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DAVRANIŞ 
KURALLARI



Sorumlu bir şirket olarak, Kingfisher’in, 
işini, profesyonel, adil ve tam bir bütünlük 
içerisinde yürütmesini istiyorum. 
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BUNLAR, DAVRANIŞ 
KURALLARIMIZDIR 

İşimiz, insanların evlerini ve böylelikle 
yaşamlarını geliştirmelerine yardımcı olma 
tutkusu üzerine kurulmuştur. Hedefimiz, herkes 
için daha iyi bir toplum yaratma konusundaki 
rolümüzü oynayarak dünya genelinde olumlu 
bir etki yaratmaktır. Bu, yüksek etik standartlar 
benimsememizi, işimizi profesyonel, adil olarak 
ve tam bir bütünlük içerisinde yapmamızı 
özellikle önemli kılmaktadır. 

Kingfisher için veya Kingfisher ile birlikte 
çalışmak, yaptığımız her şeyde bu yüksek 
profesyonellik ve bütünlük standartlarını 
korumamız ve geçerli kanunlara daima 
uymamız anlamına gelmektedir. Bu, kimliğimizin 
bir parçasıdır ve bunlara uymak suretiyle, işimiz 
ve çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, 
paydaşlarımız ve topluluklarımız da dahil 
bize bağlı insanların uzun vadeli çıkarlarının 
korunmasına yardımcı olursunuz. 

Kingfisher veya Grup şirketlerinden herhangi 
birine mal veya hizmet sağlayan tüm çalışanlar 
ve tedarikçiler, Kingfisher Davranış Kurallarını 
kullanmalıdır. Bu, gerekli asgari davranış 

standartlarını açıklar ve gerekmesi durumunda 
daha fazla destek veya danışmanlık almanız 
için bilgi sağlar. Tedarikçilerden, bu Kuralları, 
tedarik zincirleri aracılığıyla ilgili çalışanlarına 
iletmeleri beklenmektedir. 

Bu Davranış Kuralları tartışmaya kapalıdır 
Kingfisher Yönetim Kurulu, standartlarımızı 
uygulamalarına yardımcı olmaları için bir dizi 
değerler, iş davranışları ve prensipleri hakkında 
anlaşmıştır. Bunlar, aşağıda belirtilmiştir.  
Her çalışan ve tedarikçiden, yaptıkları her şey 
konusunda Kurallarımıza ve bu davranışlara 
göre hareket etmeleri beklenmektedir. 

Kingfisher’in, insanların çalışmak isteyeceği  
ve ilişkilendirilmekten gurur duyacağı büyük  
bir şirket olmasını istiyorum.  
Bu çabamızı desteklediğiniz  
için teşekkür ederiz. 

Véronique Laury 
Grup İcra Kurulu Başkanı 

KARŞILIKLI BEKLENTİLERİMİZ: 
SORUMLULUK - Kendi davranışlarımız 
hakkında kişisel sorumluluk alacağız. 
DÜRÜSTLÜK - Aramızdaki iletişim dürüst  
ve içten olacaktır. 
TUTKU - İşimiz ve doğru olanı yapma 
konusunda istekliyiz. 
AÇIK SÖZLÜLÜK - Sözlerimiz ve 
davranışlarımız açık ve anlaşılırdır. 
UYUMLULUK - Uyum gösterip, işimiz için  
en iyisini yapacağız. 

BU DAVRANIŞLAR, İŞİMİZİN HER 
BÖLÜMÜNE ETKİ EDER VE YAPTIĞIMIZ 
HER ŞEYİN İÇSEL BİR PARÇASI OLMALIDIR. 
•  Yaptığımız her şey müşterimizin yararına 

olmalıdır 
•  Güvenlik önceliktir; herkes, kendisine bir  

zarar gelmeksizin her gün evine dönme 
hakkına sahiptir 

•  Kanunlara uyarız 
•  İşimizi etik bir şekilde yürüteceğiz ve tedarik 

zincirimizin tamamını anlarız 
•  Satıcılarla olan ticari ilişkilerimizde dirençli 

fakat adil olacağız 
•  Ürünlerimizin tamamı güvenli ve amacına 

uygun olacaktır. Kalite önemlidir 
•  Eğer yanlış bir şey görürsek bunu rapor 

ederiz 
•  Birlikte çalıştığımız herkese saygılı olacağız 
•  Ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yaparız 
•  Hepimiz, sadece tek bir Kingfisher için çalışırız



Bu Kurallar, durmaksızın gelişip büyüyen 
işletmemize ayak uydurduklarından emin 
olmak için düzenli denetlemeye tabi olacaktır. 
Kurallarımıza bağlı olan, Kingfisher için veya 
Kingfisher ile birlikte çalışan herkesten gelen 
geri bildirime sıcak bakmaktayız, bu nedenle 
lütfen yorumlarınızı e-posta aracılığıyla  
codeofconduct@kingfisher.com adresine 
gönderin.

