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1.0 AMAÇ 
Bu çalışmanın amacı, Anel Holding ve tüm grup şirketlerinde çalışan tüm yönetici ve personelin, hizmet 
akdi devam ettiği süre boyunca uyması zorunlu olan etik davranış ve çalışma prensipleri ile Etik Kurul 
İşleyiş ve Çalışma Esaslarının belirlenmesidir. 
 
2.0 KAPSAM 
Anel şirketlerinde bir hizmet sözleşmesine dayanarak sürekli, geçici veya kısmi süreli çalıştırılan tüm 
yönetici ve personeli kapsar. 
 
3.0 KAVRAMLAR VE TANIMLAR 

3.1 Değerler: Değerler, kişilerin sahip oldukları ve karar alırken pusula görevi gören köklü 
ilkelerdir. İnsanların sahip oldukları değerler, davranışlarıyla dünyaya yansır. Kurumların 
değerleri ise, kurum kültürlerinde ortaya konur. 

 
3.2 Ahlak ve Etik Kavramları: En basit tanımıyla Etik, ahlak felsefesidir. Ahlakın işaret ettiği; iyi ve 

kötüyü tanımlayan normlar üzerine muhakemede bulunur. Etik, ahlakın işaret ettiği normları 
kullanır ancak bu normlar üzerine düşünür ve daha genel bir doğrunun tarifine çalışır. 

 
3.3 Kişisel veri: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

 
4.0 DEĞERLERİMİZ 
Yaşadığımız dünyaya, topluma, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katma bilinciyle çalışırız. 
Başarımızın temelinde yer alan ve kurum kültürümüzü oluşturan değerlerimize sahip çıkar, çalışma 
hayatımızda değerlerimiz ile uyumlu kişilere yer veririz.  
 

4.1 Beraberlik: Hedefi ve hedefe giden yolları birlikte belirleriz. Doğru yönetim için bilgiyi tüm 
paydaşlarımız ile paylaşmamız gerektiğini biliriz. İyi dinlemeye özen gösteririz. Diğerlerinin 
bakış açısıyla bakabilmeye, dinlemeye ve izah etmeye değer veririz.  Ekip arkadaşlarımıza 
yardım için zaman ayırırız. Adil yaklaşıma ve karşılıklı güven esasına dayalı ilişkiler kurarız. Ekip 
arkadaşlarımızı başarı için cesaretlendirir, her konuda katılımcı olmalarını sağlar, fikirlerini 
söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduklarına inanırız. 

 
4.2 Azim: Yüksek performansın, çok sayıda önemli işi aynı anda gerçekleştirmenin, sorumluluk 

bilincinden kaynaklandığına inanırız. Tutarlı ve yüksek performans sergileriz. Ekip üyesi olarak, 
her birimiz kendi alanımızda yıldız olmayı amaçlarız. Ancak tüm ekip üyeleri birer yıldız olursa, 
hep beraber mükemmele ulaşılacağına inanırız. Doğru taahhütlerde bulunur ve 
taahhütlerimizi gerçekleştiririz. Söylemesi zor olanı söyler, zor kararları veririz. 

 
4.3 Akılcılık: Sorunların kök sebeplerini tespit eder ve bir daha yaşanmaması için stratejik 

düşünür, süreçleri iyileştiririz. Akılcı bir şekilde, şimdi çözülmesi gerekeni ve daha sonra 
iyileştirilmesi gerekeni birbirinden ayırır, planlarımızı bu doğrultuda yaparız. Sürdürülebilirlik 
için, gereksiz maliyetlerden kaçınır, yaptığımız tüm harcamaları sorgular, tüm harcamaların en 
verimli şekilde geri dönmesini amaçlarız. Değerlerimiz ile uyumsuz davranışları sorgularız. 
Hatalarımızı kabul ederiz. 

 
4.4 Gelişim: Farklı yaklaşımları ve önerileri dikkate alırız. Stratejilerimizi oluştururken 

paydaşlarımızın yaratıcı ve yenilikçi davranışlarına fırsat vererek, hizmetlerimizin ve 
süreçlerimizin bu doğrultuda iyileştirilmesini sağlarız. Hep daha iyi olanı hedefleriz. İstekli ve 
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hızlı bir şekilde öğreniriz. Stratejimizi, pazarımızı, müşterilerimizi, iş ortaklarımızı anlamaya 
çalışırız. Kendi uzmanlık alanlarımız dışındaki alanlara da ilgi duyar, kendimizi geliştirmeye 
çalışırız. Zor sorulara pratik çözümler bulabilmek için, olaylara farklı açılardan bakarız. 
Bilinenleri sorgular, yeni yaklaşımlar öneririz. Fayda sağlayan fikirler üretiriz. Süreçlerimizi 
sadeleştirmeye çalışırız. Kalitenin sürekli geliştirilmesi gerektiğine inanır, bulunduğumuz nokta 
ile yetinmeyiz. 

 
4.5 Saygı: İnsana saygı duyarız. Her türlü davranışımızda ve iletişimimizde karşı tarafı da düşünür 

ve kollarız. Tüm ekip arkadaşlarımız ile fikirlerimizi açık bir şekilde paylaşır, her zaman saygı ile 
iletişim kurarız. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratırız. Doğaya saygılıyız. Yaşayan her 
canlının yaşam hakkına saygı duyarız. Duyarlıyız. Daha güzel bir dünya için ekonomik açıdan 
sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirir ve hayata geçiririz. 

 
5.0 ETİK DAVRANIŞ KURALLARIMIZ 
Anel’de etik davranış kurallarının temelini, genel kabul gören etik değerlerin yanı sıra, kurum kültürünü 
oluşturan kurumsal değerler oluşturur. 
 
Anel, etik davranış ya da kurum kültürünü oluşturan değerlerin ihlali durumunda sıfır tolerans politikası 
ile çalışmaktadır. Anel çalışanları ihlal durumu olmasa dahi bu şekilde yorumlanabilecek eylemlerden 
kaçınmalıdır. 
 

