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Votorantim Grubu Davranış Kuralları’nın, revize edilmiş ve güncellenmiş 
son hali ekte bilginize sunulmaktadır. Daha anlaşılır ve dolaysız bir dille 
kaleme alınan bu dokümanın içeriği artık bir önceki versiyona göre çok 
daha kapsamlı olup, dokümanda, Şirket kurallarına uyulmadığında 
izlenecek usul hakkında yönlendirici bilgiler sağlayan Disiplin Önlemleri 
bölümü gibi, daha önce hiç ele alınmamış konulara yer verilmektedir.

Grup Değerleri ve İnançlarından esinlenen Yeni Davranış Kurallarımız, 
faaliyet gösterdikleri bölgeye, kültüre veya pazara bakılmaksızın tüm 
Grup şirketleri genelinde birliği sağlayan ortak bir genetik bileşeni olan 
Votorantim’in DNA’sına işlemiş prensipleri içerir.

Bu doküman çalışanlarımızın uymaları zorunlu olan bir dokümandır 
ve ticari ortaklarımız için referans görevi görür. Her ne kadar Davranış 
Kuralları dokümanının amacı işimizin gündelik gelişimini tüm yönleriyle 
ele almak olmasa da, bu dokümanda yine de tüm Votorantim personeline 
yönelik anlaşılır, tutarlı ve tartışmaya kapalı talimatlara yer verilmektedir.

Bu Davranış Kuralları’nın işin gelişimini kısıtlayıcı nitelik taşımadığını 
çalışanlarımıza hatırlatmak isteriz. Bilakis, bu dokümanla, şirketimize 
değer katılması, büyüme gayretlerimizin ve öteden beri devam eden 
mükemmeliyet arayışımızın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kılavuzu 
okumanızı, anlamanızı, desteklemenizi ve gündelik faaliyetlerinizde çok 
değerli bir araç olarak kullanmanızı umarız.

Yönetim Kurulu
Votorantim Holding

2012 yılında güncellenmiştir
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ÇALIŞANLAR
Votorantim, çalışanlarına haysiyetle yaklaşır ve onlara, şahsi hürriyetleri 
içinde mesleki ve kişisel gelişimlerine olanak tanıyan, eşit fırsatlar sunulan 
bir çalışma ortamı sağlar.

 J Çıkar çatışması 
Bir çalışan, şirketin çıkarlarıyla ters düşecek veya zarar ya da kayba yol 
açacak şekilde şahsi menfaatlerini gözeterek nüfuzunu kullanır veya bu 
şekilde hareket ederse, şirket ile çalışanlar arası ilişkilerde çıkar çatışması 
meydana gelir.

Çalışan danışmanlık işi veya çıkar çatışması bulunan kuruluşlarda görev 
almak veya Votorantim ile iş ilişkisine girmek gibi şirket dışı faaliyetleri 
hiçbir şekilde yürütmemelidir.

Görev alınan pozisyon, işle ilgili anlaşmaları etkileme yetkisi tanıyor 
veya kişiye özel bilgilere erişime izin veriyorsa, tedarikçiler veya Grubun 
rakipleriyle doğrudan doğruya veya eşler ya da aile bireyleri aracılığıyla 
gerçekleştirilecek hissedarlık düzenlemelerini de kapsıyorsa bu da kabul 
edilemez işlemler kapsamındadır.

Grup dışı kuruluşlarda görev alan ya da eşi veya aile bireylerinden 
herhangi biri Votorantim şirketlerinde, rakip kuruluşlarda, tedarikçiler veya 
müşteriler bünyesinde görev alan bir çalışan , bu gerçeği yazılı olarak en 
kısa süre içinde nihai menfaat çatışmalarını ve çalışma saatleriyle çakışma 
durumunu değerlendirecek olan ilk amire bildirmelidir.

Birinci veya ikinci dereceden akrabaların (baba, anne, çocuk, kardeş ve 
amca/dayılar) ve eşlerin doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde hiyerarşik 
bir ilişkinin mevcut olduğu ya da aynı amire bağlı çalışılan pozisyonlarda 
tutulmalarına veya bu pozisyonlarda işe alınmalarına Kurum olarak 
müsaade edilmemektedir.

Bu durumda, aile bireyleri üçüncü dereceye kadar olan bireylerdir ve şunları 
içerirler: baba, anne, erkek ve kız evlat, kız kardeş, erkek kardeş, anne ve 
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babanın ebeveynleri, onların ebeveynleri, amca/dayı, teyze/hala, kuzenler. 
Bu Davranış Kuralları’nın maksadı gereği, hısım ve akrabalar şunları 
içerir: eşler, partnerler, gelin ve damatlar, kayınpeder ve kayınvalideler, 
üvey anne baba, üvey erkek ve kız çocukları, kayın ve görümceler.  

 J Davranış Kuralları
Bu Davranış Kuralları dokümanında tarif edilmemesine karşın çıkar 
çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar da izlenecek usulün 
öğrenilmesi amacıyla ilk amire haber verilmelidir. 

 J İçeriden bilgi edinme 
Görevi veya sorumlulukları icabı Votorantim’in kendisi, iştirakleri veya 
bağlı ortaklıklarıyla ilgili olan ve henüz kamuya açıklanmamış stratejik 
veya gizli bilgilere erişme yetkisi bulunan çalışanların, bu bilgileri 
üçüncü şahıslara açıklaması veya gizlilik süresi içinde söz konusu 
şirketlerin menkul kıymetleri veya payları üzerinde alım satım işlemleri 
gerçekleştirmesi yasaktır.

Bu konuyla ilgili olarak, masa üstünde, çekmecelerde veya dosya 
dolaplarında bulunan belgeleri korumaya yönelik gayretleri iki katına 
çıkartmak suretiyle, bu tür bilgileri edinmeyi amaçlayan kişilerin bunlara 
erişimlerini önlemek çalışanların vazifesidir.

Stratejik veya gizli bilgi, piyasanın bilgisi dâhilinde olmayan ve 
açıklanması halinde şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek bilgiler olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tür bilgilere bazı örnekler şunlardır: finansal 
sonuçlar, önemli şirket satın alma veya satış işlemleri, sanayi sırları, 
yatırımlar ve benzeri konular.