BU KURALLAR KİMLER İÇİN GEÇERLİDİR?
Kurallar, Kingfisher veya ona bağlı herhangi 
bir Grup Şirketlerinin tüm çalışanlarına 
(“Çalışanlar”) ve aynı zamanda Kingfisher 

veya ona bağlı herhangi bir Grup Şirketlerine 
mal ve hizmet sağlayan herhangi bir kimseye 
uygulanmaktadır (“Tedarikçiler”). Çalışanlar, 
Kingfisher’ı temsil eden herhangi bir kişiye, 
Kurallarımızın sunulduğundan ve onların bu 
Kurallara bağlı kaldıklarından emin olmalıdırlar.

Kurallarımıza uyma sorumluluğu, her Grup 
Şirketi Başkanının elindedir.

Grup bünyesindeki tüm müdürler, çalıştıkları 
ekiplerin Kuralların farkında olup, onlara 
uyduklarından emin olmalıdırlar.
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Tüm Tedarikçiler, bu Kurallar içerisinde 
düzenlenmiş olan prensiplere saygılı olmalı ve 
Grup’la iş alışverişinde bulundukları zamanlarda 
kendi çalışanlarının ve alt yüklenicilerinin 
Kurallar’a uyduklarından emin olmalıdırlar.

YASA’YI ÖĞRENMEK
Tüm çalışanlar, işlerinde geçerli olan ilgili 
yasal gereksinimlere aşina olmalıdırlar. 
Grup Şirketleri, çalışanlarına bu konuda 
yardımcı olmak için e-eğitim gibi kaynakları 
sağlayacaklardır. Bir durumun yasaya 
uygunluğuna dair herhangi bir şüpheniz 
bulunuyorsa, Grup Şirketinizin avukatına 
veya Kingfisher Grup Hukuk Direktörüne 
danışmalısınız. Tedarikçiler, Kingfisher 
Grup’la birlikte gerçekleştirdikleri işlerde 
çalışanlarının tüm ilgili yasayı kavramalarını 
sağlamalıdırlar, örneğin; korunması gereken 
kişisel bir veri ya da Tedarikçilerin Grup’un 
rakiplerine hangi bilgileri dağıtabileceğini 
kısıtlandıran rekabet yasası.

HERHANGİ BİR İSTİSNA BULUNUR MU?
Kingfisher, kültür, yasalar ve politik alanlarda 
belirgin farklılıklar bulunan ülkelerde faaliyet 
göstermektedir. Kurallarımızın ve yasal 
gereksinimlerin yerel yasa ve geleneklerle 
çatıştığı durumlar olabilmektedir. Yerel Yasa’nın 
Kurallarımız’dan daha yüksek bir standart 
gerektirdiği durumlarda, yerel yasa daima 
uygulanmalıdır. Yerel Yasa ve geleneklerin 
daha düşük bir standart belirlediği durumlarda, 
tüm Çalışanlarımız ve Tedarikçilerimiz için 
minimum gereksinimleri belirlemesi nedeniyle, 
Kurallarımız uygulanmalıdır.

KURAL İHLALİNDEN KUŞKULANIRSAM NE 
YAPMAM GEREKİR?
Kurallarımızın ihlalinin gerçekleştiğini 
hissediyorsanız, bu durumda harekete 
geçmelisiniz. Bu, hepimizin menfaatinedir.

Tüm Çalışanlar doğru olanı yapmalı ve 
Kurallarımıza uymayan herhangi bir konu 
hakkında gerçekten sahip oldukları endişelerini 
dile getirmelidirler. Müdürünüzle konuşun 
veya yerel İç Denetim ya da İnsan Kaynakları 
ekibi veyahut Kingfisher Yasal ve Kurumsal 
Sorumluluk ekibiyle endişelerinizi tartışın.

Alternatif olarak, yerel kanunların izin verdiği 
durumlarda, her Grup Şirketi, endişelerinizi isim 
vermeden dile getirebileceğiniz, “çekinmeden 
konuşabileceğiniz” bir telefon ve internet 
temelli olanaklara sahip olacaktır. Bu konunun 
ayrıntıları, yerel düzeyde bildirilmektedir.

Tedarikçiler, çalışanlar ve alt yükleniciler, 
Kingfisher’da bağlantıda bulundukları genel 
kişiler aracılığıyla Kurallarımızın ihlal edilmesi 
durumunda bizi bilgilendirmelidirler ve  
alternatif olarak, yerel yasaların izin 
verdiği durumlarda, “çekinmeden 
konuşabileceğiniz” bir telefon ve internet 
temelli imkanlar – www.intouchfeedback.
co.uk/kfsupplier aracılığıyla bize ulaşabilirler.

Aynı zamanda Çalışanlar ve Tedarikçiler 
codeofconduct@kingfisher.com adresinden 
bizimle iletişime geçebilirler.

Davranış Kurallarımız, ne her olasılığı karşılayabilmekte ne de bunu yerine 
getirmeyi amaçlamaktadır. Bazı durumlar kapsanmayacaktır ve en uygun 
davranış biçimi konusunda kendi yargınızı kullanmak zorunda olacaksınız.  
Bu belgenin sonunda, bu yargıyı yerine getirmekte size yardımcı olacak  
bir karar alanı oluşturduk.