5.1 Saygı 
 Müşteri, iş ortağı veya tedarikçilerle iletişimlerin Anel’i yansıttığı göz önüne alınır, titiz ve 

saygılı bir dil kullanılır.  
 Anel çalışanları, mesai arkadaşlarının mahremiyetine, özel yaşamına, kişisel tercihlerine, 

kültürel ve dini farklılıklarına saygı gösterir, bu bilgileri kötüye kullanma veya kayırma 
amaçlı ayrımcılık yapamazlar.  

 Yöneticiler çalışanlara iş dışında görev veremezler.  
 Din ve özel yaşam ile ilgili konularda bireylerin fikirlerine veya inançlarına hoşgörü 

gösterilir. 
 Başka ülke vatandaşı olan çalışanlarımızın milli ve dini değerlerine saygı gösterilir.  
 Çalışanların kayıtları ilgili birimler tarafından gizli tutulur.  
 Çalışanların iş dışındaki faaliyetlerinin gizliliğine saygı gösterilir.  
 Anel çalışanları arasında ve/veya müşterilerine karşı ahlak sınırları dışında konuşma ve 

yazışmalar yapılamaz.  
 Psikolojik şiddet (Mobbing) amacıyla sözlü, fiziksel ve/veya psikolojik baskı ve tacizde 

bulunulamaz.  
 

5.2 Yasa ve Düzenlemelere Riayet  
 Anel ticari faaliyetlerini yürütürken, hukuka uygun, profesyonel ve etik davranışlar 

sergilemekle, idari ve yönetim uygulamalarında şeffaflığa ve güvenilirliğe değer vererek 
şirketin tüm çalışanlarının daima yasalara uygun olarak davranmasını sağlamakla 
yükümlüdür.  

 Anel çalışanları, işlerini yürütürken yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uygun 
davranmakla yükümlüdür.  
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 Anel çalışanları, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, şirket çalışma prensipleri 
ve/veya yazılı olarak intranette yayınlanmış ve/veya e-posta ile duyurulmuş olan bütün 
yönetmeliklere ve duyurulara uymakla yükümlüdürler.  

 
5.3 Bilgi Gizliliği  

 Anel çalışanı olarak, kısmen konumunuza dayalı olarak, Anel ve ortakları ile ilgili bilgilere 
erişime en geniş anlamda sahipsiniz. Bu bilgi, Anel’de uygulanan ücretler ve ücret 
politikaları da dâhil olmak üzere, bundan böyle “Şirket Bilgileri” olarak adlandırılmaktadır. 
Şirket Bilgilerini, mesleki ve özel tüm iç ve dış temaslarla olan işlerinizde çok dikkatli 
olarak ele almalısınız. Burada yükümlülüğünüz Şirket Bilgilerini gizli tutmanızdır. Eylem ve 
ihmallerimiz Anel ve müşterilerinin menfaatlerine ve itibarına zarar verebilir. Bunun 
farkında olmamız ve hem çalışma ortamında hem de dışında bütünlük içinde hareket 
etmemiz çok önemlidir. 

 Anel çalışanları, şirket bilgilerini gizli tutmaktan ve bahsi geçen bilgilerin izinsiz olarak 
dağıtılmamasını sağlamaktan sorumludur. Anel’in temiz masa politikası bulunmaktadır, 
bu sebeple kamuya henüz ifşa edilmemiş olan şirket bilgileri, konumları dolayısıyla 
bunlardan haberdar olan Anel çalışan (lar)ı ve/veya Anel ortak(lar)ı haricindeki kişiler 
tarafından kolayca erişilebilir olmamalıdır.  

 Gizli ve özel şirket bilgilerini ihtiva eden dosya, belge, USB, CD-ROM gibi maddelerin ve 
tüm diğer veri taşıyıcı cihazların, kullanıldıktan sonra ve her halükârda özellikle çalışma 
saatlerinin ardından kilitli olarak muhafaza edilmeleri gereklidir. 

 Sistemlerde kullanılan şifreler, masa üstü veya ekran üstü gibi herkes tarafından 
görülebilecek yerlere yazılmamalıdır. Bilgisayarınızı belli bir süre kullanmadığı zaman 
otomatik olarak şifre ile oturum açmasını gerektirecek şekilde ayarlamanız beklenir. Gizli 
bilgi içeren evrak herkese açık ağ üzerinden paylaşılmamalı, gizli bilgi içeren atık evrak 
imha edilmelidir. Anel çalışanları, bilgisayarındaki, taşınabilir bellekteki, harici diskindeki 
ve benzeri veri depolamanın mümkün olduğu ortamlardaki gizlilik dereceli bilgi içeren her 
türlü belgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. USB veya harici diske gizli/önemli 
verilerin konulması gerekiyorsa şifrelenerek saklanmalıdır.  

 Şirket kayıtları veya belgeleri yetkisiz olarak alınamaz, değiştirilemez, yok edilemez.  
 

5.4 Kişisel Verilerin Korunması  
 Anel’deki görevi kapsamında gerek çalışma arkadaşları gerekse 3. kişilere ait bir kısım 

kişisel verilere erişim imkanına sahip olan çalışanların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ve ilgili yasal mevzuat gereği, görevi ile ilgili işlerin ifası hariç olmak üzere, eriştiği kişisel 
verileri işlemesi, kopyalaması, depolaması, aktarması ve yayması yasaktır. Çalışanların bu 
konudaki yükümlülüğü, edindikleri kişisel verileri görevlerinin izin verdiği sınırlarda ve 
sadece görevlerinin ifası için kullanmasıdır, diğer durumlarda gizli tutmasıdır. Aksi eylem 
ve ihmaller yasaya aykırılık oluşturup, Anel’e ve 3. kişilere zarar vereceğinden, çalışanların 
bu konunun farkında olması ve konu hakkında yayınlanan politika, prosedür ve metinlere 
uygun davranması gereklidir. 

 Kişisel verileri ihtiva eden dosya, belge, USB, harici disk ve tüm diğer veri taşıyıcı 
cihazların, sadece şirket içinde kullanılması ve kullanıldıktan sonra ve özellikle mesai 
bitiminde kilitli olarak muhafaza edilmeleri gereklidir. 

