
Yasalara ve düzenlemelere 
uymak sadece sizin için 
değil, herkes için iyidir.
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Değerli meslektaşlarımız,

Votorantim Cimentos Uyumluluk programı ile ilgili bu dokümanı sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Bu Uyum Programı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, Davranış Kuralları’mız ile 
Değerlerimiz ve İnançlarımız doğrultusunda oluşturulmuştur:

 Sürdürülebilir uyumluluk yönetimini ve Votorantim’in kontrolünü desteklemek,
 Yasalara yönetmeliklere uyumu sağlamak, 
 İmzalanan sözleşmelere ve anlaşmalara bağlılığımızı ortaya koymak,
 Faaliyetlerimiz için gerekli ruhsatların, izinlerin ve belgelerin alınmasında yol gösterici olmak;
 Yayınladığımız tüm dışa yönelik raporların kalite güvencesi ve gerçekçiliğini sağlamak,
 Rekabet ve anti-tröst yasalarına, yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine bağlılığımızı göstermek.

Bu program, Votorantim Cimentos politikalarının küresel stratejik doğrultusunu ve şirketimizin 
genelinde en iyi uygulamaların kullanılmasını teşvik eden Votorantim Cimentos’nun yeni değer 
yaratma çevriminin bir parçasıdır. Bu yolculuk, 2013’te Votorantim Cimentos’ni faaliyet gösterdiği 
tüm sektörler ve ülkeler arasında daha fazla entegrasyon ve sinerji sağlamak ve küresel 
yönetişim süreçleri uygulamak için "Tek Takım, Tek Şirket" hareketinin yaratılmasıyla başladı.

Tüm bu değişiklikler, 2014’ten bu yana eylemlerimize güç veren stratejik faktör tarafından 
yönlendirilmektedir. Bu çerçevede, müşteri odaklılık, yetkin çalışanlar, sınıfının en iyi 
operasyonları ve sürdürülebilir uygulamalara dayalı mükemmellik yoluyla müşteriye değer 
yaratmaya kendini adamış inşaat malzemeleri şirketi olmak istiyoruz.

VC’un etik davranış standartlarına göre hareket etmek ve bunlara uymak her birimizin 
sorumluluğu kapsamındadır.

Küresel Uyum ekibi, düzenlemelere uyum konusunu yöneterek ve iyileştirmeler yaparak, eğitim 
platformları oluşturarak, iletişim kanallarını güçlendirerek ve tüm bu konuların izlenmesini 
yaygınlaştırarak süreçleri ve politikaları pekiştirmemizde bize destek olacaktır.

Küresel şirket ağımızda yer alan Uyum Programı Kılavuzu’na, Küresel Yolsuzluğu Önleme 
Politikası’na ve Rekabet Yasası Politikası’na her zaman başvurmayı unutmayın.

Bu dokümanda yer alan uyum kılavuzunun hayata geçirilmesinde hepinizin bağlılığına ve 
çabalarına güveniyoruz!

Saygılarımla,
Walter Dissinger
CEO
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Votorantim Cimentos işi ile ilgili tüm yasalara uyar ve her bir 
faaliyetini gerçekleştirirken etik taahhüdünü korur.

Amacımız her bir durumda sorumlu ve etik bir şekilde 
faaliyetlerimizi gerçekleştirmektir.

Aynı taahhüt; hepimizden, çalışanlarımızdan ve 
ortaklarımızdan istenmektedir. Votorantim Cimentos’un 
suiistimal ve yasal yükümlülükler ve dahili standartlara uygun 
olmayan faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğini herkesin 
anlaması bu açıdan çok çok önemlidir.

Votorantim yönetim değerleri ve inançlarından esinlenen 
Davranış Kurallarımıza, günlük faaliyetlerinizde ve 
kararlarınızda her zaman saygı duyulması gerektiğini, bunlara 
uyulmasının ve ortaklarımız için bir referans oluşturduğunu asla 
unutmayın.

Bu prensiplere göre, herhangi bir etik dışı veya yasa dışı 
durumla karşılaşıldığınızda bunu reddetmeli veya 
çekilmelisiniz.

TAAHHÜDÜMÜZ
Votorantim 
Cimentos, işini 
dürüstlükle ve en 
yüksek etik 
standartlara göre 
yapmayı taahhüt 
eder.

Uyumluluk, ‘bir yükümlülüğü yerine getirmek’ 
anlamına gelen Türkçe ‘uymak’ fiilinden gelir 
ve dünyanın her yerinde şirketler ve 
hükümetler tarafından yaygın olarak bu 
kapsamda anlaşılır.