DAVRANIŞ 
KURALLARI



BİR SONRAKİ AŞAMA NEDİR?
Kuralların ihlalinden şüpheleniyorsa, bu 
durumda bir ekip uygun görüldüğü şekilde 
bir soruşturmayı yerine getirecektir. Herhangi 
bir Çalışanın Kurallarımıza uymaması, uygun 
olduğu hallerde, işten çıkarılma dahil olmak 
üzere disiplin cezasıyla sonuçlanabilmektedir.

Herhangi bir Tedarikçinin Kurallarımıza 
uymaması, Tedarikçi ilişkisinin feshedilmesiyle 
sonuçlanabilmektedir.

Çalışanlarımıza karşı misillemeye tolerans 
göstermeyeceğiz (Kingfisher Grup bünyesinde 
çalışanlara veya Tedarikçilerin çalışanlarına 
karşı), sonuçta onlar Kurallarımızın çiğnenmesi 
veya ihlal edilmesi konusunda gerçek 
şüpheleriyle ilgili olarak iyi niyetle rapor verdiler.

DAHA FAZLA DESTEK
Kurallar veya Kuralların uygulanışı ile  
bağlantılı herhangi bir sorunuz varsa, lütfen  
codeofconduct@kingfisher.com 
adresi aracılığıyla bizimle temasa 
geçmekten çekinmeyin.

RAPORLAMA
Her bir Grup Şirketi Başkanının, halihazırda 
açıklamadıkları hiçbir Kural ihlali olmadığını 
yıllık olarak Kingfisher’a rapor etmeleri 
gerekmektedir.

Kingfisher Grup’un belirli üst düzey yöneticileri 
de aynı zamanda halihazırda açıklamadıkları 
hiçbir Kural ihlali olmadığını, Kuralları okuyup, 
anladıklarını ve yazılı olarak tüm potansiyel 
çıkar çatışmalarının bildirildiğini yıllık olarak 
belgelendirmelidirler.

Tedarikçilerden, halihazırda açıklamadıkları hiç 
bir Kural ihlali olmadığını yıllık olarak Kingfisher’a 
rapor etmeleri istenebilir. Çıkar çatışmalarını, 
rüşvet ve yozlaşmış iş uygulamalarını 
belirlemek ve önlemeye yardımcı olmak için 
Tedarikçilerden denetim yöntemlerini gözden 
geçirmelerini isteyebiliriz. Bir Tedarikçi’nin 
denetim yöntemleri hakkında ciddi 
endişelerimiz bulunduğu takdirde, (işletmemize 
bağlı olup olmamaları önemli değil), onlarla 
olan ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.
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N
asıl rekabet ederiz

Yasaya uygun, dürüst ve etik bir rekabete 
kendimizi adarız. İster bir Çalışan ister bir 
Tedarikçi olun, nerede iş yaparsanız yapın, 
iş uygulamalarınızın tamamen rekabet 
yasalarıyla uyumlu olmasını sağlamak sizin 
sorumluluğunuzdur.

Rekabet yasalarının ihlali şu sonuçlara yol 
açabilir: ciddi parasal ve cezai yaptırımlar 
(bireysel cezalar ve hapis cezaları dahil); 

uğranan zarar için müşteriler ve yasaya aykırı  
iş yüzünden zarar gören diğer kişiler tarafından 
aleyhinizde dava açılma riski; olumsuz tanıtım 
ve itibar zedelenmesi.

Bu nedenle rekabet yasasına uyum sağlamak 
zorunludur. Bu yasaların kasıtlı ihlali, çalışanlar 
için disiplin cezasına ve Tedarikçilerle 
sözleşmelerin feshedilmesine yol açabilir.

Çalışanlar ve Tedarikçiler, haksız ve yasal 
olmayan rekabete sürükleyebilecek 
herhangi bir iletişim veya faaliyete izin 
vermediklerinden emin olmalıdırlar.

ÖRNEĞİN:
•  Çalışanlar, Tedarikçi ile sadece “bilinmesi 

gereken” temelinde yer alan ticari açıdan 
hassas bilgileri paylaşabilirler

•  Fiyatlandırma, aralıklar veya fiyat konusunda 

hassas bilgileri rakiplerle tartışmamalısınız
•  Gizli bilgilerin rakiplere ifşa edilmesine asla 

izin vermemeli veya bunu önermemelisiniz
•  Piyasa istihbaratı, yasal yollarla toplanmalı  

ve ticari stratejiye o istihbaratın ışığında 
bağımsız olarak karar verilmelidir

•  Gizli bilgiler, dolaylı olarak Tedarikçi’den 
gelen bilgiler dahil olmak üzere, rakiplerden 
edinilmemelidir.