 J Şirket dışındaki tutum  
Votorantim’in insan kaynaklarının üyeleri olarak çalışanların, ister 
mesleki isterse özel hayatlarını ilgilendiren şartlarda olsun, toplum içinde 
davranışlarına dikkat etmeleri gerekir. Şirketin veya kariyerlerinin riske 

atılmasının önüne geçilerek, sağduyu ve dikkatle hareket edilmelidir.
İster şirket dışında ister içerisinde, eğitime veya etkinliklere katılırken ya 
da şirkete ait araçları kullanırken veya çalışanın kimliğinin tanımlanmasını 
kolaylaştıran diğer durumlar içindeyken, çalışanın işle ilgili durumlardaki 
tutumu Votorantim’in değerleriyle uyumlu olmalı ve bu itibarla şirketin 
olumlu imajının tanınmasına katkı sağlamalıdır. 

Davranış beklentisi burada tarif edilen tutuma müsait olmalıdır.

 J Ayrımcılık 
Votorantim çalışma hayatındaki ilişkilerde çeşitliliğe saygı duyar. Bu 
nedenle, bulundukları hiyerarşik konum veya görevlerine bakılmaksızın 
herkese saygıyla, nezaketle ve adil bir şekilde davranılmalıdır.

Şirket ister etnik köken isterse din, yaş, cinsiyet, siyasi görüş, uyruk, 
medeni durum, cinsel yönelim, fiziksel durum veya sair surette 
olsun hiçbir şekil veya halde ayrımcılığa veya önyargılara tolerans 
göstermez.

İşe alma, seçim ve terfi süreçlerinde adaylar sadece 
pozisyonun beklentilerini karşılama becerilerine dayalı şekilde 
değerlendirilmelidirler.

 J Çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma 
Votorantim ne kendi şirketleri bünyesinde ne de tedarikçileri ve iş 
ortaklarının bünyesinde zorla çalıştırılmanın hiçbir çeşidini ya da 
kölelik benzeri hiçbir uygulamayı ya da çocuk işçi çalıştırılmasını kabul 
etmez. 

O ülkenin yürürlükteki kanunlarına uygun olarak 16 ila 18 yaş 
arasındaki reşit olmayan kişiler çırak olarak işe alınmışlarsa, Şirket bu 
durumda çırak çalışanların okullarına devamının engellenmemesini 
sağlar.
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 J Yönetimin tutumu  
Bir alt kademe çalışanın Grup içi işe alım sürecine katılma isteğini 
göstermesi liderlik tarafından kariyer gelişiminin doğal bir alternatifi 
olarak anlaşılmalı ve hiçbir şekilde misilleme sonucu doğurmamalıdır.

Çalışanların hatalarına üstleri tarafından dikkat çekilmeli ve 
bunların tekrarını önlemek için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme 
sağlanmalıdır. Dikkat, özen veya ilgi eksikliği sebebiyle hataların 
tekrarı halinde çok sıkı düzeltici önlemlerin uygulanması gerekecektir.

Bilgi birikimini arttırıcı ve süreçlerde iyileşme sağlayıcı yeni 
fikirlerin, farklı görüşlerin, sorgulamaların ve argümanların herkesçe 
dinlenilmesi beklenir. 

 J Davranış Kuralları
Votorantim bu başlık altında tarif edilen gizlilik kriteri ve kişiye özel 
bilgilerin gözetilmesi şartıyla, alanlar arası sinerjiye, tüm birimlerin 
çalışanları arasındaki işbirliğine ve en iyi uygulamaların öğrenilmesi 
ve yaygınlaştırılması şekli olarak bilgi paylaşımına değer verir.

 J Taciz ve yetki suistimali
Votorantim, hiyerarşik seviyeleri ne olursa olsun, çalışanlar arası 
ilişkilerde saygısızca, caydırıcı veya tehditkâr olarak yorumlanabilecek 
durumlar dahil, ister cinsel isterse iktisadi, ahlaki ve sair türlü olsun 
tacize tolerans göstermez.

Kendilerini ayrımcılığa tabi tutulmuş veya aşağılanmış hisseden ya da 
önyargıya, baskıya veya kötü davranışa maruz kalmış hisseden ya 
da saygısızlıkla karşılaşan ve bu durum hakkında kendi birimlerindeki 
üstlerine bilgi vermeye çekinen çalışanlar bu durumu kendilerine 
tanınan Ombudsmanlık kanallarını kullanarak Davranış Komitesine 
bildirmelidir.

Taciz; ayrıcalıklı konumlarını başkalarını aşağılamak veya başkalarına 
saygısızlık göstermek ya da başkaları üzerinde baskı kurmak 
amacıyla kendi lehine kullanmakla karakterize edilir. Bir kişi çalışma 
saatleri sırasında kendisini aşağılayıcı durumlara maruz kalıyorsa, 
ahlaki taciz gerçekleşmiştir. Cinsel taciz cinsel avantaj veya iltimas 
elde etme amacını taşır. 

 J Alkol ve yasadışı uyuşturucu kullanımı, silah 
bulundurma ve mal ticareti yapmak  
Çalışma saatleri sırasında alkollü içecek tüketmek yasak olduğu gibi, 
mesleki görevlerini ifa ederken alkolün etkisinde bulunmak da yasaktır. 
Yasadışı uyuşturucuların bulundurulması ve kullanımı da yasak olup, 
bu yasak, söz konusu maddelerin kullanımından doğan farklı bir 
fiziksel veya ruhsal durumda işyerine girmeyi ve sadece madde etkisi 
altında bulunan çalışanın kendisinin değil çalışma arkadaşlarının da 
güvenliklerini, sağlıklarını ve performanslarını etkilemeyi içerir.

Açıkça izin verilen profesyoneller hariç olmak üzere, şirkete ait 
mekanlarda veya çalışma sırasında ne sıfatta olursa olsun hiçbir 
şekilde silaha izin verilmez.

Şirket mülklerinde şahsi menfaat amacıyla mal alım satımı veya 
takası yasaktır.

 J Siyasi katılım 
Yönetim Kurulu’nun görüşü alınarak yapılanın haricinde, çalışanların 
siyasi maksatlarla ister para isterse mal veya hizmet şeklinde olsun, 
Votorantim adına bağışta bulunmaları yasaktır. İzinli katkıların tamamı 
yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır.