Uyumluluk; dahil olan tüm bireylerin uyması 
zorunlu olan oluşturulmuş kurallar ve 
standartlara uygun faaliyet veya uyumlu 
olmaktır. Bu nedenle uyumluluğun, tüm 
yasalara, Votorantim Cimentos’un şirket kültürü, 
Değerleri ve İnançları ve Davranış Kuralları 
içerisindeki düzenlemelere ve standartlara 
uymak olarak tanımlanabilir.

Uyumluluk nedir?
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Votorantim Cimentos, ana sorumluluğu Programın şirket içinde 
uygulanmasını ve iş alanında gerekli desteği sağlayarak çalışanların 
kanun ve düzenlemelere uygun olarak hareket etmesini ve böylece 
faaliyetlerini etik olarak ve dürüstlükle yapmalarını sağlamak olan bir 
Küresel Uyumluluk departmanı oluşturdu. 

UYUMLULUK 
PROGRAMIMIZ

Votorantim
Cimentos’un
Uyumluluk 
Programı Nedir?

Program, ana departman başlıklarını 
tanımlamanın yanı sıra Uyumluluk işlevlerini de 
kapsamaktadır.

Programın faaliyetleri, Hukuk, Risk 
Yönetimi, Dahili Kontroller, İnsan 
Kaynakları, Dahili Denetim ve Ombudsman 
departmanları ile birlikte çalışan Uyumluluk 
bölümünün desteği ve gözetiminde farklı 
departmanlar tarafında yürütülür.
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Uyumluluk Programının Temel Taşları uyumluluk arayışındaki tüm çalışanlara rehberlik eder. 
Votorantim Cimentos için önemli olan hususları temsil ederler ve aşağıdakilerini yapmaları için 
ekiplerini yönlendirecek liderlerin dikkatle uyması gereken esaslardır:

Yasalar ve Düzenlemelere ve yazılı anlaşmalar ve sözleşmelerdeki yükümlülüklere uymak;
Operasyonlarımız için gerekli lisansları, izinleri ve sertifikaları almak;
Yüksek kalitede harici raporlama;
Anti tröst düzenlemelerine, yolsuzlukla mücadele yasalarına ve sahtekarlık önleme ile ilgili 

mevzuata uymak.

UYUMLULUK 
PROGRAMIMIZ

Hukuk ve Düzenlemelerin 
Araştırılması

Kritik Belge 
Yönetimi

Politikalar ve 
Prosedürler

Uyumluluk Kültürü
Eğitim

İletişim Kanalları Ombudsman

İzleme
Yükümlüklerin 
değerlendirilmesi

Disiplin 
Değerlendirmeleri

Disiplin Kılavuzu ve 
düzeltici faaliyetler

FONKSİYONLAR ARAÇLAR

Yasal ve Düzenleme 
Çerçevesi
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TEMEL TAŞLAR

DAVRANIŞ KURALLARI İNANÇLARDEĞERLER
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Votorantim Cimentos herhangi bir yolsuz uygulamaya
asla müsamaha göstermemektedir ve tüm çalışanların,
yöneticilerin ve temsilcilerin herhangi bir şüpheli ihlali
bildirmesini teşvik etmektedir.

İşimizin temeli olması gereken bir Küresel Yolsuzlukla 
Mücadele Politikamız vardır ve bu nedenle herbir 
faaliyet en yüksek dürüstlükle yapılmalıdır. Hukuk 
departmanı bu politikanın koruyucusudur ve herhangi 
bir şüpheli durumda her zaman kendisine 
danışılmalıdır.

Yolsuzlukla Mücadele Programımız Brezilya ve ABD 
yetkililerinin en iyi uygulamaları ve kılavuz bilgilerini 
takiben geliştirilmiş ve altı ana alana bölünmüştür.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
PROGRAMIMIZ

Votorantim Cimentos 
faaliyetlerini en 
yüksek dürüstlükle 
yapar ve tüm 
çalışanlarından ve 
paydaşlarından aynı 
taahhütle hareket 
etmesini bekler.
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
POLİTİKAMIZ