Rekabet yasaları, Kingfisher’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde 
uygulanmakta olup, bu yasaların ihlali, şirketler ve bireylere verilen 
ciddi cezalarla sonuçlanabilmektedir.

NASIL REKABET 
EDERİZ



R
üşvet ve yolsuzluk karşıtlığı

Faaliyet gösterdiğimiz tüm yetki alanlarında 
rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığıyla ilgili tüm 
yasaları uygulayacağız. Bununla birlikte, 
ülke içinde ve yurt dışındaki yönetimlerimiz 
hususunda, Rüşvet Yasası 2010 dahil olmak 
üzere, Birleşik Krallık yasalarına bağlı kalırız.

Rüşvet; açık sözlülük ve dürüstlük prensiplerine 
aykırı, usulsüz çıkar veya nüfuz edinmek için 
ikna yoluyla, doğrudan ya da dolaylı olarak 
herhangi bir değere sahip bir şeyi (genellikle 
para, bir hediye, kredi, ödül, rica veya diğer 
bir bedel) herhangi bir kişiye vermeyi ya da o 
kişiden almayı kapsayan bir yolsuzluk şeklidir.

Çalışanlar asla doğrudan ya da dolaylı olarak 

hiçbir şekilde rüşvet teklif etmemeli, vermemeli, 
kabul etmemeli veya almamalıdır. Benzer 
şekilde, bizim adımıza hareket eden herhangi 
bir üçüncü şahsın veya temsilcinin ya da bizim 
için hizmet sağlayan kişilerin, yapmayacağımız 
bir şeyi yapmalarına izin vermemekteyiz.

Yozlaşmış eylem; itibari değerinin haricinde 
hediyeler vermek ve ödemelerin yöneticiler, 
Çalışanlar ve Kingfisher adına hareket eden 
kişiler tarafından yapılmış olmasını kapsar. Benzer 
şekilde, Kingfisher’ın müdürleri ve çalışanları veya 
Kingfisher’ın adına hareket eden herhangi bir 
temsilci (ya da Kingfisher’ı temsil ettiğini iddia eden 
kişi), bir sonraki bölümde belirtilen prensiplere, 
Hediye ve Eğlence Politikamıza aykırı hediyeleri 

ve diğer değerli öğeleri kabul etmemelidirler.
Nerede faaliyet gösteriyor olursak olalım, tüm 
iş anlaşmalarımız ve ilişkilerimizde profesyonel 
olarak, adil bir şekilde, dürüst davranmaya, aynı 
zamanda dolandırıcılık, rüşvet ve yozlaşmış 
iş uygulamalarına karşı çıkmak adına riskleri 
değerlendirmeye, etkili sistemleri uygulayıp 
yürütmeye kendimizi adadık. Tedarikçilerimizin, 
dolandırıcılık, rüşvet ve yozlaşmış iş uygulamalarını 
belirlemek ve önlemek için yürürlükte olan 
benzer bir yaklaşıma, program ve politikaya sahip 
olmaları gerekmektedir. Tedarikçi’ye ait anti rüşvet 
programı hakkında ciddi endişelerimizin olması 
halinde, (işletmemize bağlı olup olmamaları önemli 
değil), onlarla ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULARI 
GERÇEKLEŞTİRMEMEK GRUP POLİTİKASIDIR:
•  siyasi partilere veya politikacılara bağışta 

bulunmak
•  sadece faaliyet gösterdikleri ülkelerde uygun 

olan yasal ve düzenleyici gereksinimlerde  
çalışan, herhangi bir ülkede kamu görevlileriyle 
olan tüm bağlantıları

•  uygulanabilir rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasalarla 
uyum içinde yürütülen, kayıtlı ve tanınmış hayır 
kurumlarıyla çalışmak. Bu, ne bizlerin, ne  
de adımıza hareket eden kişilerin, hiçbir sıfatla 
bir kamu görevlisine herhangi bir hediye 
vermeyeceğimizi veya avantaj sağlamayacağımızı 
(kolaylaştırma ödemeleri dahil) açıklamaktadır.

Rüşvet ceza gerektiren bir suçtur. Herhangi bir sebeple, ne kimseye rüşvet verir,  
ne uygunsuz iknalarda bulunuruz ne de rüşveti veya uygunsuz iknaları kabul 
ederiz.

RÜŞVET KARŞITLIĞI VE 
YOLSUZLUK



H
ediyeler &

 eğlence

HEDİYELER VE 
EĞLENCE
Hediye ve eğlencelerin alımı veya sunulması, olağan iş hayatında uzlaşmayı oluşturup, 
ilişkileri genişletebilir fakat aynı zamanda kişisel çıkar ve profesyonel görev arasında  
çıkar çatışmasına neden olabilir.

Prensipte, itibari değeri olan takdir hediyelerini 
almak veya vermekte ya da bir iş ilişkisini 
ileriye taşımak adına makul bir eğlenceyi 
kabul etmek veya sunmakta genellikle yanlış 
olan bir şey yoktur. Neyin kabul edilebilir 
ve neyin kabul edilemez olduğuna karar 
vermek; kişinin iyi bir yargı ve öz denetim 
yeteneğine sahip olmasını gerektirmektedir.