Votorantim tüm çalışanların toplumsal konularla ilgilenmeleri ve siyasi 
süreçlere katılmalarıyla ilgili bireysel haklara saygı duyar. Ancak, bu 
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tür bir ilgilenme ve katılım çalışanların serbest zamanlarında olmalı 
ve masrafları kendileri tarafından karşılanmalıdır. Bu gibi durumlarda 
çalışanlar bu faaliyetlerin şirketle ilgili olmayıp, kendilerine ait olduğunu 
açık şekilde göstermelidirler.

Votorantim’in kaynakları, mekanları ve görsel materyali siyasi, şahsi 
veya parti çıkarları için kullanılamaz.

 J Sendikalar 
Votorantim örgütlenme hürriyetine saygı duyar, sendikaları çalışanların 
yasal temsilcileri olarak görür ve sürekli bir şekilde diyalog arayışı 
içindedir.

Bu ortaklarla gerçekleştirilecek müzakereler ve diyalog sadece resmi 
şekilde yetkilendirilmiş kişilerce yürütülmelidir.

 J Şirket malları 
Mallar, ekipman ve şirket tesisatı sadece şirket faaliyetlerinde kullanılır 
ve şirketin açıkça tanımladığı hallerin haricinde şahsi amaçlarla 
kullanılamaz.

Şirketin çalışanlara zimmetlediği malların doğru bir şekilde 
kullanılması ve muhafazası çalışanların sorumluluğundadır.

Şirket mallarının bağışlanması, satışı ve devriyle ilgili konular 
değerlendirme için Hukuk Birimine havale edilmelidir.

 J Elektronik bilgi sistemlerinin kullanımı  
Çalışanların görevlerini gerektiği şekilde yerine getirebilmelerini 
sağlamak için elektronik sistemler ve bilgi teknoloji kaynakları 
mevcuttur. Bu sistem ve kaynaklar dahili standartlar ve ilkelerle 
çelişmediği veya yürütülen işin akışını etkilemediği sürece şahsi 
maksatlarla kullanılabilir. Herhangi bir kişi veya kurumu kötüleyen 

materyaller dâhil, müstehcen, pornografi, şiddet, ayrımcılık, ırkçılık 
veya karalama içeren materyallerin değiş tokuş edilmesi, bilgisayara 
indirilmesi, bilgisayarda saklanması veya kullanılması yasaktır ve 
Votorantim’in politikalarına ve çıkarlarına aykırıdır. Oyunlara ve 
zincir mesajlara izin verilmemektedir. Genel olarak, kullanıcılar bu 
sistemleri ve kaynakları kullanırken mahremiyet beklentisine sahip 
olmamalıdırlar. Bu sebeple, Votorantim dilediği her zaman bu sistemler 
bünyesinde aktarılan veya bulundurulan tüm bilgileri kullanabilir ve 
izleyebilir. Bu kural elektronik sistemde veya ilgili diğer bir medya 
üzerine yazılı veya kayıtlı bilgilerin tamamını kapsar. Bu kural ayrıca 
birlikler, satın almalar aracılığıyla teknik olarak geliştirilmiş, edinilmiş, 
şirkete lisanslanmış, şirket tarafından satın alınmış veya şirkete 
emanet edilmiş bilgileri de kapsar.

Profesyonel faaliyetlerle ilgili olarak elektronik sistemlerde oluşturulan, 
bunlar üzerinden alınan veya bunlar üzerinde saklanan dosya ve 
bilgilerin tamamı Votorantim’in malıdır ve ticari ve hukuken bağlayıcı 
mal niteliğindedir. Bu itibarla, bir çalışanın başka bir yere nakli veya 
işten çıkartılması halinde, bu çalışanca edinilmiş bilgilerin tamamı 
muhafaza edilmek veya elden çıkartılmak üzere ilgili birim amirine 
yönlendirilmelidir. Sistem erişim parolası sadece kişisel kullanım için 
ve işyerindeki bir çalışma arkadaşı dâhil üçüncü bir kişiye verilmesi 
yasaktır.

Bilgi teknolojileri departmanının önceden izni olmadan yazılım veya 
programlar kopyalanamaz veya bilgisayarlara kurulamaz.

Grubun elektronik bilgi teknoloji sistemlerini doğru kullanma yöntemi 
Votorantim Portalında bulunan Bilgi Teknolojileri Kurum Politikasında 
ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.
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 J Ticari ortaklarla ilişkiler ve rekabet 
Votorantim serbest rekabet ilkesine bağlıdır. 
Pazar ve rakiplerle ilgili meşru ve gerekli bilgilerin tamamı şeffaf ve 
uygun yöntemlerle edinilmelidir. Bu bilgilerin yasal olmayan yollarla 
edinilmesine tolerans gösterilmez.

Bu bağlamda, yasal olmayan terimi, gizli bilgilerin yasadışı ve ahlaken 
kabul edilemez yöntemlerle edinilmesini ifade eder.

Herhangi bir çalışanın şirketin rakiplerinin veya ticari ortaklarının imajını 
zedeleyici herhangi bir tutum içinde olması yasaktır. Votorantim’in 
işinde yasalara, Grup değerlerine ve Davranış Kurallarına riayet 
edilmesi esastır ve bunlara uyulmasını sağlamak her çalışanın 
sorumluluğudur.

Rakiplerle iktisadi gücün kötüye kullanılması amacıyla olduğu kadar 
keyfi ticari uygulamalar konusunda da bir anlayış birliği söz konusu 
olmamalıdır.

 J Şirket ürünlerinin çalışanlara satışı 
Şirket ürünlerinin çalışanlara satışı ilgili politikalarda belirtilen kurallara 
uygun olarak yürütülmelidir.

PAY SAHİPLERİ 
PAY SAHİPLERİ, AİLE BİREYLERİ VE GRUP ŞİRKETLERİ 
ARASINDAKİ İŞ İLİŞKİLERİ

Pay sahipleri ve bunların aile bireyleri Grup şirketlerinden ürün veya 
hizmet satın alma konusunda çalışanlarla aynı düzenlemelere riayet 
etmelidir.

Pay sahipleri, aile bireyleri ve Grup şirketleri arasında ister şahsen 

2

isterse doğrudan veya dolaylı şekilde pay sahibi oldukları Grup 
şirketleri aracılığıyla ticari ilişki kurulmasına izin verilmektedir. 
Yukarıda anılan iş ilişkilerinde şeffaflık, etik, rekabet edilebilirlik ve 
çıkar çatışmamasının bulunmaması ilkelerinin yanı sıra muafiyet 
ilkesine sıkı sıkıya riayet edilmelidir zira pay sahipleri ve aile bireyleri 
gerçekleşebilirliğe münhasıran Grubun kendisine ve Grup şirketlerine 
dayalı işler veya faaliyetler geliştirmemelidirler.

