer gizli veya mülkiyete tabi bilgiler gibi çok çeşitli şekillerde olabilir. Kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgiyi kişisel kazancımız veya Şirket dışında herhangi birinin faydası için ifşa edemeyiz.

• Hukuki Koruma Altında: Hukuki Koruma Altında sınıfı, herhangi bir kişinin ırk, renk, din, ulusal köken, yaş, cinsiyet, hamilelik, vatandaşlık, medeni durum, engellilik durumu veya gazilik durumu gibi sebeplerle ayrımcılığın hedefi

olamayacak özelliğidir.

• Önemli: Bir yatırımcının menkul kıymetleri satmaya, almaya ya da elinde tutmaya karar verirken önemli olarak değerlendirdiği bilgiler, önemli bilgilerdir.

• Kara Para Aklama: Fonların kaynağının meşru görünmesini sağlamak için suç faaliyetleri vasıtasıyla elde edilmiş olan fonlarla veya mülklerle mali ve ticari işlemler gerçekleştirmek.

• Misilleme: Size zarar vermiş veya size kötü davranmış herhangi birine kötü bir şey yapmak, birinden intikam almak.

• Yaptırımlar: Belirli ülkelerle, kurumlarla veya kişilerle iş veya işlem yapılmasını engelleyen kanunlar. Yaptırımlar, diğer faktörlerin yanı sıra menşe ülkeye, nihai varış yeri ülkesine veya malların transit olarak geçtiği yargı çevrelerine özel

olabilir.

• Üçüncü Taraflar: Tedarikçi, satıcı, altyüklenici, danışman, ortak girişim, temsilci ve acente niteliğindeki ortaklar.
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6.3 Kabul

Revizyon Numarası 20170501

Geçerli yasalara tabi olmak kaydıyla ve bu yasaların izin verdiği azami ölçüde, işbu belgeyle:

 CEVA'nın İş Etiği Kurallarını teslim aldığımı, incelediğimi, anladığımı ve bu Kurallara uyacağımı beyan etmekteyim;

 İş Etiği Kurallarının ya da CEVA’nın diğer politikalarının ihlal edilmesinin, işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin cezalarına yol 

açabileceğini kabul etmekteyim ve

 İş Etiği Kurallarının, CEVA’nın diğer politikalarının ya da yürürlükteki herhangi bir kanun ya da yönetmeliğin bildiğim veya şüphelendiğim 

herhangi bir ihlalini ve ayrıca fiili ya da görüntüdeki herhangi bir çıkar çatışmasını hemen bildirmeyi kabul etmekteyim.

İsim: ______________________________________________

Unvan: ______________________________________________

İmza: ______________________________________________

Tarih: ______________________________________________

CEVA Lokasyonu: ______________________________________________

Bu kabul metnini el yazısıyla imzalıyorsanız, lütfen bu sayfayı personel dosyanızda saklanması için yerel İK temsilcinize iletin.
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6.4 Sadece çalışanlara yönelik

 Yolsuzlukla Mücadele Politikası *

 Kara Para Aklamayla Mücadele Politikası

 Antitröst ve Rekabet Kanunu Politikası *

 CEVA Anti-Boykot Politikası ve Prosedürleri

 CEVA İş Kuralları

 CEVA'nın Menkul Kıymet Alım Satım Politikası

 Uyum Destek Hattı Telefon Numaraları

 Çıkar Çatışmaları Beyan Formu

 Veri Gizliliği Politikası

 Belge Saklama Bildirim (DPN) Politikası

 Finans ve Muhasebe Politikaları

 Hediyeler ve Ağırlama Kılavuzları

CEVA politikalarını destekleyici bağlantılar

• Global Ticaret Mevzuatına Uyum Politikaları

• Kamu İhaleleri Politikaları

• Destek Hattı Bildirim Prosedürü

• İnsan Kaçakçılığı Politikası

• Bilgi Güvenliği Politikası

• Medyayla İlişkiler Kılavuzu

• Vergi Kaçırmayı Kolaylaştırma Suçlarını Önleme Politikası

• Kamu Çalışanıyla İlişkileri veya Kamu Çalışanı Olarak Verilen Hizmetleri Bildirme Politikası