Alıcıyı yükümlü hissettiren veya alıcının bir  
iş ilişkisine başlama veya buna devam etme 
yükümlülüğü hissetmesini sağlama amaçlı 
olarak yorumlanabilecek, değeri ne olursa 
olsun herhangi bir hediye veya eğlenceyi kabul 
etmek ya da teklif etmek kabul edilemez ve bu 
durum Kurallarımızın ihlali olarak görülecektir.

Tüm çalışanlar, yerel hediye ve konukseverlik 
politikalarına uymalıdırlar.

Çalışanlar, hediye ve eğlence konularıyla 
ilgili olarak aşağıdaki soruları daima göz 
önünde bulundurmalıdırlar:

•  Hediye veya eğlence, benim tarafsızlığımı  
veya hediye ya da eğlenceyi sunduğum/
aldığım kişinin tarafsızlığını etkiliyor görünür  
mü veya etkilemesi olası mıdır?

•  Benim ve hediye ya da eğlenceyi sunduğum/
aldığım kişinin tarafsızlığından, herhangi bir 
şekilde ödün verilmiş midir veya bu durum 
diğer kişilerin gözünde ödün verilmiş olarak 
görülmekte midir?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine”evet” 
veya “belki” yanıtını verdiyseniz ya da üçüncü 
şahışlar tarafından “evet” veya “belki” şeklinde 

algılanmaktaysa, bu durumda muhtemelen 
Kurallarımızı ihlal etmiş bulunuyorsunuz.  
Emin değilseniz, bu durumda faaliyet 
müdürünüze danışın.

Tedarikçilerden iç denetim prosedürlerindeki 
çıkar çatışmalarına karşı burada 
belirlediğimizden daha az katı bir yaklaşıma 
sahip olmamalarını istemekteyiz.



A conflict of interest arises when you find yourself in a situation 
where two or more competing interests conflict and impair your 
ability to make objective, unbiased or arm’s length decisions.

ÇIKAR 
ÇATIŞMALARI
Çıkar çatışması, kendinizi iki ya da daha fazla çakışan çıkar içinde bulunduğunuz ve objektif, tarafsız 
veya bağımsız kararlar alma yeteneğinize gölge düşüren ve çelişkiye götüren bir durumda yer aldığınız 
zamanlarda ortaya çıkmaktadır.

Bir çıkar çatışması için potansiyel ortaya çıktığında, tüm Çalışanlarımızın açık ve dürüst 
olmalarını beklemekteyiz. Kendilerine aşağıdaki soruları sormalıdırlar:

•  Diğer Çalışanlar veya üçüncü şahıslar, 
bu durumun işimi yerine getirme şeklimi 
etkileyebileceğini düşünürler mi?

•  Benim veya benimle temas kuran kişinin 
Kingfisher’la iş yapan üçüncü şahısla olan 
ilişkimden dolayı kazanç sağlama olasılığı 
bulunur mu veya tam tersi?

•  Bu durum Kingfisher’da alabileceğim  
herhangi bir kararı etkileyebilir mi?

•  Kingfisher’la iş yapan üçüncü şahısla  
olan ilişkimden ötürü yükümlülük altında 
hisseder miyim?

•  Kingfisher bünyesindeki herhangi biri  
bu durumu bilirse, mahcup olur muyum?

•  Diğer bir Kingfisher müşterisi veya tedarikçisi 
gibi Kingfisher’ın dışında olan kimseler  
için bu durum nasıl görünebilir? Kendilerine 
adil davranılıp davranılmadığı konusunda 
şüpheye düşerler mi?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine”evet” 
veya “belki” yanıtını verdiyseniz ya da üçüncü 
şahıslar tarafından “evet” veya “belki” şeklinde 
algılanmaktaysa, bu durumda resmi olarak 
bildirilmesi gereken bir çıkar çatışmasına dahil 
olmuşsunuzdur.

Tedarikçilerden iç denetim prosedürlerindeki 
çıkar çatışmalarına karşı burada 
belirlediğimizden daha az katı bir yaklaşıma 
sahip olmamalarını istemekteyiz.

Akrabalarla iş anlaşması yapmak (işe almak dahildir), 
Tedarikçilerle işletme dışı istihdam veya faaliyetler, 
yatırımlar ve özel anlaşmalar, çıkar çatışmalarının 
kaynakları olabilir.

Genel bir kural olarak, potansiyel çıkar çatışmalarından 
kaçınılmalıdır veya kaçınılması mümkün olmayan 
durumlarda bunlar dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Her 
durumda, çalışanlar bunları derhal faaliyet müdürleriyle 
tartışmalı ve ileride başvurulmak üzere yazılı olarak 
ayrıntıları düzenlemelidirler.

Ç
ıkar çatışm

aları
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Çeşitli yasalar, gizli bilginin dağıtılmasını kısıtlamanın 
yanı sıra başkaları tarafından kullanılmasına karşı  
bu bilgileri koruma altına almaktadır.

