RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve
DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU

Rönesans, kurulduğu günden bu yana tarafsızlık, adillik, şeffaflık, dürüstlük,
güven ve iş ahlakı başta olmak üzere en üst düzeyde etik ilkeleri benimsemiş
ve faaliyet gösterdiği tüm bölge ve sektörlerde bu ilkeleri gözetmiştir.
Dünya çapında, tüm Rönesans çalışanları ve iş ortakları etik ilkere bağlılıklarını
günlük sorumluluklarının bir parçası olarak kabul ederek ve uygulayarak
Rönesans’ın en değerli varlıklarından birisi olan itibarını korumuş ve
yükseltmiştir.
Bu dokümanda ana başlıkları ile belirtilen iş etiği ilke ve kuralları, uluslararası
kabul gören standartlar çerçevesinde oluşturulan “Rönesans İş Etiği ve
Davranış Kuralları” dokümanında Rönesans Holding web sitesinde ve
portalde detaylı olarak yayınlanmıştır.

SORUMLULUK;

Rönesans, gerek kendi çalışanları gerekse iş ilişkisinde olduğu satıcılar,
tedarikçiler, alt yükleniciler, temsilciler, iştirakler gibi üçüncü tarafların da İş
Etiği ve Davranış Kuralları’na uymasını bekler.
İş Etiği ve Davranış Kuralları’na uyum, yönetici ve çalışanların performans
değerlendirme ve/veya kariyer gelişim süreçlerinde göz önünde bulundurulur.
Davranış Kuralları’na uymayan personel, disiplin müeyyidelerine tabi
tutulabilir.
İş ilişkisinde bulunulan satıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler, temsilciler
iş ortakları gibi üçüncü tarafların Davranış Kuralları’nı ihlal etmesi ise iş
ilişkisinin sonlandırılmasına kadar varan çeşitli yaptırımlar ile sonuçlanabilir.

TEMEL ETİK DEĞERLERİMİZ
TARAFSIZLIK, ADİLLİK VE ŞEFFAFLIK

Rönensans, tüm faaliyetlerini; adillik, şeffaflık ve tarafsızlık değerleri
çerçevesinde gerçekleştir. Çalışanları, müşterileri, alt yüklenicileri ve
tedarikçileri arasında ırk, ten rengi, cinsiyet, yaş, milliyet gibi farklılıklar
sebebiyle ayrımcılık yapmaz. Kişiye ya da kuruma özel ve kısa vadeli
uygulamalardan kaçınarak ilgili tüm taraflar için standart uygulamaları
geçerli kılmayı hedefler. Tabi olduğu yasa ve düzenlemeler çerçevesinde,
şeffaflık ilkesine bağlı kalır ve aynı tavrı ilişki içerisinde olduğu taraflardan
da bekler.

DÜRÜSTLÜK VE GÜVEN

Rönesans; ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, alt
yüklenicilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye, topluma ve iş ilişkisi içinde
olduğu tüm taraflara karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

İŞ AHLAKI

Rönesans’ın saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için Rönesans
bünyesindeki herkes, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir; kişisel hal
ve davranışlarının genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

SORUMLULUKLARIMIZ
YASAL SORUMLULUKLAR;

Rönesans çalışanları ve iş ilişkisinde bulunduğu taraflar çalışmakta oldukları
ülkelerin hukuk kurallarına uyarlar. Tabi olunan çokuluslu hukuk sistemlerinde
uyulması beklenen kurallar yerel hukuktan daha yüksek standartlar içerebilir.
Rönesans çalışanları bu durumu göz önünde bulundururlar.

ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLAR;

Rönesans, ilgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı
ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının,
gelişiminin ve bağlılığının artırılmasını hedefler ve bu hususta sürekli
iyileştirmeler yapar. Çalışanları ilgilendiren tüm süreçlerde (işe alma, terfi,
transfer, rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, eğitim, sosyal haklar vb.)
şeffaf ve ayrımcılıktan uzak politikalar izler.
Çalışanlar, işleri ile ilgili ya da kişisel sorunlarını veya herhangi bir konu
hakkındaki tekliflerini ya da dileklerini hiyerarşik yapıya uygun şekilde
üstlerine aktarma hakkına sahiptir.

TEDARİKÇİLERE, ALT YÜKLENİCİLERE VE İŞ ORTAKLARINA
KARŞI SORUMLULUKLAR;

Rönesans; tedarikçileri, alt yüklenicileri, danışmanları ve diğer iş ortakları
ile kurduğu ilişkinin, başarısı için önemli olduğu bilinci ile hareket eder,
belirlenen iş yapma koşullarına ve kontrat hükümlerine riayet eder.

