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1. GİRİŞ

A. Hoş geldiniz
Bu doküman, çalışanların Tor Holdingi yakından tanıması ve 
çalışma koşulları, belli başlı kurallar, işleyiş ve çalışanların hakları 
konusunda bilgi vermesi amacıyla İnsan Kaynakları Departmanı 
tarafından hazırlanmıştır. 

Çalışan El Kitabı, sizi etkileyen önemli çalışma kurallarının bir 
özetini içermektedir. Bu el kitabı önceden yayınlanmış olan 
çalışan el kitabı ve bilgi notlarının yerine geçer. Bu dokümanın 
içeriğini güncel hale getirmek için her türlü çaba gösterilmiş olsa 
dahi, Tor Holding, el kitabında yer alan kural, usul ve/veya hakları 
önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın değiştirme, 
tadil etme, erteleme veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

Tor Holding’e hoş geldiniz! Ailemizin yeni üyesi olarak sizleri 
burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız Tor 
Holdinge iyi bir ekip oluşturmaktır, en yüksek profesyonel ve 
ahlaki standartlarla birlikte fırsat eşitliği ve saygı kültürünü 
geliştirmektir.

B. Vizyonumuz
Alanında sürekli tercih ve takip edilen öncü bir grup olmak.

C. Misyonumuz
Tüm paydaşlarımız için global ve sürdürülebilir değerler 
oluşturmak.

D. İlkelerimiz
Kuruluş ilkelerimiz Güven (Trust), Saygı (Respect), Verimlilik 
(Efficiency) ve Erdem (Merit) TREM temelinde olmak üzere, tüm iş 
ilişkilerimizde Dürüst olmak, Saygılı olmak, Verimli olmak, Erdemli 
olmak esasıyla iş birliğini destekleyici, karşılıklı saygı içeren, 
taciz ve profesyonellik dışı davranışlardan uzak ve ayrımcılık 
olmadan, kaynakların en verimli kullanıldığı, her türlü zaman, 
para ve emek israfına girmeden erdemli bir çalışma ortamının 
oluşması esastır.
Tüm paydaşlarımızın haklarının korunması için etik kurallarımıza 
uygun hareket etmek de en önemli ilkelerimizdendir.

Güvenilirlik Saygılı olma Verimlilik Erdemlilik
Trust Respect

T R E M

MeritEfficiency
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2. ETİK KURALLARIMIZ

Etik, kelime anlamı olarak doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile 
kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı, iyi ve 
adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. 

İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere 
geliştirilen ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Tor Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri, tüm iş süreçlerinde ve 
ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal 
kültürünün temel taşlarından biri olarak görür.

Tüm paydaş ilişkilerimize yansıyacak bir davranış modeli 
getirmeyi amaçlayan İş Etiği İlkelerimiz, işimizin her alanında 
bizlere yol gösterici bir rehber olacaktır.

Güvenilir olmak, Stratejik ve uzun vadeli düşünmek, Ekip ruhu 
ile hareket etmek, Şeffaf olmak, Esnek hareket edebilmek, 
Sorumluluk sahibi olmak, Şahsi çıkar ilişkileri içerisine girmemek 
diğer önemli ilkelerimizdir.

İş arkadaşlarımız, yöneticisi olduğumuz kişiler ve yöneticilerimizle 
olan tüm ilişkilerimizi, sorumluluk bilinciyle, ortak etik değerlerle 
ve Şirketimizin başarısını her şeyin önünde tutan bir bağlılık 
anlayışıyla yürütmemiz önem taşımaktadır.

www.torholding.com.tr
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Şirketlerimizin politikası, ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, etnik 
köken, özel yaşam durumları gözetilmeksizin, tüm çalışanlarına 
veya iş başvurusunda bulunanlara dürüst ve adil bir şekilde 
davranmak ve herkese eşit istihdam ve gelişim fırsatı tanımaktır. 
Şirketlerimiz tüm ayrımcılıklardan arındırılmış bir çalışma 
ortamının sürdürülmesine büyük önem vermektedir. Birbirimizin 
özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterir, birbirimize ve 
iş yaptığımız taraflara karşı cinsiyetçi, aşağılayıcı, kırıcı, küçük 
düşürücü veya korkutucu davranışlar sergilemeyiz.

A. Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük 
ve güvenirlilik öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarımız diğer 
çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerinde bu 
değerlerle hareket eder.

B. Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Çıkar çatışması, Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatıştığı 
durumda çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan 
kişisel menfaatler elde etmesi, yakınlarına veya üçüncü 
şahıslara çıkar sağlamasıdır. 

Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanları, işle ilgili faaliyetlerinde 
çıkar çatışması oluşturabilecek durumlarda bulunamaz. Tor 
Holding ve Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş 
aktivitesinde bulunamaz. 
Tor Holding ve Grup Şirketleri’nin adını, gücünü, ve kimliğini kişisel 
fayda sağlamak amacıyla kullanamaz. 
Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının 
yasal ve etik yöntemlerle korunabileceğine inandığımızda, bu 
yöntemler uygulanır. Çalışan tereddütte kaldığı durumlarda 
önce yöneticisine, yöneticisi çözüm bulamaz ise üst yönetime 
danışır.

I. Kendi ve Yakınları Lehine İşlem Yapma
Tor Holding ve Grup Şirketlerinde eş ve üçüncü derece dâhil 
akrabalık ilişkisi (1. derece akrabalar anne, baba ve çocukları; 
2. derece akrabalar anneanne, babaanne, dede, kardeş ve 
torunları; 3. derece akrabalar ise teyze, hala, amca, dayı 
ve yeğenleri) olan (kayın akrabalar dâhil) çalışanların aynı 
organizasyonda birbirleri ile raporlama bağı içinde olmamaları 
veya karar alma mekanizmaları içinde birlikte yer almamaları 
esastır. 

İşe alım süreçlerinde karar verme durumunda olan yöneticiler 
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ve insan kaynakları işe alım yetkilileri, iş başvurusunda 
bulunmuş bir adayla eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi 
içinde olması durumunda çıkar çatışmasını giderecek önlemleri 
almak durumundadır. Bu, çıkar çatışması durumu bulunmayan 
alternatif insan kaynakları görevlilerinin sürece dâhil edilmesi 
yoluyla sağlanır. 

Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarının, Grup Şirketleri 
ile rakip, tedarikçi ya da müşteri ilişkisi içinde olan veya iş 
yapma çabası içindeki herhangi bir kuruluşta kendisinin, aile 
fertlerinin ya da bilgisi dâhilinde diğer yakınlarının bir mali çıkarı 
olamaz. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile 
fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapamaz. İstisnai 
haller Holding/Şirket Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayına 
tabidir. Aynı doğrultuda Holding/Şirket çalışanları yakın aile 
fertlerinin Holding/Şirketleri rakiplerinde çalışmalarından dolayı 
oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar. 

Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarının bu kuruluşlarla 
ortaklık, yönetim kurulu üyeliği, danışmanlık, çalışan ilişkisi 
içinde olamaz. Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanları dışarıda 
Yönetim Kurulu’nun onayı olmadan iş yapamaz. 

Holding/Şirketiler çalışanlar, resmi makamlar tarafından verilen 
hakemlik, arabuluculuk, bilirkişilik görevleri ile ilgili Yönetim 
Kurulu’nun onayı ile çalışabilir.

II. Hediye Kabul Etme ve Verme
Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanları kendi menfaatleri 
için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek 
hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya 
iskonto isteyemez veya kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul 
edemez. 

Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Holding ve Grup 
Şirketleri çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve 
kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve 
bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları:
I. Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarının, görev yaparken 
tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya 
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan 
her türlü menfaat ve hediyeyi şahsen veya grup olarak alması 
yasaktır.
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II. Tor Holding ve Grup Şirketleri Çalışanları yürürlükteki mevzuata 
uygun ve hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesi Holding ve 
Grup Şirketlerini zor durumda bırakmayacak şekilde, temsilen 
katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında 
günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül ve hediyeler 
alabilir.

III. Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya 
menfaatlerin alınması kesinlikle yasaktır. 

IV. Rüşvet ve/veya şahsi komisyon almak, vermek veya teklif 
etmek iş akdi fesih sebebidir ve yasaktır.

V. Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarının alt işverenlerden, 
tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya 
müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul 
etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri 
ödemeleri karşılatması iş akdi fesih sebebidir ve yasaktır.

VI. Çalışanlar, Şirketin tanıtım amaçlı hazırlattığı hediyeler 
dışında iş ilişkisi içerisinde oldukları kurum ve kişilere hediye 
veremezler. Holding ve Grup Şirketleri tarafından müşteri, bayi 
ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3. kişilere verilecek hediye ve 
promosyon malzemelerinin neler olabileceği Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanır. 