Çalışanlar ve Tedarikçiler; Kingfisher ve 
çalışanlarına, müşterilerine veya diğer tedarikçilerine 
özel veya gizli olabilen bir bilgiye ulaşabilirler. Bu tür 
bilginin, sadece Kingfisher’daki meşru görevlerini 
yerine getirmek adına bu bilgilerin bilmelerinin 
gerektiği kişilere ulaşılır kılındığından ve asla başka 
hiç kimseye açıklanmadığından emin olmalısınız.

 Çalışanlardan biri, bir kişinin gizli bilgi yetkisinin olup 
olmadığına ilişkin herhangi bir kuşkuya sahipse,  
ilk önce faaliyet yöneticisine danışmalıdır. Grup’un 
gizli bilgileri, Tedarikçilere veya onların adına 
hareket eden üçüncü şahıslara sağlandığında 
özellikle dikkatli davranmalıdırlar. Bu bilgi, sadece 

ileri meşru iş çıkarlarına uygulanabilir ve hiçbir 
şekilde üçüncü şahıslara veya rakiplere iletilme 
amacıyla sağlanmamalıdır.

Tedarikçi, Kingfisher’a ait gizli bilginin kendisine 
yanlışlıkla verildiğine inanmaktaysa, Tedarikçi 
hemen Kingfisher’ı bilgilendirmeli ve bu tür bir 
bilginin dağıtımından sakınmalıdır. Benzer şekilde, 
Tedarikçi o bilgiyi paylaşmaması konusunda 
sözleşmeye ve yasalara bağlı bir yükümlülük 
altındaysa, herhangi bir diğer kişi, şirket veya diğer 
bir organizasyon ile ilgili bilgileri Kingfisher’da 
herhangi bir kişiyle paylaşmamalıdır.

GİZLİ BİLGİLERİ 
VE KİŞİSEL VERİYİ 
KORUMA 

Gizli bilgi, rekabetçi piyasada işletme başarısı için son derece önemlidir. Gizli bilgilerin uygunsuz veya izinsiz 
kullanımı ya da dağıtılması işlere zarar vermekte olup, Kingfisher’ın işletme ya da finansal performansına 
veyahut itibarına etki edebilir.

GİZLİ BİLGİ NEDİR?
Aşağıdaki bilgiler dahil olmakta, ancak onlarla 
sınırlı kalmamaktadır:
•  müşteri bilgileri;
•  pazarlama veya satış tahminleri ve stratejileri;
•  iş fikirleri, işlemler, planlar ve öneriler;
•  iş stratejileri;
•  Tedarikçi verileri;
•  ticari sırlar ve beceriler;
•  İstihdam, medikal, eğitim ve staj bilgileri dahil  

olmak üzere, Çalışanların kişisel kayıtları ve
•  Kingfisher hakkında halka açık olmayan bilgiler.

KİŞİSEL VERİ
Çalışanlarımızın ve Tedarikçilerimizin, kişisel veriye 
uygulanan tüm veri koruma yasalarına uymalarını 
beklemekteyiz. Kişisel verileri koruyup, sadece 
ilgili kişi tarafından sağlanan amaca uygun olarak 
kullanmalıdırlar. Bizler, müşteri verilerini güven  
ve emniyetle saklayıp, yasaya uygun olarak adil  
bir şekilde davranacağız.



Etik davranışlarım
ız

AŞAĞIDAKİLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ: 
•  Birbirimizin insan haklarına saygı göstereceğiz 
•  Taciz veya ayrımcılığa müsamaha 

göstermeyeceğiz 
•  Çalışanların, müşterilerin, yüklenicilerin  

ve sahalarımızı ziyaret eden diğer ziyaretçilerin 
sağlık ve güvenliğini koruyacağız 

•  Yüksek etik standartlara uyan ve Fabrika  
Çalışma Koşulları için Davranış Kurallarımıza  
uyum gösteren tedarikçilerle birlikte çalışacağız 

• Çevreyi koruyup geliştireceğiz 

KARŞILIKLI DAVRANIŞLARIMIZ 
Birbirimize daima dürüst, adil, itibarlı ve saygılı  
bir şekilde davranacağız. 

İnsan haklarına, uyruk, ırk veya cinsiyet gibi 
etkenlere bakılmaksızın hepimizin sahip olduğu 
temel haklara saygılıyız. İş veya tedarik zincirimizde 
herhangi bir insan hakları ihlaline müsamaha 
göstermeyeceğiz ve insan haklarına dair tüm  
ihlal iddialarını araştıracağız. 

Bütün çalışanlar için eşit fırsatlar sağlarız. İnsanları, 
uygunluk, beceri, deneyim ve yeteneklerine göre 
işe alır, geliştirir ve terfi ettiririz ve ırk, cinsiyet, yaş, 
engellilik, medeni durum, cinsel eğilim veya dini 
inanç gibi temeller üzerinde ayrımcılık yapmayız. 