 Anel çalışanları; bilgisayar, taşınabilir bellek, harici disk, sunucu, bulut sistemleri, 
elektronik posta ve benzeri veri depolamanın mümkün olduğu her ortamdaki kişisel veri 
içeren her türlü belgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 
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5.5 Doğru Bilgi Paylaşımı & Doğru Raporlama  
 İç veya dış iletişimde, şirket veya şirket çalışanı için sahte, yanıltıcı veya yanlış bilgi 

paylaşımı yapılamaz.  
 Kişisel, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler 

ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan 
kişisel, ailevi veya yakınlar ile ilgili bilgiler ve bunların dayanakları olan belgeler İnsan 
Kaynakları’na bildirilir ve teslim edilir.  

 Zamanında, tam ve doğru kayıt tutma, raporlama ve sunum, Anel’in güvenilir bir 
organizasyon olması açısından çok önemlidir. Bu sebeple, yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı 
kayıt tutma, muhasebe, beyanlar, belgeler, (vergi) beyannameleri ve raporlamalar kati 
bir şekilde yasaktır. Bu kuralı günlük faaliyetlerinizde uygulamak sizin sorumluluğunuz 
altındadır. 

 
5.6 Basınla & Sosyal Medyada Bilgi Paylaşımı  

 Basın iletişimi kurumsal itibar yönetiminin önemli bir aracıdır. Anel ve faaliyetleri ile ilgili 
olarak basın mensuplarından tarafınıza iletişim talebi gelmesi halinde, bu talebi herhangi 
bir söz hakkı kullanmadan çalıştığınız iş biriminin sözcülerine ve Kurumsal İletişim 
Bölümü’ne yönlendirmelisiniz.  

 Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer / konferans vb. 
çalışmalara konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu 
faaliyetlerden hiçbir şekilde kazanç elde edilemez.  

 Anel çalışanları, sosyal medya araçlarındaki kişisel hesaplarında veya Anel hesaplarında 
politik, dini vb. hassas konularda, kurumla ilişkilendirilebilecek, kurumun görüşü şeklinde 
algılanabilecek, Anel’in veya iş birliği halinde bulunduğumuz kurumların, işverenlerin özel 
şirket bilgilerini ifşa edebilecek paylaşımlardan kaçınmalıdır.  
 

5.7 Anel Kaynaklarının Kullanımı  
 Anel varlıkları, olanakları ve personeli Anel çıkarları dışında kullanılamaz.  
 Kaynakları kullanırken tutumlu davranılmalıdır.  
 Çalışanlar zamanlarını iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz.  
 Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.  
 Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu 

ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını 
engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekir.  

 Şirket bilgilerinin gizliliğinin korunması açısından, mesai saatleri içerisinde, personel 
yakınları ile şirket içerisinde görüşme yapılması ya da bu kişilerin üretim alanına kabul 
edilmesi şirket prosedürlerine aykırıdır.  

 İş kapsamında yapılan görüşmelerin uygun toplantı odalarında gerçekleştirilmesi gerekir.   
 Zaman ve emek kurum için kullanılır; başka bir sorumluluk üstlenilmez ve başka bir gerçek 

veya tüzel kişi nezdinde çalışılamaz.  
 Çalışanlar gönüllü olarak vakıflarda çalışabilirler. Çelikel Eğitim Vakfı dışındaki vakıflar için 

çalışmaların iş saatleri dışında olması beklenir.  
 Şirket bilgisayarlarından uygunsuz web sitelerine erişilmesi, şirket tarafından sağlanan 

cep telefonlarıyla taciz içerikli metinlerin, resimlerin ve e-postaların gönderilmesi gibi 
konular da şirket olanaklarını uygunsuz biçimde kullanılması anlamına gelir; kaçınılması 
gerekir.  
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 Şirket varlıkları, diğer çalışanlara veya iş yerindeki ziyaretçilere ait eşyalar kötüye 
kullanılamaz, zarar verilemez.  
 

5.8 Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak  
 Anel çalışanlarının ticari ilişki içinde bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlardan hediye, para, 

çek, mülk, tatil, özel indirim gibi şahsi menfaate yönelik talepte bulunması veya bu tipte 
hediyeleri kabul etmesi uygun görülmez. Bunun yanı sıra, iş ilişkisinde bulunduğumuz 
kurum ve kuruluşların kurumsal logolu promosyon, eşantiyon (ajanda, kalem vb.) 
tipindeki hediyeleri olumsuz bir algı yaratmayacağı için kabul edilebilir. 

 Çalışanın üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin Anel ile ticari ilişkide 
bulunması, çalışanın veya üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkileri olan kişilerin Anel’in 
rakip firmaları, tedarikçileri veya iş ortaklarıyla çıkar ilişkisinin olması çıkar çatışmasına 
yol açabilir.  

 Çalışanların, ekip arkadaşları, yöneticileri ve diğer çalışanlar ile ticari ilişkiler kurması, 
herhangi bir şekilde alacak-borç ilişkisi içine girmesi ve dolayısı ile menfaat ilişkisi tesis 
edilmesi gibi durumlar çıkar çatışması olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, çalışanlar 
arasında bu tür ilişki ve davranışlar Anel tarafından uygun görülmemektedir.  

 Müşteri, iş ortağı veya tedarikçi ile kişisel finansal bir ilişkiye girilemez, iş ilişkileri 
kullanılarak kişisel çıkar sağlanamaz.  

 Müşteri, iş ortağı ve tedarikçi ile ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri 
doğrultusunda mesafeli ve tarafsız ilişki korunmalıdır.  

 Tüm çalışanlar gözlemledikleri çıkar çatışması durumlarını Etik Kurul’a bildirmekle 
yükümlüdürler. 