DİSİPLİN 
ÖNLEMLERİ

Pozitif teşvikler

SORUŞTURMALAR  
RAPORLAMA

Uyumluluk kültürü

İZLEME

Risk değerlendirmesi
Sürekli Tavsiye

Durum tespiti

EĞİTİM 
TAVSİYESİ

KILAVUZ 
BİLGİLER

Davranış Kuralları

İletişim

Disiplin
değerlendirmeleri

Ombudsman

Dahili 
soruşturmalar

Gizli 
raporlama

Dahili Kontroller
Kapsamlı eğitim

Yolsuzlukla 
Mücadele Politikası 
ve Kılavuz Bilgiler

Kritik pollitikalarve 
prosedürler

ÜST 
YÖNETİMİN 
TAVRI

Davranışlarıyla örnek olmak

Üst  Yönetimin  
taahhüdü

YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE 

UYUMLULUĞU

Votorantim Cimentos’taki yolsuzlukla 
mücadele uygulamalarını anlamanız, 
güncellemeniz ve herhangi bir hususu 
açıklığa kavuşturmanız için periyodik 
eğitimler alacaksınız.

Bulunduğunuz yerde eğitim olduğunda
bu eğitimlere aktif olarak katılarak 
edindiğiniz bilgiyi uygulamaya koymak 
üzere tam olarak anlayabilirsiniz.  
Unutmayın: yolsuzlukla mücadele 
uygulamalarına uymak herkesin 
görevidir.

Eğitim Kursları
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SİZDEN NE 
BEKLENMEKTEDİR?

Her bir çalışan;
herhangi bir uyumluluk ihlalinin 
tanımlanması, yönetilmesi ve 

raporlanması dahil olmak üzere kendi 
konumu ile ilgili faaliyetlerle ilgili olan 
tüm yükümlüklerin uyumlu olmasını 

sağlamaktan sorumludur.

Tüm çalışanlar, Votorantim
Cimentos’taki işiyle ilgili yasaları ve 

dahili düzenlemeleri bilmeli ve bunlara 
uymalıdır.

Bir yükümlülükten haberdar olmamak 
olası suiistimalin sonucuna karşı bir 

savunma oluşturmaz.

Votorantim Cimentos
çalışanları iyi örnek 

olmalıdır ve diğerlerinin 
yasal ve düzenleme 

gereksinimlerine uygun 
olarak etik bir şekilde 

faaliyet göstermeleri için 
gerekli adımları atmalıdır.

Votorantim Cimentos’un her 
çalışanın şirketin Davranış 

Kurallarını bilmesi
zorunludur. Çalışanlar verilen 
tüm uyumluluk eğitimlerine 

katılmalıdır.

HER BİR 
ÇALIŞANIN 

SORUMLULUĞU

Uyumluluk, şirket içinde pozisyonları ne olursa 
olsun tüm Votorantim Cimentos çalışanlarının 
sorumluluğudur. Hepimiz uyumluluk sürecinin 
temsilcileriyiz ve Votorantim Cimentos şirket 
kültürü, Değerleri ve İnançları ve Davranış 
Kurallarına bağlı kalarak sorumluluklarımız 
sınırları içinde uygulanabilir tüm kanunlara ve 
düzenlemelere uymalıyız.

Desteğe veya yardıma 
ihtiyacınız varsa 
amirinizle veya 
Küresel Uyumluluk 
Departmanı 
sorumlusu ile 
konuşabilirsiniz.
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Yönetim; şirket içindeki konumları ile ilgili iş faaliyetlerine uygulanabilir 
düzenleme gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamaktan 
sorumludur. Bu kapsamda tüm uyumluluk ihlallerinin incelemesi, 
raporlaması ve yönetimi yer alır.

Konuya açıklık getirmek için, aşağıda Votorantim Cimentos liderleri 
tarafından yapılması gereken bazı önemli eylemler belirtilmiştir:

LİDERLERİN SORUMLULUKLARI 
NELERDİR?

Uyumluluk Programını uygulamaya koymak ve uyulmasını 
sağlamak;

Sorumluluğunuz altındaki alanlardaki uyumluluk ve kontrol 
yönetimi için tercih edilen bir ortamı teşvik ederken şirket 
kuralları ve mevcut mevzuat ile uyumlu olmasını sağlamak 
için departmanınızın faaliyetlerinizi organize etmek;

Davranış Kurallarının tartışılmasını desteklemek ve 
uyumlu olmanın neden önemli olduğunu ekibinize 
açıklamak, çalışanlarınızın dile getirdiği tüm endişelere 
hemen ve uygun şekilde yanıt vermek;

İyi niyetle, yasa veya dahili düzenlemelerin ihlali
olduğunu düşündükleri eylemleri bildiren ekip üyelerini
herhangi bir misillemeye karşı korumak;

Uyumluluk ve İnsan Kaynakları departmanlarının 
desteğiyle çalışanların Uyumluluk Programı 
hakkındaki farkındalığını ve programa bağlılığını 
artırmak.