Her ne surette olursa olsun hiçbir kötü davranışa 
müsamaha göstermeyiz. Buna, şiddet, taciz, göz 
dağı verme ve yetkinin kötüye kullanılması dahildir. 
Kötü davranışlara yönelik herhangi bir iddia 
veya şikâyet tam kapsamlı ve uygun bir şekilde 
soruşturulacak ve uygun işlemde bulunulacaktır. 

Kingfisher, tedarikçilerden, insan haklarına saygı 
duymalarını ve çalışanlarını ayrımcılığa karşı korumak 
amacıyla uygun adımları atmalarını beklemektedir. 
Kingfisher ile birlikte çalışan herhangi bir tedarikçi 
çalışanı, standartlarımız uyarınca ve kanuna uygun 
olarak, neyin kabul edilebilir davranış teşkil ettiğinin 
tamamıyla farkında olmalıdır.

ETİK DAVRANIŞLARIMIZ VE  
KURUMSAL SORUMLULUĞUMUZ
İnsanlara ve çevreye yararlı, sürdürülebilir bir firma olmayı arzuluyoruz. Bu, Kingfisher için temel  
bir değerdir ve Daha Güzel Evler, Daha Güzel Yaşamlar iş amacımızın merkezinde yer alır. 
Sürdürülebilirlik konusundaki istekliliğimize ‘Net Pozitif’ diyoruz ve beş öncelik belirledik: 

• İnsanlar ve çevre üzerinde olumlu etkiye sahip olmak, 
• Çevreye karşı onarıcı olmak, 
• Karbon pozitif hale gelmek, 
• Hiçbir şeyi israf etmemek ve 
• Zenginlik üretmek. 

Sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla ürünlerimizi, hizmetlerimizi, operasyonlarımızı 
ve kaynak kullanımını dönüştürmek için birlikte çalışmalıyız. Yüksek standarttaki etik davranışlar,  
önemli ilk adımlardır. Birbirimize ve müşterilerimize, tedarikçilerimize ve topluluklara dürüst, adil, itibarlı 
ve saygılı bir şekilde davranmaksızın büyük işler başaramayız. 

Güçlü değerlerle, birlikte çalışmak suretiyle işimizde güven inşa edeceğiz, itibarımızı koruyacağız  
ve meslektaşlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, düzenleyiciler ve halkla yapıcı ilişkiler kuracağız. 
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TEDARİKÇİLERLE NASIL ÇALIŞIRIZ
Satın alımlarla ilgili kararları, kalite, hizmet, fiyat, 
sürdürülebilirlik ve teslimat gibi objektif faktörlere 
göre veririz.

Tüm ürünler ve hammaddeler yasal ve etik olarak 
temin edilmelidir. Tedarikçiler; fabrikalar ve iş 
sahaları, insan hakları, işgücü ile ilgili uygulamalar 
ve çevre hakkında, Fabrika Çalışma Koşulları 
Davranış Kurallarımız doğrultusunda standartlarımıza 
uymalıdırlar. Standartları sürekli olarak
geliştirmek ve tedarik zincirindeki işçilerin 
insan haklarının korunmasını temin etmek için 
tedarikçilerle birlikte çalışırız.

Tedarikçiler, Grup şirketlerine, ortak kullanılan 
tedarik zincirleri hakkında tam görünürlük vermekle 
yükümlüdür ve Kingfisher denetçileri tarafından 
talep edildikçe sahalarına erişim sağlamak 
zorundadır.

ÇEVREYİ NASIL KORURUZ
Çevreyi korur ve geliştiririz. Buna şunlar dahildir: 
müşterilere, sürdürülebilir evlere sahip olmalarını 
kolaylaştıracak ürünler sunma, hammaddelerimizi 
sorumlu bir şekilde temin etme, enerji verimliliğinin 
artırılması, doğal kaynakları kullanımımızın en aza 
indirilmesi, zararlı kimyasalların kullanımının aşamalı 
olarak durdurulması ve atık üretiminden kaçınma.

Çevrenin korunması Kingfisher’de çalışan herkesin 
sorumluluğudur ve tedarikçilerin, standartlarımıza 
uymasını ve sürdürülebilirlik hedeflerimize 
ulaşmamızda bizimle birlikte çalışmasını bekliyoruz.

Net Pozitif hakkında web sitemizi ziyaret ederek 
daha fazla bilgi edinin: www.kingfisher.com/
netpositive
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SAĞLIK VE GÜVENLİK
Personel ve müşterilerimizin sağlık ve esenliğine 
son derece önem veriyoruz. Müşterilerimiz 
için güvenli bir alışveriş ortamı yaratmak ve 
çalışanlarımızın, herhangi bir gereksiz riske maruz 
kalmadan işlerini yapmalarını temin etmek istiyoruz.

Kingfisher Asgari Sağlık ve Güvenlik Standartları 
veya yerel mevzuatları - hangisi daha yüksekse 
- tüm Faal Şirketlerin ulaşması beklenen bir kriter 
sağlar.