Grup şirketleri, aile bireyleri ve hissedarlar içinde  üçüncü şahıslar 
için geçerli olan aynı kuralları benimsemelidir (açıklama, fiyat, ödeme 
şartları, akdi teslimat şartları, kalite vb. konularında).

Yukarıda belirtilen aile bağlantıların varlığında, böyle bir işlem 
gerçekleştiği zaman Votorantim’e bildirilip bildirilmeyeceği, Votorantim 
ile ticari ilişki geliştirmeyi isteyen kişi veya şirketlerin takdirindedir.

Bu bölümde öngörülen işlemlerin tamamı için Votorantim Holding’in 
Yönetim Kurulu’nun önceden onayı aranacaktır. Bu teklifler, yukarıdaki 
paragrafta açıklanan hususlara riayet edileceği anlayışına dayalı 
olarak, değerlendirme sırasında dikkate alınacak hususlarla birlikte, 
ilgili faaliyet alanının esas yöneticisi tarafından Holdinge iletilmelidir.

J  Votorantim’in pay sahibi olduğu şirketlerle ilişkiler 
Votorantim’in ortak olduğu şirketlerde diğer ortaklarla kurulacak 
ilişkiler sadece Votorantim Holding Yönetim Kurulu tarafından 
görevlendirilen yasal temsilciler tarafından yürütülmelidir. Ele alınan 
konuların gizliliğine riayet edilmelidir.

Votorantim şirketlerinin dışındaki yatırımcılarla kurulacak irtibat sadece 
görevlendirilen faaliyet alanı aracılığıyla ve işlevden sorumlu kişi 
tarafından burada belirtilen standartlara uygun şekilde yürütülmelidir.
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3 MÜŞTERİLER
Votorantim müşterilerinin beklentilerini karşılayarak ve yenilikçi 
çözümler geliştirerek, müşterileri için değer yaratmaya kararlıdır.

Müşterilerin gereksinimleri ve beklentileri dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmeli ve kararlaştırılan her şey harfiyen yerine getirilmelidir.

Votorantim kökenleri, ekonomik durumları veya bulundukları coğrafi 
konum ne olursa olsun, müşterileri arasında ayrımcılık yapmaz. Ancak, 
şirket, artık ticari çıkarlarına hizmet etmeyen ve dahası hukuki, sosyal 
veya çevresel anlamda risk oluşturan tüm ticari ilişkilerini sonlandırma 
hakkını saklı tutmaktadır.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgiler her zaman anlaşılır ve gerçek 
olmalıdır. Müşteriler teknik veriler ve özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile 
çevresel gereklilikler hakkında zorunlu olarak bilgilendirilecektir. Tüm 
ürünlerde hitap edilen pazarın yasal gerekliliklerine riayet edilecektir.

Bu bize iş fırsatını kaçırmaya mal olsa bile, ürünlerimizin veya 
hizmetlerimizin satışını kolaylaştırmak niyetiyle herhangi bir 
kişiye uygunsuz ödeme yapılması yasaktır. Müşterilerimizden ve 
ortaklarımızdan edinilen bilgilerin gizliğinin sorumluluğu tamamıyla
bize aittir.

TOPLULUKLAR
Votorantim faaliyetlerini yürüttüğü toplumların ekonomik ve sosyal 
yönden gelişmelerine kararlılıkla bağlıdır.

Tüm çalışanlar Votorantim’in değerlerine uygun şekilde hareket edilmesi 
ve Votorantim’in varlığını sürdürdüğü tüm toplumlar içinde diyalog 
kanallarının her zaman açık tutulmasının sağlanması hedeflerine 
bağlıdırlar.

Projelerin, sosyal değişimin desteklenmesi hedefini etkin şekilde 
gözetebilmesi için, sosyal, kültürel ve çevresel politikalara yapılan 
yatırımlara her zaman toplulukların gerçek talepleri rehberlik etmeli ve 
bu politikalar Votorantim’in kurumsal ilkeleriyle de uyumlu olmalıdır.

Votorantim Grubu, çalışanlarının gönüllü programlara katılımını teşvik 
eder.

4
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TEDARİKÇİLER
Tedarikçilerimizle ilişkiler saygı çerçevesinde ve Votorantim’e değer 
katacak ve tedarikçilerin rekabetçi pozisyonlarını güçlendirecek ürün 
ve hizmetlerin geliştirilmesi yönünde aralıksız sürdürülen çalışmalara 
dönük şekilde yürütülmelidir.

Votorantim tedarikçileri net ve ayrımcılık içermeyen kriterlere dayalı 
şekilde değerlendirilmelidir. Tüm kararlar somut teknik ve ekonomik 
temel gerçeklere dayalı olmalıdır. Kararlarda her ne nitelikte olursa 
olsun iltimasa müsaade edilmeyecektir. 

Votorantim’in tedarikçileri Grubun değerlerine aşina olmalı ve 
faaliyetlerinin Davranış Kuralları’nda yer alan ilkelerle uyumlu 
olduğunu göstermelidirler. 

Bir Votorantim tedarikçisi olabilmek için şirketlerin tamamının çocuk 
işçi istihdam etmediklerini beyan etmeleri zorunludur.

Eski çalışanların mülkiyetindeki veya yönetimindeki şirketlerle iş 
yapılırken Votorantim’in iş hukukuyla ilgili risklerle karşı karşıya 
kalmasını önlemek için gerekli özen gösterilmelidir.

Votorantim teklif edilen ürünler ve hizmetler konusunda 
tedarikçilerinden açıklığın yanı sıra iş güvenliği, sağlığı ve çevre 
konularına özen gösterilmesini talep eder.

Votorantim’in menfaatleri tehlikeye girdiğinde ya da yasal konularda, 
vergi, çevre, sağlık ve/veya iş güvenliği konularında aykırılıkların 
mevcut olması halinde Votorantim iş ilişkilerini sonlandırabilir.

Tedarikçilerimizden edindiğimiz tüm bilgilerin gizliliğinden sorumluyuz.