 
5.9 Rüşvet ve Yolsuzluk  

 Anel faaliyetini yürütürken rüşvetle iş yapılmasını yasaklamaktadır. Yolsuzluk karşıtı yasa 
ve düzenlemelere kati şekilde riayet etmeniz sizden talep edilmektedir. Anel Grup 
şirketlerinin faaliyet gösterdiği tüm alanlar için geçerli olmak üzere, siyasi partilere ya da 
siyasetçilere şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme 
yapılmasının yanı sıra maddi ve/veya ayni katkı sağlanması yasaktır. Şirketimiz Yönetim 
Kurulu, rüşvet karşıtı işbu etik kuralların uygulanmasını desteklemektedir. 

 Eğer herhangi birinden rüşvet teklifi alırsanız, bu durumu derhal yöneticinize 
bildirmelisiniz. 

 Anel, Kurumsal İletişim Bölümü tarafından hazırlanan, kurumsal iş hediyelerinin 
verilmesine müsaade etmektedir. Bu konuda yöneticinizden ve kurumsal iletişim 
bölümünden bilgi alabilir, hazırda üretilmiş hediye bulunmaması durumunda birlikte 
konuya özel hediye çözümü üretebilirsiniz.  

 İşbu rüşvet ve yolsuzluk karşıtı kurallar Şirketimiz aracıları, danışmanları, dağıtıcıları, 
tedarikçileri ve dünyanın herhangi bir yerinde şirket adına çalışan Ortak Girişim Ortakları 
(“İş Ortakları”) için de geçerli ve bağlayıcıdır.  

 
5.10 Adalet ve Güvenilirlik  

 Tüm iş süreçlerinde başlangıçtan sonuca kadar sunulan profesyonel ve titiz çalışma 
anlayışı “Anel yaptıysa doğrudur” algısı ve güvenini sağlar. Çalışanlar ve tüm paydaşlarla 
ilişkilerin temelinde güven ve adalet ilkesi yer alır.  

 İşe alma süreci esnasında, sadece belli başlı fonksiyonlar için gerekli olan ana nitelikleri 
dikkate almakla kalınmaz; aynı zamanda yaratıcılık, güvenilirlik, duyarlılık, bütünlük ve 
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takım halinde çalışabilme gibi yetkinliklere dikkat edilir.  Olası en iyi adayların, yaşlarına, 
cinsiyetlerine, cinsel tercihlerine, medeni hallerine, maluliyetlerine, ten renklerine, ırksal 
ya da etnik kökenlerine ve uyruklarına bakılmaksızın, açık pozisyonlara başvurma 
şanslarının olması önemlidir. Bunun yanı sıra, Anel’de işe alım sürecinde kadınlardan yana 
pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. 

 Anel, çalışanlarının engelleri nedeniyle ayrımcılık yapmaksızın, diğer çalışanlarıyla eşit 
hale gelebilmeleri için özel önlemler alır, değişiklikler yapar. Özel önlem ve değişiklikleri, 
engeli olmayan çalışanlara karşı yapılmış ayrımcılık olarak kabul etmez.  

 Yöneticiler, astlar ve diğer iş arkadaşları arasında ayrımcılık yapmazlar. Tüm çalışanlara 
kendilerini geliştirmek için aynı fırsat sunulur.  

 Müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa 
dahi müşteri zaaflarından yararlanılmaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar 
amacı güdülemez.  

 Aynı adalet ve güvenilirlik ilkesi, iş ortaklarının seçiminde ve iş ilişkisinin yürütülmesinde 
de gözetilmelidir. Müşterilere hizmet verirken, faaliyetlerin insan haklarına uygunluk 
açısından kabul edilebilir olması için, gerekli özen gösterilmelidir. Bu aynı zamanda 
Anel’in işe aldığı üçüncü kişiler için de geçerlidir. Bu 3. kişinin faaliyetlerinin kanunen ya 
da Anel iş etiği İlkelerine göre kabul edilebilir olup olmadığı hususunda şüphe varsa, bu iş 
ilişkisini değerlendirebilmek amacıyla ilgili birim yöneticisiyle görüşülmelidir. Şayet 
müşteri mevcut olan bir müşteriyse, yönetimin onayıyla iş ilişkisine son vermek de 
seçilebilir.  

 
5.11 Müşteriler ve Aile ile Özel İşlemler  

 Anel çalışanları, müşterileriyle ve/veya aile üyeleriyle/tanıdıklarınızla olan özel işlerinden 
ve şahsi menfaatlerinden arınmış olarak çalışmalıdır ve herhangi bir önyargı olmaksızın 
objektif bir şekilde hareket etmelidir. Bu doğrultuda Anel bünyesinde 1. derece yakınların 
bir arada çalışması uygun görülmemektedir. 

 
5.12 İş Sağlığı ve Güvenliği   

 Anel’de, kaza riskini azaltmak amacıyla, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamına yatırım yapılmaktadır. Çalışanlar kendilerinin ve hareketlerinden 
etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerine dikkat etmeleri için teşvik 
edilmektedir. 
 

6.0 ETİK KURUL İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI 
ANEL hukuka aykırı ve/veya etik dışı davranışın tespit edilmesi ve önlenmesi yönündeki gerçek 
sorumluluğun temel olarak her seviyedeki tüm çalışanlarda olduğunu kabul eder.  
 
ANEL, çalışanlarının gözlemledikleri veya tespit ettikleri etik dışı davranışları serbestçe rapor 
edebilecekleri bir mekanizma sunmaktadır ve bu tür davranışların rapor edilmesini teşvik etmektedir. 
 

6.1 Bu politikanın amacı 
 Etik konularda çalışanlara “ses” vermek 
 Her seviyedeki tüm çalışanların, ANEL içerisindeki yönetim ve etik davranışlar hakkındaki 

gerçek ve makul endişelerini tartışmak için kendilerini güvende hissettiği bir ortam 
geliştirmek 
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 ANEL’in rapor edilen bir hile durumu, görevi suiistimal veya etik dışı davranışı nasıl doğru 
bir şekilde ele alacağını ortaya koymak. 