MÜŞTERİLERE/İŞVERENLERE KARŞI SORUMLULUKLAR;

Rönesans, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru
şekilde cevap veren, müşteri memnuniyeti odaklı ve proaktif bir anlayışla
çalışır.

RAKİPLERE VE SEKTÖRE KARŞI SORUMLULUKLAR;

Rönesans, sektör şirketleriyle yasal ve etik zeminlerde rekabet eder ve bunu
rekabet hukuku başta olmak üzere tüm mevzuat kurallarına uyarak yapar.

ÇEVRE VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR;

Rönesans, yaptığı her işin temelinde yatan “insan, çevre, ekonomi”
yaklaşımının getirdiği sürdürülebilir uygulamalarla, çevre ve sosyal hayata
olumlu katkılar sağlamayarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği şirket
kültürünün temeline taşır.
UN Global Compact imzacısı olan Rönesans, yer aldığı bütün projelerde
uyguladığı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik felsefesi sayesinde tüm
paydaşlarını, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken, insan sağlığını,
doğal ve kültürel mirası da korur.

KALİTEYE DAİR TEMEL SORUMLULUKLAR;

Rönesans, işverenler tarafından talep edilen kalite düzeyini yakalamak ve
hatta bunun ötesine geçmek için kendi çalışanları ile birlikte alt yüklenicileri
ve tedarikçilerinin de Rönesans kurallarına uygun hareket etmesini bekler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU;

Rönesans yönetici ve çalışanları, iş sağlığı ve güvenliğine dair yerel ve
uluslararası mevzuata, genel kabul görmüş uygulamalara, standartlara,
işverenlerinin taleplerine ve Rönesans kurallarına uyum konusuna gereken
özeni göstermelidir.
Rönesans bünyesindeki herkesin, Rönesans genelinde geçerli olan “Sıfır
Tolerans” politikasına uyması gerekmektedir.

TEMEL POLİTİKALARIMIZ
ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI:

Çıkar çatışmaları, çalışanların Rönensans’ın işine ilişkin kararları Rönesans
menfaatleri değil, kendi ve/veya üçünçü kişilerin menfaatleri doğrultusunda
verdiklerinde oluşur. Rönesans çalışanları çıkar çatışması oluşturabilecek
durumlardan kaçınmalı, bu tür durumları fark ettiklerinde derhal üstlerine
veya Uyum Görevlisi’ne bildirmelidir.

SİYASİ VE SOSYAL FAALİYETLER POLİTİKASI:

Rönesans’ın kaynakları ve olanakları siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla
kullanılamaz, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek
verilemez.
Çalışanların siyasi ve sosyal aktiviteleri şirkette sürdürdükleri görevleri ile
çıkar çatışması yaratmamalıdır.
Çalışanlar, siyasi ve sosyal aktivitelerinde Rönesans’ın adını, şirketteki
pozisyonunu, unvanını ve Şirket kaynaklarını kullanamaz.

ŞİRKET VARLIKLARI VE KAYNAKLARININ USULSÜZ
KULLANIMININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI:

Rönesans bünyesinde görev yapan kişiler, şirket varlıklarını ve kaynaklarını
usulüne ve yerel/uluslararası yasalara uygun kullanmak ve korumak
zorundadır. Bu çerçevede, görev nedeniyle tevdi edilen şirket kaynakları ve
varlıkları, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, özel amaçlar, çıkarlar ve menfaatler
için kullanılamaz. Rönesans varlık ve kaynaklarının üçüncü tarafların menfaati
amacıyla kullanılmaması da bu kural dahilindedir.

REKABET HUKUKU UYUM POLİTKASI:

Rönesans; rekabeti, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki tüm firmalar arasında
özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan, mevzuata uygun bir
yarış olarak kabul etmektedir. Bu kapsamda; Rönesans, faaliyette bulunduğu
ülkelerde yürürlükte olan tüm rekabet hukuku kurallarına uyar.