5 DEVLET KURUMLARI
Votorantim olarak devletin tüm kademelerinin mevzuatına ve 
yetkilerine saygılı hareket ederiz.

Yerel, eyalet veya federal düzeyindeki kurumlar dâhil hangi seviyede 
olursa olsun devletin resmi kurumlarına sağlanan bilgiler her zaman 
yazılı olmalı, karşılığında alındı belgesi bulunmalı ve ilgili konuya 
bağlı olarak Hukuk veya Kurumsal İlişkiler Departmanlarından gerekli 
yönlendirme alınmış olmalıdır.

Soruşturma süreçleri dâhil hükümet temsilcileri tarafından talepte 
bulunulması halinde, çalışanlar bu taleplere cevap vermeden önce 
bunları mutlaka Hukuk Departmanına iletmelidirler. Herhangi bir 
çalışana bir “arama izni” ibraz edilmesi halinde, söz konusu çalışan 
işbirliğinde bulunmalı, ancak hareket tarzı konusunda önceden 
yönlendirme ve yardım almak için derhal Hukuk Departmanıyla 
irtibata geçmelidir.

Sağlanan tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olmalı ve konunun açıklığa 
kavuşması için yeterli olmalıdır. Bilgiler yürürlükteki normlara sıkı 
sıkıya uygun bir şekilde sunulmalıdır. Sağlanan bilgilerin “gizlilik 
dereceli bilgi” olarak işaretlenmesinin gerekip gerekmediği ve bilgilerin 
gizliliğini korumak için yerinde tedbirlerin alınıp alınmadığı hususları 
çalışanlarca incelenmelidir. Gerekli yardım sağlanırken şirketin Hukuk 
Departmanına danışılmalıdır.

Votorantim rutin hizmetlerin veya idari işlemlerin hızlandırılması 
amacıyla herhangi bir kamu görevlisine veya resmi merciye her ne 
şekilde olursa olsun mükâfat adı altında ödeme yapılmasını veya 
herhangi bir fayda teklif edilmesini yasaklar.

Şirket işinin ve çalışanları, müşterileri veya pay sahipleriyle olan 
ilişkilerinin seyrini etkileyebilecek hükümet politikaları veya kararları 

6
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REKLAMLAR
Votorantim reklamlarının tamamı doğru olmalı ve reklamlarda 
abartıdan kaçınılmalıdır. Reklamlarda kendini beğenmişliğe, kibre 
veya önyargıya tolerans gösterilmeyecektir.

Votorantim reklamları Grubun pozisyonuna uygun olmalı ve 
reklamlarda Genel Marka ve Kurumsal İletişim Yönetimi esaslarına 
uyulmalıdır.

Şirket yanıltıcı reklam uygulamalarını kınar. Votorantim ürünleriyle ilgili 
pazarlama çalışmaları yürürlükteki mevzuata, etik değerlere ve yerel 
ve uluslararası referans standartlara uygunlukla karakterize edilir.

7

8hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşma hakkını saklı tutar. 
Ancak, bu hakkın çalışanlarca kullanımı Votorantim Holding Yönetim 
Kurulu’nun iznine tabidir.

Çalışanlar resmi mercilerle gerçekleştirecekleri şahsi iş ve işlemlerinde 
Votorantim şirketlerinin adını kullanmayacaklardır.

BASIN
Votorantim bilgilerin halka açıklanmasıyla ilgili olarak açık ve objektif 
bir pozisyon benimser ve ilgili tüm tarafların menfaatlerine hizmet 
edilmesine gayret gösterir.

Medya ile gerçekleştirilecek temaslar sadece şirketin bu işle 
görevlendirdiği sözcüler aracılığıyla ve Kurumsal İlişkiler ve İletişim 
departmanlarının yönlendirmesinde gerçekleştirilir. Bu nedenle, 
yetkisiz kişilerin Votorantim adına medya ile herhangi bir temasta 
bulunması yasaktır.

Çalışanlar, gizlilik dereceli ya da gerçek dışı bilgilerin medya üzerinden 
kamuoyuyla paylaşılmasını teşvik etmezler.

Medya çalışanlarıyla yürütülen temaslarda hiçbir durumda asla ticari 
bir ilişki yürütüyorcasına bir tutum içinde hareket edilmemelidir. Bu 
itibarla, temaslar iltimas veya her ne surette olursa olsun ödeme 
içermemelidir.

Medyayla ilişkilerde ilgili gerçeklerin kamuoyuna duyurulması 
ve şirketin işinin geliştirilmesi gözetilmelidir. Haber başlıklarında, 
mümkün olan her durumda, Votorantim Grubu’nun faaliyetleri 
amaçlanmalıdır. Şirket sözcülerimizin medyayla doğru şekilde temas 
gerçekleştirebilmeleri için izlemeleri gereken esaslar Medya İlişkileri 
Kılavuzu’nda belirtilmektedir.
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 J İmaj ve itibar 
Grup imaj ve itibarının oluşturulması ve güçlendirilmesi ilişkilerimizi 
sürdürdüğümüz toplumla diyalog ve onlarla birlikte hareket etmekle 
sağlanabilir. Bu amaçla, Grup içindeki ve dışındaki işlemlerimizin her 
zaman Votorantim’in İlkeleri ve Değerleriyle olduğu kadar Votorantim 
Portalı üzerinden erişilebilecek marka esaslarıyla da uyumlu olması 
gerekmektedir.

Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili olarak,  ancak işlevi bu faaliyetle 
ilgili olan yetkili alanlar, yine Votorantim Portalı üzerinden erişilebilecek 
Sosyal Medyanın Profesyonel Amaçlarla Kullanımı Hakkında 
Politikaya uygun şekilde, sosyal ağ üzerinden Şirket hakkında 
beyanda bulunabilir.

 J Sözleşmeler ve Muhasebe kayıtları 
Mali ve satış işlemlerinin tamamı Votorantim defter ve kayıtlarına 
vakitli ve doğru şekilde aktarılır.

Çalışanlar müşterilerle ya da tedarikçilerle asla düşük veya yüksek 
fatura düzenlemek gibi usulsüz işlemler gerçekleştirmemelidir.