 
6.2 Rapor Edilebilecek Davranış Türleri 

ANEL çalışanları, aşağıda ana başlıklar kapsamına girebilecek eylemler ve/veya şüphelenilen olayları 
rapor etmelidirler; 
 
Genel Olarak; 

 Hukuka aykırı davranış veya uygulamalar 
 ANEL ’in politika, prosedür ve etik kuralları ile yönetmeliklerinin ihlali 

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla özellikle;  
 Çıkar çatışması yaratan durumlar, 
 Yolsuzluk (rüşvet) durumu 
 Hırsızlık, hile veya zimmete geçirme (güveni suiistimal) 
 Önemli yönetim hatası veya paraların veya kaynakların suiistimali 
 Yetkinin suiistimali 
 Kamu sağlığına, güvenliğine veya çevreye ya da herhangi bir ANEL çalışanının sağlığına 

veya güvenliğine zarar verme 
 Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yayınlanan Politika ve Prosedürlerin İhlali 
 Bilgi güvenliği konusunda herhangi bir ihlal yaşanması durumunda (Bilgi Güvenliği Vaka 

Yönetim Prosedürü’ne göre hareket edilecektir) 
 Bu politika gereği yapılan raporlama sonucunda bir çalışana karşı bir aksiyonun alınması 

veya zarar görmesi 
 Herhangi bir ANEL çalışanına veya üçüncü bir kişiye karşı psikolojik şiddet (mobbing), 

fiziksel şiddet, fiziksel/sözlü taciz ve/veya cinsel tacizde* bulunmak ve benzeri tüm 
davranışlar. İşyerinin disiplinini ve iş uyumunu bozacak şekilde hareket etmek. (*) Konu 
ile ilgili detaylar kılavuzun sonunda EK 1’de belirtilmiştir. 

 Görevin yerine getirilmesinde ilgisizlik, kayıtsızlık, ihmal ve düzensizlik göstermek 
 İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre talimatlarına, ilgili mevzuatına uymamak. 
 Kendisine şirket ile ilgili iletilen şikâyet, ihbar ve müracaatları saklamak, geciktirmek, 

gereğini yapmamak 
 Yönetimin izni olmadan yayın organlarına ve bunlarla ilişkili olabilecek kimselere 

Anel’nun genel politikaları hakkında yazı, demeç ve bilgi vermek 
 Hangi nedenle olursa olsun işyerinde kavga etmek, kavgaya neden olmak, iş arkadaşlarına 

onur kırıcı davranışlarda bulunmak 
 Anel dahilinde yapılan bir yolsuzluğu veya usulsüz işlemi bilmesine karşın ilgililere anında 

haber vermemek 
 Görev yerinde uyuşturucu madde ya da alkol kullanmak veya göreve alkol veya 

uyuşturucu madde alarak gelmek, 
 Teftiş ve soruşturmalarda yanıltıcı, gerçek dışı beyanlarda bulunmak, haklı bir gerekçe 

olmaksızın ifade vermekten kaçınmak, soruşturmayı güçleştirmek veya belgeleri 
karartmak ya da yok etmek,  

 Ticaret yapmak, tedarikçi veya müşterilerle gizli veya açık ortaklık kurmak, 
 Şahsi harcama giderlerini kasten şirkete ödetmek 
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6.3 Etik Kurul görev dağılımı 
Etik Kurul Başkanı   : Anel Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Etik Kurul Sekreteri   : İç Denetim Yöneticisi, Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlusu, Şirket Avukatı  
Etik Kurul Üyeleri        : Taahhüt İcra Kurulu Üyeleri, Grup Genel Müdürleri, Anel Holding İnsan Kaynakları 
Direktörü, Mali İşler ve Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyeleri 
İç Denetim Kurulu    : İç Denetim Yöneticisi, Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlusu, Şirket Avukatı 
 
Etik Kurul Başkanı, kendi adına en geniş şekilde işlem yapmak ve karar vermek üzere Etik Kurul’dan bir 
üyeyi görevlendirme hakkına sahiptir.  Ek olarak, Etik Kurul üyeleri de şikâyet konusu olayın 
tarafı/tarafları iseler oylamaya ve değerlendirme sürecine katılamazlar. 
 

6.4 Etik Kurul İşleyişi 
ANEL şirketlerinin tüm çalışanları, herhangi bir konuda, her düzeyde çalışan için etik dışı bir davranış 
tespit ettiğinde ve/veya gözlemlediğinde hemen/ivedilikle rapor etmelidir. 
 

6.5 Raporlama Süreci 
ANEL çalışanları olayları Etik Kurul Sekreteri ‘ne veya İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne rapor 
etmelidirler. 
 

6.6 Raporlama 
 Yazılı dilekçe ile 
 Elektronik posta (etik@anel.com.tr) ile  
 Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılabilir. 

 
6.7 Rapor Edilen Olayın Değerlendirilme Süreci 

 
 Etik Kurul Sekreteri, kendisine sözlü veya yazılı biçimde aktarılan olayı, Etik Kurul'a iletir. 
 Herhangi bir çalışan tarafından raporlanan durumun soruşturulması amacı ile Etik Kurul 

tarafından Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı soruşturmacı olarak tayin edilir. 
 Şikâyet konusu olay fonksiyonel olarak yönetim alanına giren ilgili yöneticiler de 

soruşturma sürecine dahil edilebilir.  
 Soruşturma sürecinde, şikâyet konusu olaya ilişkin tüm deliller toplanır. 
 Şikâyette bulunan kişinin bilgisine başvurulur. 
 Şikâyette bulunulan kişinin yazılı savunması alınır. 
 Etik Kurula konu olan olayın kapsamı dikkate alınarak ve Etik Kurul tarafından uygun 

görülmesi halinde şikâyette bulunulan kişinin fonksiyonel ve idari olarak bağlı bulunduğu 
en üst düzey yöneticilerinin de görüşleri alınır. 

 Etik Kurul, tüm görüşlerin, delil ve belgelerin toplanmasını müteakip olay ile ilgili 
değerlendirmesini yapar. 

 Etik Kurul Sekreteri, olayın detaylarını, delil ve belgeleri, hazırlanan özel inceleme raporu 
ile kayıt altına alır ve arşivler.  Saklama süresi 10 yıldır. 