Uyumluluk sorunlarının tanımlanmasını ve Uyumluluk 
departmanı ile doğru şekilde paylaşılmasını sağlamak;.

İş tanımlarına uyumluluk yükümlülüklerinin dahil 
edilmesini  ve bunların takımların performans 
yönetim süreçlerinde dikkate alınmasını sağlamak.

Alanınızla ilgili uyumluluk yükümlülükleri ile bağlantılı 
olarak ekibinizin doğru şekilde eğitilmesini sağlamak.
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Votorantim 
Ombudsman

İletişim davranışımızın bir parçasıdır
https://secure.ethicspoint.com/domain/m

edia/tr/gui/27543/index.html

Davranış Kurallarına, yasalara, düzenlemelere, politikalara 
veya prosedürlere uygunsuz olan veya bunları ihlal eden bir 
davranışa şahit olduğunuzda bunu en kısa zamanda 
bildirmelisiniz. Bu, mevcut sorunları algılama ve ilerideki 
problemlerden kaçınmanın en etkin yoludur.

Endişelerinizi ve sorularınızı doğrudan amirinize veya yönetim 
ekibinin bir başka üyesine bildirmelisiniz. Uyumluluk ve Hukuk 
departmanları da bu süreçte size yardımcı olabilir.

İLETİŞİM KANALLARI

Eğer bir sorunu açıkça bildirme konusunda 
kendinizi rahat hissetmiyorsanız, Ombudsman 
Kanalını kullanın. Ombudsman kanalında, 
bildirilen bir şikayetin gizliliğini ve doğruluğunu 
korumakla görevlidirler.

Davranış Kurallarının yorumlanması ile ilgili 
cevapları almak ve/veya bu kurallarla ilgili 
şikayetlerde bulunmak için Votorantim 
Cimentos’un Ombudsman Kanalı ile iletişime 
geçebilirsiniz.
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Kültürümüz , davranış kuralları ile yasalara ve düzenlemelere 
uyumlu harekedi taahüt eden değerlerimiz ve inançlarımıza 
dayalıdır. 

KÜLTÜRÜMÜZ

İnandığımız ve birlikte 
oluşturduğumuz 
Votorantim Cimentos 

SÜREKLİLİK
Sürdürülebilir gelişim ve 
değer yaratmak

ETİK
Her zaman sorumluluk ve 
şeffaflık dahilinde hareket 
etmek

SAYGI
İnsanlara saygı duymak 
ve her zaman 
öğrenmeye hazır olmak

GİRİŞİMCİLİK
Cesaret, yenilik ve yatırım ile 
büyümek

BİRLİK
Takım bilinci ile bütün 
olarak hareket etmek

YETENEKLERİ 
GELİŞTİRMEK
İnsanlara inanıyor ve güveniyoruz, bu 
nedenle insanların gelişimi için yatırım 
yapıyor ve  zaman harcıyoruz.

MERİTOKRASİ
İnsanların özgün olduğuna 
inanıyor ve bu nedenle değerli 
davranılmayı, başarılarına 
göre adil bir şekilde 
değerlendirilmeyi hak ettiğini 
düşünüyoruz.

MÜKEMMELLİK
Daha fazlasını ve daha iyisini 
yapabileceğimize inanıyoruz, 
disiplin, alçakgönüllülük ve  
sadelik ile başarıya 
ulaşacağımızı biliyoruz.

PRAGMATİZM
Bütünü ve geleceği gözeterek 
uygulanabilir konulara 
odaklanmamız gerektiğine ve 
sonuç odaklı olmaya inanıyoruz.

AÇIK İLETİŞİM
Güvene dayalı ilişkilerin, 
farklı düşüncelerin de yer 
alabildiği açık iletişimi 
oluşturduğuna inanıyoruz.

BİRLİK VE BAĞLILIK
Başarımızın takım çalışmasına, 
ortak harekete, gerçek ilişkilere 
ve kazan kazan anlaşmasına 
dayandığına inanıyoruz.

SAHİPLENME
Sorumluluk alan kişilere, 
sabır gösterenlere, başarıyı 
kutlayanlara, ve hatalardan 
ders çıkaranlara inanıyoruz..
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AÇIK İLETİŞİM

Bu belge veya Küresel Uyumluluk 
Programı hakkında herhangi bir sorunuz 
veya yorumunuz varsa lütfen Uyumluluk 

Departmanı ile iletişime geçin:
global.compliance@vcimentos.com
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