Votorantim’in taraf olduğu sözleşmelerin hiçbirisi belli belirsiz 
yorumlanmaya müsait olmamalıdır, tüm sözleşmeler en net hükümleri 
içerecek şekilde kaleme alınmalıdır. Esas metin ekinde yer almayan 
belgeler ancak Votorantim’in avukatlarının yardımıyla kabul edilebilir 
veya temin edilebilir.

Tüm ödemeler ve verilen tüm taahhütler uygun hiyerarşik seviyeler 
tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve beraberinde yasal belgelerle 
desteklenmelidir.
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 J Mali yönetim 
Votorantim yasadışı yollarla edinilmiş paranın saklanması veya kayıt 
altına alınması için tasarlanan bir süreç olarak anlaşılan, “kara paranın 
aklanmasıyla” ilgili hiçbir girişimi kabul etmez veya desteklemez. 
Herkesin aşağıda sayılan davranışların farkında olması önem arz 
etmektedir:

• Alışılmadık veya karmaşık ödeme düzenleri.
•  İşlemle ilgisi bulunmayan ülkelerden veya ülkelere yapılan alışılmadık 

transferler.
• Fazla dürüst izlenimi vermeyen faaliyetlerde bulunan müşteriler.
•  Bilgi kayıt gerekliliklerinden kaçınmak konusunda telaş sergileyen 

müşteriler.
•  Daha önce “kara paranın aklanmasıyla” ya da vergi kaçakçılığıyla 

ilişkilendirilmiş yerleri içeren işlemler.

Yukarıda sayılan bariz işaretlerin tamamı ilk amirlere veya 
Ombudsmanlık Ofisine rapor edilmelidir.

 J Fikri mülkiyet
Votorantim için fikri mülkiyet stratejik bir varlıktır. Fikri mülkiyet, 
rakiplerin bilgisine sunulması halinde onlara fayda sağlayabilecek 
olan diğer şeylerin yanı sıra, patentleri, tescilli markaları, teknik bilgiyi 
(know-how), teknik verileri ve süreçler ve piyasa hakkındaki bilgileri 
içerir.

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen fikri nitelikteki bir çalışmanın 
sonuçları ve şirket bünyesinde üretilen stratejik bilgiler sadece 
Votorantim’in malıdır.

Çalışanlar görevleri sırasında erişmiş olabilecekleri fikri mülkiyetle ilgili 

her türlü bilgiye gizlilikle yaklaşacaktır. Söz konusu bilgiler dikkatli bir 
şekilde kullanılmalıdır. Bu bilgilerin açıklanması şirket yönetiminden 
önceden edinilecek izne tabidir.

Resmi mercilerin meşru taleplerine cevaben sağlanacak gizlilik 
dereceli bilgiler sadece bu bilgilere gizlilik içerisinde yaklaşılmasının 
gerekip gerekmeyeceği dikkatlice değerlendirildikten ve bilgilerin 
gizliliğini sağlamak için gerekli uygun tedbirlerin tamamının alınması 
hususunda şirket Hukuk Departmanından yardım alındıktan sonra 
sağlanabilir.

 J Kurum dışı kurslar ve sunumlar  
Kurum dışındaki kurs, seminer ya da halka açık diğer etkinliklere 
katılırken şirketin kendisi ve işiyle ilgili bilgilerin gizliliğine mutlaka sıkı 
sıkıya riayet edilmelidir.

Etkinliklere sergi açan kişi olarak katılım ve sunum konuları ilgili 
çalışanın üstlerinden önceden alınacak izne tabidir.

Votorantim Grubuna odaklı sunumlarda mutlaka halka açık resmi 
belgelerden yararlanılmalıdır. 

 J İş sağlığı, güvenliği ve çevre  
Çalışanların sağlığı ve fiziksel bütünlüğü ve çevrenin korunması 
Votorantim’in öncelikleridir ve bu itibarla iktisadi veya üretimle ilgili 
konuların önünde gelir. Votorantim iş sağlığı, güvenliği ve çevreyle 
ilgili olan, çalışanları, insanları veya çevrenin kendisini etkileyebilecek 
tüm bilgilere şeffaflıkla yaklaşır.

Şirket çalışanların rutinlerden gerektiği şekilde haberdar olmaları 
ve bu konularda sorumluluk almaları amacıyla çalışanlarına sürekli 
olarak eğitim verecektir.
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Çalışanlar iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularındaki politikaları, 
prosedürleri ve uygulamaları mutlaka öğrenmeli ve bunlara uygun 
hareket etmelidir. Tüm çalışanlardan muhtemel risk durumlarını 
tanımlayarak, işyerlerini dikkatlice gözlemlemeleri beklenmektedir. 
Muhtemel bir riskin tanımlanması halinde, yerel amire mutlaka bilgi 
verilmeli ve ilgili kişiler mutlaka uyarılmalıdır. Böyle bir davranış iş 
güvenliği konularına bağlılığın bir göstergesi olarak sayılacaktır.

Grubun dışarıdan hizmet aldığı firmaların kendileriyle ilgili özel 
politikada tanımlanan iş sağlığı, güvenliği ve çevreyle ilgili prosedürlerin 
tamamına mutlaka uymaları gerekir.

Çevre veya işle ilgili kazalar gibi acil durumlarda ilgili kişiler durumla 
ilgili olarak hazırlanmış prosedürlere mutlaka riayet etmeli ve durumla 
ilgili gerçekleri hızla yerel idareye rapor etmelidir. Sadece resmi olarak 
görevlendirilmiş sözcüler mülakatta bulunabilir veya resmi mercilere 
ve kamuoyuna yönelik bildiriler hazırlayabilirler.

Çevre kazaları, çevre, sağlık ve yaşam üzerinde doğrudan veya 
dolaylı olarak zarara yol açabilecek beklenmedik ve istenmeyen 
hadiselerdir.

 J Hediyeler ve davetiyeler 
Kurumsal hediyeler ve davetiyeler bir ticari ilişkide nezaketin ve 
samimiyetin göstergesi olarak kabul edilirler.

Bu hediye ve davetiyeler herhangi bir iş anlaşmasında çıkar sağlamaya 
teşebbüs şeklinde karakterize edilmedikleri sürece, çalışanlar, bir 
ticari ilişkinin tarafları arasında nezaket ve samimiyeti simgeleyen 
mutat davranışlardan olan kurumsal hediyeleri kabul edebilirler.