 Etik Kurul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlığında etik kurula konu olan olaya 
ilişkin ilgili üyelerin katılımıyla toplanır. En az 3 üyenin katılımı şarttır. 

 Her üye eşit oy hakkına sahiptir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan üyelerin 
karara katılmadıkları ve gerekçeleri etik kurul sekreteri tarafından tutanak altına alınır. 

 Soruşturmayı yürüten Etik Kurulu Sekreteri’nin oy hakkı yoktur.  
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 Ek olarak, Etik Kurul üyeleri de şikâyet konusu olayın tarafı/tarafları iseler oylamaya ve 
değerlendirme sürecine katılamazlar. 

 
6.8 Yaptırımlar 

Etik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu bir ihlal tespit edilir ise varılan karar 
doğrultusunda çalışan/lara aşağıda belirtilmiş olan yaptırımlar uygulanabilir: 
 

 Yazılı uyarı 
 Yazılı kınama 
 İş akdinin geçerli nedenle feshi 
 İş akdinin haklı nedenle ve derhal feshi 

 
6.9 Gizlilik 

Talep halinde beyanda bulunan çalışanın kimliği Etik Kurul tarafından gizli tutulur. Ancak, yasal 
süreçlere intikal edebilecek mahiyetteki olaylarda, beyanda bulunmuş olan çalışanın kimlik bilgileri 
yasal zorunluluk gereği adli mercilerle paylaşılacaktır.  
 
Gizlilik yaklaşımı çift taraflıdır. Yani, Etik Kurul, beyanda bulunan çalışanın talebi üzerinde kimlik 
bilgilerini gizli tutmakla yükümlü iken, beyanda bulunan çalışan da bildirdiği olay veya duruma ilişkin 
tüm detayları (kişiler, yer, zaman, olayın mahiyeti vb.) gizli tutmakla yükümlüdür. İfşa etmesi halinde 
disiplin yaptırımlarına uygulanabilecektir. 
 
Etik Kurul tarafından uygun bulunması üzerine soruşturma esnasında bilgi ve görgüsüne başvurulan 
ilgili birim yöneticileri ve/veya çalışanları, Etik Kurul’un soruşturmasını geciktirme, etkileme, 
engellemeye yönelik hiçbir hareket ve işlemde bulunamayacağı gibi, yürütülen soruşturmaya destek 
ve yardımcı olmak için her türlü bilgi ve belgeyi sunacaktır. Soruşturma sırasında bilgisi/görgüsüne 
başvurulan kişiler, istek tarihinden itibaren, 05 (beş) iş günü içerisinde istenilen bilgi ve belgeleri 
sunacaktır. 05 (beş) iş gününün yetersiz olduğu durumlarda durum yazılı olarak açıklanarak ek süre 
talep edilecektir. Aksi durumlarda ilgili yönetici ve çalışanlara madde 6.8’deki disiplin yaptırımları 
uygulanabilecektir.  
 

6.10 Etik Dışı Bir Durumu Rapor Eden Çalışanın Durumu 
Etik dışı durum veya olay beyanında bulunan hiçbir ANEL çalışanı gerek işveren gerekse çalışma 
arkadaşları tarafından; 

 İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi 
 Pozisyon seviyesinin düşürülmesi 
 Tacizin her şekli (Mobbing) 
 Ayrımcılık 

gibi olumsuz bir muameleye maruz kalmayacaktır. Kendisinin veya ailesinin, beyanda bulundukları için 
yukarıda belirtilen olumsuz muamelelerden birinin kurbanı olduğuna inanması halinde derhal 
endişelerini Etik Kurul’a raporlamalıdır. 
 
Etik dışı bir olay veya davranışı bildirmiş olması nedeniyle bir çalışanı; işten çıkardığı, pozisyonunu 
(rütbesini) düşürdüğü, sözlü ve/veya fiziksel taciz ettiği veya ayrımcılık yaptığı tespit edilen herhangi 
bir yönetici kısa süreli uzaklaştırma dahil disiplin tedbirlerine tabi tutulur. Aynı şekilde çalışma 
arkadaşları tarafından da yukarıda belirtilen olumsuz muameleye maruz kalması halinde ilgili personele 
de disiplin tedbirleri uygulanacaktır. 
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6.11 Etik Dışı Olay veya Davranış Bildiren Çalışan Kötü Niyetli Olarak Gerçek Dışı Beyanda 

Bulunmuş İse 
Soruşturma sonucunda, beyanda bulunulan olayın asılsız olduğu tespit edilir ve yapılan değerlendirme 
ve toplanan deliller neticesinde, beyanda bulunan kişinin kötü niyetli olarak hareket etmiş olduğu 
tespit edilir ise, söz konusu çalışan hakkında İş Kanunu hükümlerince yaptırım uygulanır. 
 
Etik dışı bir olay veya davranış bildiren ANEL GRUP çalışanı, Etik Kurul’dan, görev yeri değiştirme veya 
izinli olarak işe gelmemek gibi alternatif imkanların sağlanmasını talep edebilir. Bu talepler Etik Kurul 
tarafından iyi niyet çerçevesinde değerlendirilecek ve mutabık kalınan zaman süreçleri içerisinde 
uygulamaya konulur. 
 
Yönetim yükümlülüklerini ciddiye alan bir kuruluş olarak itibarını güçlendirmek ve “etik bir işyeri 
olarak” kabul edilmektir.  

  



 

 
Dokümanın yazdırılmış hali kontrolsüz kopyadır. / The printed version of the document is an uncontrolled copy.                                           12 / 15 

Etik Davranış Kuralları ve Etik Kurul İşleyiş Kılavuzu  
 

EK 1  

CİNSEL TACİZE KARŞI ÖNLEM VE DESTEK İLKELERİ 

AMAÇ 

Kültürümüz karşılıklı saygı ve iş birliği ilkelerine dayanır. Cinsel taciz, bu ilkelerin ciddi bir ihlalidir. 