GİZLİ BİLGİLER, TİCARİ SIR VE BİLGİ İŞLEM GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI:

Kamuya açıklanmayan her türlü bilgi, gizli bilgi niteliği taşımaktadır. Ticari
sırlar, pazarlama ve hizmet planları, müşteri bilgileri, personel bilgileri,
proje taslakları, tasarımlar, finansal bilgiler vb. her türlü bilgi bu kapsama
girebilmektedir.
Rönesans, gizli bilgilerin korunması için gerekli bilgi işlem güvenliği
önlemlerini alır, ayrıca çalışanlarından; sahip oldukları gizli bilgileri yalnızca
belirlenen amaçları için ve Rönesans’taki görevlerinin parçası olarak
kullanmalarını bekler.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI:

Rönesans, rüşvete sıfır tolerans politikası ile çalışmakta ve imzalamış olduğu
UN Global Compact’in yolsuzlukla mücadele ilkesi kapsamında faaliyet
göstermektedir.
Bu kapsamda Rönesans çalışanları her hangi bir çıkar sağlamak için,
doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, üçüncü kişilere ve kurumlara maddi veya
maddi olmayan çıkarlar sağlamamalı / vadetmemelidir. Ayrıca çalışanlar
kendilerine yapılan bu tür teklifleri kabul etmemelidir.
Rönensans çalışanları rüşvet ve yolsuzluk olmasa dahi bu şekilde
yorumlanabilecek eylemlerden kaçınmalıdır.

HEDİYE KABUL ETME VE VERME, AĞIRLAMA, BAĞIŞ VE
SPONSORLUK POLİTİKASI:

Rönesans bünyesindeki kişilerin, görevleri sırasında zımnen/açıkça bir
karşılığa bağlanan veya tarafsızlıklarını, performanslarını, kararlarını ve
davranışlarını etkileyen/etkileyebilecek, ekonomik değeri olan ya da olmayan
her türlü hediye veya menfaati kabul etmemesi ve üçüncü kişi ve kuruluşlara
bu tür etkiler yaratabilecek hediye, ağırlama veya menfaat sağlama yönünde
girişimde bulunmaması esastır.
Rönesans yöneticileri ve çalışanları;
- İş dünyasında kabul edilebilir standartlarda ikram, hediye (çikolata, çiçek
vb.) ve yemek verebilirler ve alabilirler.
- Rönesans’ı temsilen katıldıkları seminer ve benzeri organizasyonlarda
günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt gibi hediyeler alabilirler.

KAYIT TUTUMA, BİLGİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA
POLİTİKASI:

Rönesans’ın iş kayıtlarının doğruluğu ve ilgili mevzuatlara uygunluğu,
Rönesans’ın faaliyetlerini sürdürmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu
anlamda Rönesans çalışanları ve iş ortakları;
- Raporları ve kayıtları belirlenen zaman içinde, doğru ve dürüst bir şekilde
vermeli,
- Kayıtların düzgün olmasını sağlamak için detaylara dikkat etmeli,
- Kayıtlarda hatalı bilgilere yer vererek başkalarını yanlış bilgilendirmemeli,
- Rönesans kritik bilgilerini belirlemeli, sınıflandırmalı, korumalı ve kontrol
etmeli,
- Kayıt yönetimi için uygun teknolojileri kullanmalıdır.

MİSİLLEMEYİ ENGELLEME POLİTİKASI:

Rönesans, Davranış Kuralları’na aykırılıklarla ilgili şüphe ve iddiaları gündeme
getiren, şüpheli işlemleri rapor eden, inceleme ve denetim çalışmalarında
görev alan, kurallara aykırı olması muhtemel veya aykırı davranışta bulunmayı
reddeden veya kanunen korunan çalışma alanı haklarından yararlanmakta
olan çalışanlarına karşı misillemede bulunulmasını kesinlikle yasaklar.
Bu fiillerden her biri “Koruma Altına Alınmış Eylem” olarak adlandırılır.
Koruma Altına Alınmış Eylem’de bulunan Rönesans çalışanları misillemeden
korunacaktır.

ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN BİLDİRİMİ
Rönesans’ın birim, ünvan ve yetkisi farketmeksizin tüm çalışanları,
Rönesans’ın birlikte iş yaptığı danışman, alt yüklenici ve tedarikçileri ve bu
kurum ve kişilerin çalışanları, Rönesans’ın faaliyetlerinden etkilenen herkes
bu dokümanda ve daha kapsamlı olarak Rönesans İş Etiği ve Davranış
Kuralları’nda belirtilen ilke, kural, sorumluluklara uyulmadığını gördüğü veya
şüphelendiği durumlarda Etik Hat’a bildirim yapabilir.
Etik Hat’a +90 312 840 1167-1613, +7 985 308 86 94 no.lu telefonlardan
veya ethics@rencons.com, ethics@ronesans.com e-mail adreslerinden
ulaşılabilir.