Giderleri müşteriler, tedarikçiler, devlet kurumları veya diğer paydaşlar 
tarafından karşılanan etkinliklere dair davetiyeler ancak ticari 

bağlantıları geliştirmek noktasında gerçek bir fırsat mevcutsa, diğer 
firmaların profesyonellerine de sunulmuş ise, önceden yönetimden 
izin alınarak kabul edilebilir.

Votorantim Grubunu ve şirketlerini övmek veya onurlandırmak 
amacıyla ödül şeklinde verilen her türlü nesne mutlaka ilgili İş Biriminin 
iletişim birimine iletilmelidir.

Çalışanlar kendilerinden herhangi bir şekilde taviz vermelerini 
gerektirebilecek hiçbir hediye veya faydayı kendileri ya da aileleri 
adına kabul edemezler. Bu gibi durumlarda, hediyeler bunları 
gönderen şirketlere mutlaka iade edilmelidir.

Tüm çalışanlar sadece değerine değil mutlaka hediyelerin ne 
bağlamda alındığına da dikkat etmeli; şüphe halinde çalışan mutlaka 
amirine danışmalıdır. Ne vesileyle olursa olsun, para kabul edilmesi 
kesinlikle yasaktır.

Çalışanlar Votorantim adına ilişkide oldukları kuruluşlara mutlaka 
hediyeler veya armağanlarla ilgili şirket politikası hakkında bilgi 
vermelidir.

Votorantim’in kendi ortaklarına hediyeler veya davetiyeler verirken de 
mutlaka aynı ilkeler uygulanmalıdır.
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Bu Davranış Kuralları’nın yorumlanmasına ilişkin sorular, beklenmedik 
durumlar veya aykırılıklara ilişkin ihbarlar mutlaka amirlere bildirilmeli 
veya Ombudsman’a iletilmelidir.

Doğrudan ilk amir tarafından değerlendirilmesi rahatsızlık 
yaratabilecek durumlarda, çalışanlar sorunlarını Ombudsmanlık 
kanallarından birini kullanarak doğruca Birimin Davranış Komitesine 
iletebilirler. Konu, Birimin sorumluluk alanını aşıyorsa, Birimin 
yönetimini de içeriyorsa veya Grubun diğer alanlarını bir derece 
etkilemişse, çalışanlar bu konuyu yine Ombudsman aracılığıyla 
Kurumsal Davranış Komitesine iletmelidirler.

Ticari iş veya işlemlerde çalışanların, tedarikçilerin, yüklenicilerin 
veya iş ortaklarının dâhil oldukları sahtekârlıklar, yersiz harcamalar 
veya rüşvetle ilgili ihbarlar beraberinde mümkün olduğunca somut 
gerçeklere ve verilere yer verilmelidir.

Votorantim tarafından alınan tüm ihbarlar gizlilik içinde 
değerlendirilecektir. İyi niyet kaideleri çerçevesinde bildirimde 
bulunmuş hiçbir çalışan aleyhine misillemeye tolerans 
gösterilmeyecektir. Herhangi bir şekilde misillemeyle karşılaşmış 
çalışanlar bu durumu derhal Davranış Komitesine bildirmelidir.

 J Davranış Komiteleri 
Komiteler Ombudsman tarafından kendilerine nesnel ve ciddi bir tarzda 
aktarılmış Davranış Kuralları’yla ilgili sorunların incelenmesinden, 
kendilerine sunulan durumlara çözümler aramaktan ve kimliği 
belirlenmiş ise bu sorunları iletenlere geri bildirimde bulunmaktan 
sorumludurlar.

Birimlerin Davranış Komiteleri, Birim yönetimine mensup kişilerden 
oluşur. Komiteler benzer durumların çözümlenmesinde kullanılmış 
kriterlerde birlikteliği sağlar, ele alınan sorunun geçerliliğini doğrular, 
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durumun gerektirmesi halinde tedbirler alır ve kimliği belirlenmişse, 
şikâyet sahibine geri bildirim sağlarlar.

Kurumsal Davranış Komitesi kendisine aktarılmış şikâyetleri 
çözümlemekten, Davranış Kuralları’nda belirtilmemiş durumlar için 
kriterlerin belirlenmesinden ve Grup Ombudsmanlık sisteminin 
gerektiği şekilde çalışmasından sorumludur. Bu komite ayrıca, Birim 
Komiteleri tarafından kendilerine havale edilmiş özel durumları 
çözümlemek için kriterleri belirlemekle, tüm Grup için bir kararlar veri 
bankası oluşturmakla ve dolayısıyla gelecekteki kararlar için kriterler 
ve içtihatlar listesinin sürekli olarak genişletilmesiyle görevlidir.

 J Denetim 
Kurumsal Denetim zimmet veya şirket mallarına zarar suçlamalarını 
içeren şikâyetlerin incelenmesinden sorumludur.

Her durumda, konuların incelenmesinde objektiflik ve konuyla ilgili 
tarafların kimliliğin gizliliği garanti altındadır.

 J Disiplin önlemleri 
Standartlar, politikalar ve prosedürlerin varlığı tüm başarılı şirketler için 
elzemdir. Yönetim, organizasyonun uyum içinde ve verimli bir şekilde 
çalışmasını sağlayan söz konusu önlemler açısından hesap verme 
sorumluluğu taşımaktadır. Görevi suistimal veya bu standart politika 
veya prosedürlere uyulmaması disiplin tedbirlerinin uygulanmasına 
yol açabilir ki, bu disiplin tedbirleri, uygulanmaları halinde, mutlaka 
eğitimsel ve kültürü yerleştirici unsurlar olarak işlev görmelidirler.

Organizasyonun politikalarının ve normlarının doğru bir şekilde 
uygulanması hakkında ekipleri bilgilendirme, yönlendirme ve 
hazırlama ve izlenecek örnekleri belirleme sorumluluğu yönetime 
aittir.

Grup standartlarına ve kurallarına aykırılığa tolerans gösterilemez ve 
bu durum disiplin işlemine tabi tutulacaktır. İlgili yönlendirmeyi takiben 
denetim süreçleri tarafından tasarlanan eylem planlarına uyulmaması 
dâhil, aykırılıkların tekrarı da disiplin önlemlerine tabidir. Bu tedbirler 
şunları içerir: 

1. Sözlü uyarı
2. Yazılı uyarı
3. Uzaklaştırma
4. İşten çıkarma
5. Haklı sebeple işten çıkarma

Cezalar, üstü örtülü af şeklinde nitelendirilmelerinin önlenmesi 
amacıyla, mutlaka ihlalin gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra 
uygulanmalıdır. İhlalin, delillerin ve ilgili sorumlulukların tespitini 
gerektirdiği hallerde cezanın uygulanmasında daha uzun bir süreye 
müsaade edilir. Yaptırımlar mutlaka adil, makul ve ilgili ihlale uygun 
olmalıdır. 