Bu ilkeleri ortaya koymaktaki amacımız; Anel ’de toplumsal cinsiyete dayalı taciz, cinsel taciz ve cinsel 
saldırıdan bütünüyle arındırılmış bir çalışma ortamı yaratılması için gereken önleme, destek ve 
güçlendirme, soruşturma ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi konusunda çalışma esaslarını 
düzenlemektir.  

KAPSAM 

Şirketimizde cinsiyet, cinsel yönelim, seviye, kıdem, statü ve diğer korunan özelliklerden bağımsız 
olarak her kişi için geçerlidir.  

Çalışanlar, alt işveren firma temsilcileri ve çalışanları, hizmet alınan tüm kişi ve işletme çalışanları, 
müşteriler ve şirketimizle etkileşimde bulunanlar tarafından herkesi yer ve zaman sınırlaması 
olmaksızın kapsar.  

TACİZİN GENEL TANIMI 
 
Irk, etnik köken, din, cinsel tercih, cinsiyet ve kişisel özelliklere yönelik, kişi ya da kişileri küçük düşürücü, 
güç kullanımı içeren veya içermeyen her türlü görsel, sözel veya fiziksel davranışlar taciz tanımına girer. 
Tacizi belirleyen unsur niyet değil, diğer kişinin üstünde bıraktığı etkidir. 
Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarından bir bölümü tarafından kurum içindeki verimliliğini, saygınlık 
ve onurunu etkileyecek biçimde huzursuz edilmesi de taciz tanımına girer. Bu tür taciz kişiyi kurum 
içinde izole etmek, proje ve çalışmalara dahil etmemek, iletişim ve diğer özlük haklarını kullanmasını 
engellemek gibi örneklerle kendini gösterir. 
Taciz içeren davranışlar arasında tanımlanması en zor olanı cinsel tacizdir. Cinsel tacizin açık ya da 
örtülü birçok çeşidi vardır; genelde ast-üst ilişkileri veya kadın-erkek ilişkileri içinde görülmesine karşın, 
aynı konumdaki bireyler ve hemcinsler arasında da rastlanılabilmektedir.  
 

CİNSEL TACİZ VE SALDIRI NEDİR? 

Rızaya dayalı olmayan cinsel içerikli, rahatsızlık verici söz, tavır ve davranışlardır. Cinsel taciz, maruz 
kalan kişide kafa karışıklığı, şok, anlamlandıramama gibi tepkilere yol açabilir. Bu nedenle, cinsel taciz 
veya saldırıya maruz kaldığını düşünen kişinin, yaşadığı olayın niteliğinden emin olmasa dahi, bu 
durumu kendisine yol gösterecek birime ya da kişiye aktarması atacağı ilk adımdır. 

Aşağıdaki örnekler, bu listeyle sınırlı olmamakla birlikte cinsel taciz türleridir. 
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Toplumsal Cinsiyete Dayalı Taciz; Açıkça cinsel nitelikli söz ya da davranış içermemekle birlikte, kişiye 
cinsiyeti, cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği nedeniyle yönelen ve eşitsiz toplumsal cinsiyet rollerini 
pekiştirerek, kişide olumsuz etkilerde bulunan taciz biçimidir.  

o Kişinin gerçek ya da algılanan cinsiyeti, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, görünüşü veya özel 
hayatı (medeni durumu vb.) hakkında utandırıcı, aşağılayıcı ve/veya küçültücü yorumlarda 
bulunmak, 

o Kişiye karşı, cinsel yönelimini veya cinsiyet kimliğini teşhir etme içerikli tehditlerde bulunmak, 
o Kişinin ismini, cinsiyet kimliğini veya kendini ifade ettiği zamiri bilerek yanlış kullanmak ya da 

kişinin cinsiyet kimliği geçmişine sürekli atıflarda bulunmak,  
o Kişiye gerçek ya da algılanan cinsiyeti, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, görünüşü veya özel 

hayatı (medeni durumu vb.) nedeniyle ayrımcı muamelede bulunmak,  
o Kişiyi gerçek ya da algılanan cinsiyeti, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, görünüşü veya özel 

hayatı (medeni durumu vb.) nedeniyle dışlamak, toplum dışına itmek, yalnızlaştırmak, 

Cinsel Taciz: Fiziksel temas olmaksızın gerçekleştirilen ve kişinin rızasına dayalı olmayan cinsel nitelikli 
söz, tavır ve diğer davranış biçimleridir. Olayın gerçekleştiği ortama ve bağlama göre, ısrarla 
tekrarlanan eylemler ya da tek bir eylem cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. İlgili söz, tavır veya diğer 
davranışın süreklilik arz etmesi gerekmez. Ancak taciz eyleminin sürekliliği tacizin niteliğini ağırlaştırır. 

 Laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak veya iltifatta bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak,  
 Flört etmek için olağanın ötesinde ısrarcı davranışlarda bulunmak, 
 Pornografik materyal ile rahatsız etmek, bunları göndermek ya da göstermek, 
 Kişinin görüntü, ses vb. kayıtlarını rızası olmadan kullanmakla veya bu kayıtları yaymakla kişiyi 

tehdit ederek yakınlaşmaya veya cinsel ilişkiye zorlamak, 
 Kişinin cinsellik içeren davranışlarını rızası olmadan kaydetmek ve yaygınlaştırmak,  
 Kişinin cinsel yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek, 
 Tehdit, şantaj ya da hakaret ve benzeri fiillerle ortaya çıkan cinsel içerikli hareketlerde 

bulunmak,  
 Fiili takip, 
 İstenmeyen bakış ve mimiklerle rahatsız etmek,  
 Telefon, e-posta veya benzeri iletişim araçları veya sosyal ağları kullanarak cinsel içerikli 

mesajlar veya talepler ileterek ya da bu tarz talepleri ima ederek rahatsız etmek,  
 Cinsel ilişki ısrarında bulunmak.  

Cinsel Saldırı: Kişinin beden dokunulmazlığının, kişinin rızasına dayalı olmayan cinsel davranışlarla 
süreklilik arz etmek zorunda olmaksızın ihlal edilmesidir. 