Tamamen risklerden arındırılmış bir ortamı garanti 
etmemiz hiçbir zaman için gerçekçi değildir 
ancak Güvenliğin, karar verme sürecimizin bir 
parçası olmasını temin etmek suretiyle içinde 
faaliyet yürüttüğümüz ortam üzerinde olumlu etki 
oluşturabiliriz ve mağazalarımızı ziyaret ettikten 
sonra müşterilerimizin ve çalışanlarımızın hepsinin 
evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini temin 
edebiliriz.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin, 
ilk ürün konsepti aşamasından ürünlerin satışa 
sunulduğu bölümlere kadar göz önünde 
bulundurulmasını temin edeceğiz. Fabrikadan 
mağazaya verimli bir döngü.

GÜVENLİ ÜRÜN
Ürünlerimizi üretmek için kullandığımız 
hammaddelerin sürdürülebilirlik ve kalitesi için 
asgari standartlar belirleyeceğiz ve ambalajlarımızda 
zararlı maddeler kullanmadığımızdan emin olacağız. 
Mevzuatların en yüksek standartlarını ve en iyi 
uygulamaları, her şey için evrensel bir kriter olarak 
kullanacağız.

GÜVENLİ ULAŞIM
Ürünlerimizin ulaşımını nasıl sağladığımız konusunda 
doğru kararları almamız, örneğin, ürünleri ne 
dereceye kadar manüel olarak taşımamız gerektiği 
gibi çalışanlarımızın esenliği üzerinde önemli etkiye 
sahiptir.

Tüm tedarikçilerimizden aldığımız ürünleri taşımak 
amacıyla, bizim için mevcut en güvenli yöntemleri 
kullanarak sadece yüksek kaliteli, sürdürülebilir 
çözümleri kullanmayı taahhüt edeceğiz.

GÜVENLİ MAĞAZALAR
Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi potansiyel zararlara 
maruz bırakmayan ürün sergileme standartları 
oluşturmak suretiyle mağazalarda ürünleri nasıl 
sergileyeceğimizi göz önünde bulundururken 
çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği, daima karar alma 
sürecinin bir parçası olacak.

GÜVENLİ İNSANLAR
Çalışanlarımızı daima en yüksek güvenlik 
standartlarına göre eğiteceğiz ve işimiz gelişmeye 
devam ettikçe eğitim konusundaki ihtiyaçlarını 
yeniden değerlendireceğiz.

Bizimle birlikte hareket etmeleri için personelimizle 
birlikte çalışarak mağazalarımızda bir güvenlik 
kültürü oluşturacağız.



1. AHLAKİ BİR 
SORUNLA KARŞI 
KARŞIYA MIYIM?
Yanlış olabileceğini 

düşündüğünüz bir şey 
sizden istenmekte midir? 

Bir meslektaşın, müşterinin 
veya tedarikçinin kanuna 

aykırı ve etik olmayan 
bir şeyler yaptığını mı 

düşünüyorsunuz?

2. BU KONU HAKKINDA 
BİR ŞEYLER YAPMALI 

MIYIM?
Sizi endişelendiren konu nedir ve 

ne kadar ciddidir? Bu durumun 
gerçekleşiyor olduğundan 

veya gerçekleşme olasılığının 
olduğundan ne kadar eminsiniz? 

Bu neden bir sorundur? 
Güvendiğiniz bir arkadaşla, 
meslektaşla ya da müdürle 

konuşun ve ne düşündüklerini 
görün. Testimizi karşılaştırın.

K
arar odası

KARAR 
ODASI

3. DAHA SONRA NE 
YAPMALIYIM?

Kurallarımızın ihlal edilebilmesi muhtemeldir. 
Daha fazla rehberlik için codeofconduct@

kingfisher.com adresine veya Yasal & 
Kurumsal Sorumluluk ekibine başvurun.

5. İLERLE
Kararınızın doğru 

olduğundan hoşnut 
iseniz, bu durumda 

ilerleyin.

4. EMİN MİYİM?
Devam etmeden önce kararınız 

hakkında düşünün. Davranış 
Kurallarımızı Kingfisher’ın iş 

davranışlarını karşılaştırın. Son 
bir kez daha danışın.

BU YASAL MI?

ETİK İŞ
ve Davranış Kurallarımıza uygun mudur?

NE YAPTIĞIMI MESLEKTAŞLARIMA,
aileme ve dostlarıma açıklamaktan 

memnun olacak mıyım?

BU KONU GAZETELERDE 
GÖRÜNDÜĞÜ TAKDİRDE, 

KINGFISHER
rahat hissedecek midir?

BUNU YAPMAK DOĞRU MU?
(Bu durum hakkında diğer insanlar ne 

düşünür?)

Tüm sorulara “evet” yanıtını verdiyseniz, 
ortada bir sorun olmayabilir (4. bölüme gidin)

Bu sorulardan herhangi birine “hayır” yanıtını 
verdiyseniz, ilerlemelisiniz (3. bölüme gidin).
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