• Sosyal Medya Politikası

• Üçüncü Taraf Uyum Durum Tespiti Politikası

• Genel Kayıtlar ve Bilgi Yönetimi (TRIM) Politikası

• Ticaret Birliği Politikaları ve Prosedürleri

• Tedarikçi Politikası

*CEVA ağı dışından erişilebilir

6
.0

 S
O

N
U

Ç

http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/GAP
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/Anti-Money-Laundering.aspx
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/antitrust
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/SAB/Documents/CEVA%20Anti-boycott%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Documents/CEVA%20Trading%20Policy%20-%20Final%2010%20January%202017.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Lists/COI/Item/newifs.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/DPNPolicy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/home.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/GCCPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Human%20Rights%20Compliance%20Program.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/IT/StrategyandGovernance/Pages/InformationSecurity.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/MRM.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/taxevasion.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/SMP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TRIMPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/Vendor_Policy.doc
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YAPMANIZ GEREKENLER… YAPMAMANIZ GEREKENLER NOT…
 Çalıştığımız ülkelerde asgari çalışma yaşına ilişkin 

yasal şartlara ve çalışma saatleri, ücretleri ve yan 

hakları konusunda kanunlara uymalısınız.

 İstihdam kararlarını becerilere, performansa, kararlılık 

derecesine, etik davranışlara ve ilgili pozisyon için 

geçerli diğer vasıflara bakarak almalısınız.

 İşe alma, istihdam, eğitim ve terfi alanlarının tümünde 

çeşitliliğe destek ve değer vermelisiniz.

 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmeleri 

konularında yürürlükteki yasalara uymalısınız.

 İşgücümüzün çeşitlilik arz etmesi nedeniyle tüm 

faaliyetleri kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirmelisiniz. 

Örneğin işgücümüzün bazı üyelerinin dahil edilmesi 

mümkün olmayan ağırlama biçimlerinden 

kaçınılmalıdır.

 Arızalı ekipman ya da makineler ve kazalar da dahil 

olmak üzere sağlık ve emniyet açısından olumsuz bir 

durum arz eden tüm olayları ya da koşulları derhal 

amirinize veya yerel güvenlik çalışanlarına 

bildirmelisiniz.

 Tüm yaralanmaları amirinize bildirmelisiniz.

 Pozisyonunuz için tanımlanmış olan uygun güvenlik 

ekipmanını kullanmalısınız.

 Tüm olası çevre kanunu, yönetmeliği veya izni 

ihlallerini derhal bildirmelisiniz.

 Alkolün, yasadışı uyuşturucuların ve kontrol altına 

alınmış maddelerin kullanılmasına ve 

bulundurulmasına ilişkin tüm yasa ve düzenlemelere 

uymalısınız.

 Başkalarının ve şirketlerin fikri mülkiyet haklarına 

saygı göstermelisiniz.

 Maruz kaldığınız bilgileri ne şekilde kullanacağınız 

konusunda dikkatli olmalısınız.

 Şirketimiz için belirlediğimiz standartları karşılayan 

başka şirketlerle ve kişilerle ortaklıklar kurmalısınız. İş 

ortaklarımızı seçerken, kendi işlerini yürürlükteki yasa 

ve düzenleyici kurallara ve Üçüncü Taraf Uyum 

Durum Tespiti Politikasında belirtilmiş olan yüksek 

dürüstlük standartlarımıza uygun şekilde yürüten ve 

Şirketle ya da Şirket adına iş yaparken de bunlara 

uyacak üçüncü taraflarla çalışmak için çaba 

gösteriyoruz.

 Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza ve faaliyetimiz için 

geçerli yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymalısınız.

 Üçüncü tarafları değerlendirirken Üçüncü Taraf Uyum 

Durum Tespiti Politikasına uymalısınız.

 Herhangi bir kamu çalışanıyla bir ilişki içindeyseniz 

veya geçmişte böyle bir ilişki içinde olmuşsanız Uyum 

ve Etik departmanıyla irtibata geçmelisiniz.

 Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin kılavuzlarını ihlal 

etmediğinizden emin olmak için onların hediyeler ve 

ağırlama konusundaki politikalarının bilincinde 

olmalısınız.

 İş kazanmak için rekabet etmeli ve iş verirken sadece 

liyakati ve CEVA’nın çıkarlarını göz önünde 

bulundurmalısınız.

 Tüm defterleri, kayıtları ve hesapları doğru şekilde 

kaydetmeli ve CEVA'nın varlıklarını, borçlarını ve 

işlemlerini gerçeğe uygun şekilde göstermelisiniz.

 İşinizi CEVA'nın çıkarlarını gözeterek ve kişisel 

hesaplardan uzak durarak yapmalısınız.