Israrlı Takip: Fiili, sözlü, yazılı olarak ya da herhangi bir iletişim aracı kullanılarak, kişinin güvenliğinden 
endişe etmesine neden olacak şekilde kişide fiziki veya psikolojik açıdan korku ve/veya çaresizlik 
duygusu yaratan ve kişiyi baskı altında tutan her türlü cinsel tutum ve davranıştır. Israrlı takip, bir cinsel 
taciz biçimi olup, acil durum önlemlerinin devreye sokulmasını gerektirir.  
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Ödüllendirme Vaadi: Kişinin cinsel ya da duygusal amaçlı davranış veya teklifi kabulü durumunda ödül, 
terfi veya maaş artışı, iş yükünü hafifletme, çalışma süresini kısaltma gibi her türlü ayrıcalık vaadinde 
bulunulmasıdır. Kişiye, cinsel nitelikli davranış veya teklifi kabul etmesi halinde hak etmediği kazançlar 
sağlanacağını açık olarak veya ima yoluyla belirtmek ödüllendirme vaadidir. Ödüllendirme vaadi bir 
cinsel taciz biçimi olup, acil durum önlemlerinin devreye sokulmasını gerektirir. 

 Misilleme: Kişinin cinsel ya da duygusal amaçlı davranış veya teklifi reddetmesi ya da toplumsal 
cinsiyete dayalı tacize, cinsel tacize ya da cinsel saldırıya uğradığını düşünerek şikâyet etme yoluna 
gitmek istemesi veya gitmesi nedeniyle ya da kişinin tanık olduğu toplumsal cinsiyete dayalı taciz, cinsel 
taciz veya saldırı olaylarıyla ilgili ihbar yoluna gitmek istemesi veya gitmesinden ötürü, örtülü veya açık 
şekilde iş yaşamının intikam amacıyla zorlaştırılmasıdır. Misilleme ve misilleme tehdidi, acil durum 
önlemlerinin devreye sokulmasını gerektirir. Terfiini engellemek, görmezden gelmek, mesleki 
gelişimini engellemek, mesleki görüşme taleplerini reddetmek, olumsuz etkilenmesine neden 
olabilecek söylentiler yaymak, özlük haklarının (örneğin yıllık izin kullanımı, fazla mesai ücretleri vb.) 
kullanılmasında zorluk çıkartmak, iş tanımına girmeyen işleri yapmaya zorlamak misilleme olarak 
değerlendirilir.  

CİNSEL TACİZE/SALDIRIYA MARUZ KALDIĞININ DÜŞÜNÜLMESİ DURUMUNDA ALINABİLECEK 
ÖNLEMLER/ ATILABİLECEK ADIMLAR NELERDİR?  

Öncelikle, böyle bir durumla karşılaşan kişi, yalnız ve çaresiz olmadığını ve bu konuda kurumun yanında 
olduğunu ve olacağını bilmelidir.  

 Cinsel tacize ve saldırıya açık olabileceğini düşündüğü durum ve kişilerden uzak durmak.  
 Davranışın rahatsızlık verdiği konusunda kişiyi açık şekilde uyarmak, istenmeyen cinsel 

yaklaşımlar konusunda açıkça “hayır” demek.  
 Destek almak ve haklarını öğrenmek için Etik Kurul Sekretaryası ile iletişime geçmek. 

(etik@anel.com.tr)  
 Rahatsız edici davranış ve yaklaşımlarda bulunan kişiye hareketlerinden vazgeçmediği 

takdirde resmi girişimde bulunacağını bildirmek.  
 İlk andan itibaren delil olarak kullanılabilecek her türlü materyali (e-posta, not, yazılı herhangi 

bir belge, telefon mesajı vb.) toplamak, saklamak.  

BİR DAVRANIŞ YA DA TAVRIN TACİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMESİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?  

 Hayır denmesinin “hayır” demek olduğunu bilmek.  
 Davranışın uygun olmadığı fark eder etmez ya da kendisine belirtildiği anda özür dilemek, 

oluşan rahatsızlığı görmezden gelmemek, küçümsememek.  
 Başkalarının istek, rıza, tutum ve sözlü ifadeleri konusunda duyarlı davranmak ve cinsel 

yaklaşımlarda karşı tarafın rızasının olup olmadığı konusunda emin olmadan ilerlememek. 
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ETİK KURUL DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Etik Kurul Sekretaryası cinsel taciz veya saldırı olarak kabul edilebilecek durumlara ilişkin ihbarlar 
sonrasında olayın aydınlatılması için bildirilen durumun niteliği ve ağırlığını dikkate alan uygun usullerle 
hızlı biçimde harekete geçer.  

Değerlendirme sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı taciz, cinsel taciz ve cinsel saldırı faili ve mağduru, 
ihbar eden ve tanıklar açısından insan onuru ve özel hayatın gizliliği hakkından kaynaklanan 
mahremiyete azami ölçüde saygı gösterilir. 

Cinsel taciz veya saldırı, çoğu zaman iki kişi arasında yaşanan, bireylerarası ilişkilerin mahrem ve 
karmaşık alanında muğlak kalabilen, bu nedenle değerlendirilmesi ve kanıtlanması kolay olmayan 
olgulardır. Bu nedenle bunlardan birine maruz kaldığını düşünen kişinin, yaşadığı olayın niteliğinden 
emin olmasa da bu durumu kendisine yol gösterecek bir birime ya da kişiye aktarması atacağı ilk 
adımdır ve bu konuda cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi gerekir. Maddi delillerin olmadığı 
durumlarda olayın doğasına, bağlamına ve olayın niteliğine göre hareket edilecektir.  

Şikâyette bulunmuş kişilerin misilleme hareketlerine karşı korunmasına çalışılır. 

Kasıtlı Yanlış Beyanlar; Birime yapılan başvurular sonrası işletilen süreçte iddia sahibinin kasıtlı olarak 
yalan söylediğinin ve yanlış beyanlarda bulunduğunun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin 
anlaşıldığı durumlarda gerekli yaptırımlar uygulanır.  

 


