KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etik Kurallar Yönetmeliği, tüm şirket yöneticilerinin ve
çalışanlarının yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisi içerisinde bulunduğu müşterilere,
tedarikçilere, resmi kurumlara, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarını belirler.
Konfrut Gıda, tüm yönetici ve çalışanlarının aşağıda belirtilen etik kurallara uymasını gözetir
ve gerçekleştirdiği düzenli denetimlerle süreci takip eder.











Dürüstlük
Gizlilik
Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Yasalara Karşı Sorumluluklarımız
Rekabet
Toplum ve Çevre Duyarlılığı
Çıkar Çatışması

DÜRÜSTLÜK
Konfrut Gıda yöneticileri ve çalışanları tüm iş süreç ve faaliyetlerinde dürüstlük ve doğruluk
ilkesine bağlı hareket eder. Müşteri, tedarikçi, resmi kurumlara iş ilişkisi çerçevesinde, rüşvet,
gayri resmi komisyon, değeri yüksek hediye teklif etmez ve kabul etmez.

GİZLİLİK
Tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalıştığımız resmi kurum ve tüm
diğer kişi ve kuruluşların özel bilgi ve gizliliklerini korur, hiçbir şekilde başkalarıyla
paylaşmayız.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
 Çalışanlarımıza karşı olan yasal yükümlülükleri tamamıyla yerine getiririz.
 Çalışanlarımıza eşit hakların tanındığı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarız.
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 Ayrımcılık yapılmayan, adil ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir personel yönetimi
izleriz.
 Çalışanlarımızın özel bilgi ve yaşantısına müdahale etmez ve tüm bilgilerini gizli
tutarız.
 Çalışanlarımızın gelişimlerine yönelik, kariyer ve eğitim fırsatları sunarız.
 Çalışanlarımız için 4857 sayılı İş kanunu esas alınarak tazminat politikası
oluşturulmuştur. Kıdem ve ihbar tazminatı bu doğrultuda ödenmektedir.
MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa sürede ve en doğru şekilde cevap veririz.
Müşteri memnuniyeti ön planda tutarak, ürün ve hizmetlerimizde çözüm odaklı, dürüst ve
saygılı bir yaklaşım gösteririz.

TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirir, tedarikçilerimize karşı adil ve dürüst davranırız.

YASALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
T.C. yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun hareket ederiz. Geçerli tüm yasa ve
mevzuatların gerekliliklerini yerine getirir, finansal ve işle ilgili tüm konularda doğru, eksiksiz
ve dürüst bir şekilde kayıt tutarak tüm zorunlu yasal bildirimlerini zamanında yaparız.

REKABET
Haksız rekabetten kaçınır, sadece yasal alanlarda rekabet eder, rakiplerimize karşı rekabet
ederken adil ve dürüst davranırız.

TOPLUM VE ÇEVRE DUYARLILIĞI
Tüm faaliyetlerimizde topluma ve çevreye karşı duyarlı davranır, sosyal sorumluluk bilinci ile
hareket ederek, toplum ve çevre yararına yönelik faaliyetlerde bulunuruz.

ÇIKAR ÇATIŞMASI
Çalışanlarımız, etik kurallar çerçevesinde hareket ederek, çıkar çatışmasına neden olacak
davranışlardan kaçınır. Çalışanlarımızın kişisel menfaatlerine yönelik çıkar sağlayacak hiçbir
davranışa izin vermeyiz.
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