 Derhal Çıkar Çatışmaları Beyan Formu doldurarak tüm 

potansiyel çıkar çatışmalarını tespit etmeli, bildirmeli, 

çözüme kavuşturmalı ve bunlardan kaçınmalısınız.

 Herhangi bir yasa dışı faaliyete (bilerek veya 

bilmeyerek) dahil olmamamızı sağlamak için 

müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi tanımalısınız.

 Yasa dışı faaliyetlerin göstergesi olabilecek garip/tuhaf 

davranışlara karşı tetikte olmalısınız ve şüphelerinizi 

amirinize veya Uyum ve Etik departmanına 

bildirmelisiniz.

 Lobicilik de dahil olmak üzere, siyasi faaliyetlerle ilişkili 

tüm finansal, etik ve başka türdeki yasa ve 

yönetmeliklere titizlikle uymalısınız.

 Farklı kültürleri ve çalıştığınız yerlerdeki toplumların 

problemlerini anlamalı ve bunlara saygı 

göstermelisiniz.

 Kamu ihaleleriyle uğraşıyorsanız, CEVA'nın Kamu 

İhaleleri Politikalarını ve yürürlükteki kanunları ve 

yönetmelikleri eksiksiz şekilde anlamalı ve bunlara 

uymalısınız.

 İş kazanmak için rekabet etmeli ve iş verirken sadece 

liyakati ve adil rekabeti göz önünde bulundurmalısınız.

 CEVA'nın Antitröst ve Rekabet Kanunu Politikasına ve 

tüm antitröst veya rekabet yasalarına uymalısınız.

 CEVA'yı temsil etme amacıyla herhangi bir ticaret, 

sektör veya meslek örgütüne katılmak için onay 

almalısınız.

 Tüm yürürlükteki ithalat ve ihracat kontrolü yasalarına, 

yaptırımlarına ve CEVA'nın Global Ticaret Mevzuatına 

Uyum Politikalarına eksiksiz bir şekilde uymalısınız.

 Yürürlükteki anti-boykot mevzuatına uymalısınız.

 Veri Gizliliği Politikamıza ve yürürlükteki tüm veri 

gizliliği kanunlarına uymalısınız.

 Çalışma arkadaşlarımızın gizliliğine saygı 

göstermelisiniz.

 Kayıtlarınızı ve bilgilerinizi, Genel Kayıt ve Bilgi 

Yönetimi (TRIM) Politikamız uyarınca gerekli olduğu 

süre boyunca basılı veya elektronik formda 

saklamalısınız.

 Sosyal medyayı CEVA için resmi olarak 

kullanıyorsanız öncelikle onay almalı ve sağduyulu 

davranmalısınız.

 Tarafınıza herhangi bir soru yöneltilmesi halinde 

uygun departmanla irtibata geçmelisiniz.

 Kanunun veya İş Etiği Kurallarının ihlallerini ve ihlali 

şüphelerini yöneticinize, Uyum ve Etik Departmanına 

veya Uyum Destek Hattına bildirmelisiniz.

 Yürürlükteki mevzuatta ve uluslararası ilkelerde 

tanımlandığı şekliyle, köleliğin, insan kaçakçılığının, 

zorla işçi çalıştırma ve çocuk işçiliğinin hiçbir türüne 

dahil olmamalısınız.

 Herhangi bir çalışan adayına veya çalışana karşı 

hukuki koruma altındaki bir özelliğinden dolayı 

ayrımcılık uygulamamalısınız.

 İşyerinde şiddetin, tehdidin ve cinsel taciz ve hoş 

karşılanmayan cinsel yakınlaşma çabaları da dahil 

olmak üzere tacizin hiçbir biçimine dahil 

olmamalısınız.

 Yerel yasalarca ve belirli bir iş tanımıyla bağlantılı 

olarak CEVA Güvenlik birimi tarafından usulünce izin 

verilmedikçe CEVA tesislerinde ateşli silah 

taşımamalı, bulundurmamalı ve/veya 

saklamamalısınız.

 Topluluklarımıza veya çevremize kasıtlı olarak zarar 

veren hiçbir şey yapmamalısınız.

 İş başındayken, Şirkete ait tesislerdeyken ya da Şirket 

adına iş yaparken alkol, yasadışı uyuşturucu veya 

başka yasadışı maddelerin kullanılması, satılması, 

dağıtılması ya da bulundurulması faaliyetlerine dahil 

olmamalısınız.