Benzer durumlara mutlaka benzer yaptırımlar uygulanmalıdır. 
Çalışanlar belirli bir normun işlevsizliğine kanaat getirmeleri halinde, 
bu durum hakkında derhal ilk amirlerine müracaat etmeli ve normun 
değiştirilmesini talep etmelidirler. Bu norm talep üzerine ilgili departman 
tarafından yeniden değerlendirilecek ve revize edilebilecektir. Altyapı 
veya kaynak eksikliği sebebiyle çalışanların norma uyamamaları 
halinde, çalışanlar mutlaka en yakın amirlerinden yönlendirme 
talep etmelidirler. Bu talep üzerine amirin konuyu kati çözüm için 
organizasyon içindeki uygun kademenin dikkatine sunması gerekir.

Söz konusu çalışanların bir şirket normuna veya prosedürüne aykırı 
davranışta bulunan en yakın amiri Kurumsal Denetime bildirilecektir. 
Aynı alanda başka bir ihlal gerçekleşirse, müdüre bildirimde 
bulunulacak ve hem amire hem de çalışana yazılı uyarı yapılacaktır.
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Aynı nitelikte başka bir ihlalin gerçekleşmesi durumunda, direktöre 
bilgi verilecektir. Direktör, Kurumsal Denetim tarafından sağlanan 
bilgilere dayalı olarak alınması gereken tedbirlere karar vermek 
zorunda olup, bu bağlamda ilk işlem, müdüre yazılı uyarıda bulunmak 
olacaktır.

Bu kusurlu davranışın devamı halinde, kati çözüme karar vermesi 
için mutlaka İş Biriminin Başkanına çağrıda bulunulmalıdır. Benzeri 
vakaların bir örnek şekilde ele alınmasını sağlamak üzere, mutlaka 
Kurumsal Davranış Komitesine de bildirimde bulunulmalıdır.

Hangi disiplin tedbirinin uygulanacağı konusunda İnsan Kaynaklarına 
mutlaka danışılmalı ve gerekirse yönlendirme için Hukuk 
Departmanına danışılmalıdır.

Normlara uyulması sonucu ulaşılan olumlu neticeler mutlaka Grubun 
onay-tasdik sistemleri aracılığıyla ele alınmalıdır, zira bunları iletişim 
çalışmalarının takip etmesi, bu neticelerin saygı ve disiplin kültürüne 
katkı yapmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde, uygulanan disiplin 
tedbirlerinin ifşa edilmesinin de olumlu etkisi mevcuttur, zira bu, söz 
konusu durumların Votorantim tarafından ciddiyetle ele alındığını 
gösterir. Yukarıda sayılan durumların herhangi birinde, liderlerin iş ve 
işlemlerinde her zaman için bireylere saygı mutlaka yönlendirici ilke 
olmalıdır.

 J Davranış Kuralları Yönetimi 
Bu Davranış Kuralları’nın onaylanmasından ve güncellenmesinden 
Votorantim Holding Yönetim Kurulu sorumludur.

Üstlerinin ve dışarıdan hizmet alınan yüklenicilerin, tüm çalışanlarca 
takip edilecek bir Davranış örneği vazifesi görmesi amaçlanan bu 
Davranış Kuralları’nda belirtilen kurallara aşina olmaları ve bu kurallara 
uymalarının sağlanması her kademedeki yöneticinin görevidir.

İyileştirmeye dair öneriler en yakın amir ya da Ombudsmanlık 
kanalları aracılığıyla Davranış Komitesine iletilmelidir. Komiteler 
önerilerin incelenmesinden ve uygun görüldükleri takdirde Davranış 
Kuralları’nın bir sonraki versiyonuna eklenmesi için Kurumsal 
Davranış Komitesi’ne teklif edilmesinden sorumludurlar.

 J Ombudsman
Votorantim bünyesinde Davranış Kuralları’yla ilgili konuları araştırmak, 
incelemek ve çözüme kavuşturmak üzere bir Ombudsman görev 
yapmaktadır. Ombudsmanlık ofisine hem kurum içinden hem de 
dışından erişilebilmektedir.

Ombudsman tarafsız ve şeffaftır; tüm bilgilerin gizliliğini garanti eder, 
ilgili tarafların kimliğini saklar ve herkes için daha iyi bir çalışma 
ortamının sağlanmasını destekler. Ombudsmanlık Ofisi, Davranış 
Kuralları’nın yorumlanmasıyla ilgili meseleleri açıklığa kavuşturmak ve 
yolsuzluk, rüşvet, sahtekârlık, çevreye verilen zararlar, yanlış bilgiler, 
usulsüz muhasebe kayıtları, şirket varlıklarının suistimal edilmesi, etik 
olmayan davranışlar veya prosedürler ve ırk, renk, din, cinsiyet ve 
fiziksel ya da sosyal durum esaslı ayrımcılık gibi Davranış Kuralları’nı 
ihlal eden durumları incelemek için gerekli altyapıya sahiptir.
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Taahütname



Taahütname

Votorantim Grup Davranış Kurallarını okudum, anladım ve bu 
kurallara bağlı kalacağımı ve şirket içi tüm faaliyetlerimde itaat 
edeceğimi taahhüt ederim. Ayrıca, kuralların uygulanmasını 
sağlama konusunda da sadık kalacağımı bildiririm.

Bu Davranış Kuralları bütününde, yasayla uyumlu olan davranış 
yönlendirmeleri, Votorantim’in faaliyetlerini sürdürdüğü diğer 
ülkelerin yasalarının önüne geçmemesi gereken Brezilya 
yasalarını işaret etmektedir. Dış ülkelere ait yerel kanunların 
Davranış Kuralları’nda bahsedilenlerden farklılık göstermesi 
durumunda, eğer açıklığa kavuşturma ihtiyacı olursa, 
Ombudsmana başvurmanızı istemekteyiz.

Isim - Soyisim

Tarih

Birim

Imza
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