 Şirket ekipmanlarını, işgücünü, gereçlerini, tesislerini 

veya başka varlıklarını veya mallarını, yönetimin onayı 

olmaksızın, kişisel amaçlarla veya CEVA ile ilgili 

olmayan amaçlarla kullanmamalısınız.

 İlgili bilgiyi ne şekilde öğrenmiş olursanız olun hisse 

senedi alım satım işlemlerini kamuya açık olmayan ve 

önemli içeriden edinilen bilgilere dayanarak 

yapmamalısınız. Bu kanunlara ve politikamıza 

aykırıdır!

 Bilgiyi kendiniz kullanmamalı veya yararlanmaları için 

başkalarına "tüyo" olarak vermemelisiniz.

 İlgili taraflar Uyum ve Etik departmanınca 

onaylanmadıkça yüksek riskli üçüncü taraflar 

kullanmamalısınız.

 Tarafımızca veya başkası tarafından verilecek bir 

kararı uygunsuz şekilde etkileyebilecek izlenimi 

verebilecek hiçbir şey vermemeli, teklif etmemeli veya 

kabul etmemelisiniz.

 Kolaylaştırıcı ödemeler yapmamalısınız.

 Rüşvetin hiçbir türlüsüne dahil olmamalısınız.

 Potansiyel veya mevcut müşterilerce veya 

tedarikçilerce sunulacak herhangi türde bir hediyeden, 

ağırlamadan veya avantajdan etkilenmemelisiniz.

 Uygunsuz hediyeler ve ağırlama sunmamalı veya 

kabul etmemelisiniz.

 Herhangi bir müşteriden, tedarikçiden veya başka 

birinden kendiniz, arkadaşlarınız veya aileniz için 

hediye talep etmemelisiniz.

 Hiçbir defter ve kayıt (bilanço, büyük defter ve mali 

tablolar vs.) tahrifatına dahil olmamalı veya CEVA'nın 

belgelerinde herhangi bir yalan beyanda 

bulunmamalısınız.

• Kayıt dışı işlemler veya "ikinci bir defter seti" 

oluşturmamalısınız. Bu kesin bir şekilde 

yasaklanmıştır.

 Kişisel çıkarlarınızın CEVA’nın çıkarlarıyla 

çatışmasına ya da böyle bir çatışma görüntüsünün 

oluşmasına yol açabilecek hiçbir faaliyete, ilişkiye 

veya duruma dahil olmamalısınız.

 Kara para aklamanın hiçbir türlüsüne dahil 

olmamalısınız.

 Önceden onay olmaksızın CEVA adına herhangi bir 

siyasi veya hayır amaçlı bağışta yer almamalısınız.

 Herhangi bir kamu çalışanına, sözleşmeli müşteriye 

veya tedarikçiye önceden onay olmaksızın hediye 

veya ağırlama sunmamalısınız.

 Rakiplerimizle fiyatlar, fiyat teklifleri, kârlar, 

müşterilerin ya da bölgelerin bölüşülmesi veya başka 

satış koşulları konusunda görüşmemeli ve hiçbir 

rakiple bu konularda anlaşma yapmamalısınız.

 Belirli kişilerin, kuruluşların veya ülkelerin boykot 

edilmesine ya da bunlarla iş yapılmamasına yönelik 

anlaşmalara katılmamalısınız.

 CEVA ile iş yapacak kişilere karar verirken sahip 

olduğunuz kişisel bağlantıları temel almamalısınız.

 Kısıtlı taraflarla veya kapsamlı yaptırımlar uygulanan 

ülkelerle faaliyette bulunmamalı veya bunlarla faaliyeti 

kolaylaştırmamalısınız.

 Eğer bir Belge Saklama Bildirimi (DPN) teslim 

almışsanız, devam etmekte olan davalarla veya kamu 

soruşturmalarıyla ilgili olan kayıtları ve bilgileri 

silmemelisiniz.

 Kişisel olarak sosyal medya kullanırken mesajlarınızı, 

yorumlarınızı, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi CEVA’ya 

aitmiş gibi göstermemelisiniz.

 Kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgiyi Şirket 

dışında herhangi birinin çıkarı için ifşa etmemelisiniz.

 Bilinen veya şüphelenilen bir ihlali bildiren herhangi bir 

kişiye karşı misilleme yapmaya çalışmamalısınız.
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