VII. Yerel kültür değerlerinin Şirket politikasında belirlenen 
değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai 
durumlarda, bu hediyeler sadece Holding ve Grup Şirketleri 
adına ve Yönetim Kurulu onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda 
hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

III. Siyasi Faaliyetler 
Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanları bireysel ve gönüllü 
olarak içinde bulundukları siyasi faaliyetlerde aşağıda belirtilen 
koşulları gözetmek durumundadır:

• Çalışanların görev aldıkları siyasi faaliyetler sebebiyle 
mevcut görev ve sorumluluklarında çıkar çatışması yaratacak 
durumlardan uzak durmaları gerekir.
 
• Bireysel olarak yürütülen siyasi faaliyetlerde Şirket adı, Şirket 
içindeki unvan ve Şirkete ait kaynaklar kullanılamaz.
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• Çalışma saatleri ve işyeri ortamı içerisinde siyasi propaganda 
yapılamaz, hiçbir şekilde çalışanların bir siyasi partiye üye 
olması istenemez, bu faaliyetlerle ilgili olarak diğer çalışanların 
vakti alınamaz, aksi fesih sebebidir.

IV. İşten Ayrılanların Tor Holding ve Grup Şirketleri ile İş 
Yapmaları 
Tor Holding ve Grup Şirketleri’nden ayrılan çalışanların 
Holding ve Grup Şirketlerine satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, 
komisyonculuk, temsilcilik, bayilik vb şekillerle iş yapabilmesi 
aşağıda belirtilmiş olan koşullara bağlıdır;

• Daha önce çalışmış olduğu Holding veya Grup Şirketinde 
üstlenmiş olduğu görevlerden ötürü bir çıkar çatışması 
bulunmaması gerekmektedir.

• Tor Holding veya Grup Şirketlerinde üstlenmiş oldukları görev 
süresince yüz kızartıcı ya da yasalara aykırı bir suç işlememiş 
olmaları ve 4871 Sayılı İş Kanunu 25. Madde 2. Bendi kapsamında 
iş akdinin sonlandırılmamış olması gerekmektedir.

• Bu koşullar sağlandığı taktirde işten ayrılan çalışanlar Yönetim 
Kurulu onayı ile Tor Holding ve Grup Şirketleri ile iş yapabilmesi 
mümkündür. 

V. Görevi Kötüye Kullanma 
Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve 
kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Holding veya 
Grup Şirketlerine zarar vermesi kabul edilemez. 

Çalışanlar Holding ve Grup Şirketlerinin satın alma ve satış 
faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden 
doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. 

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Holding ve Grup Şirketlerinin 
disiplin yönetmeliğine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

VI. Kaynakların Kullanımı 
Tor Holding ve Grup Şirketleri’nde çalışanlar, Holding ve Grup 
Şirketlerin isim ve saygınlığını güçlendirerek korumaktan, 
kaynaklarını verimli kullanmaktan sorumludur. Bu sorumluluğa 
zarar verebilecek, Holding ve Grup Şirketleri’ni zor duruma 
düşürecek görünüm, davranış ve eylemde bulunamaz. 
Görevlerimizi yerine getirirken tükettiğimizden fazlasını üretmek 
ve tasarruf etmek bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederiz. 
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Holding ve Grup Şirketleri adına yapılacak kaynak kullanımlarında, 
Holding ve Grup Şirket çıkarları dikkate alınır. Holding ve Grup 
Şirketleri çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve 
yararına olursa olsun Holding ve Grup Şirket varlıkları, olanakları 
ve personeli Holding ve Grup Şirketleri dışında kullanılamaz.

En önemli kaynağımız olan zaman kullanımı konusunda verime 
çok önem verilmelidir.

• Holding ve Grup Şirketleri çalışanları, iş saatleri içinde özel 
işlerine zaman ayırmamalı ve işlerini planlı bir şekilde yaparak 
zamanı verimli kullanmalıdır.

• Yöneticiler, çalışanları şahsi işleri için görevlendirmemelidir.

• Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilemez. 
Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu 
ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul 
bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

• Çalışanlar, bilgisayar sistemlerini, kurumsal e-posta hesaplarını 
ve interneti uygunsuz şekilde kullanamaz. 

VII. Medya ile İlişkiler 
Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, 
seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak 
Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir 
şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

C. Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik
Tor Holding ve Grup Şirketleri’nin vizyonunu gerçekleştirme 
yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biri de “bilgi”’dir. 
Bu doğrultuda bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve 
bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin 
sağlanması Holding ve Grup Şirketlerin ve çalışanların ortak 
sorumluluğudur. 

Gizli bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla; Tor Holding ve Grup 
Şirketleri’ne ait fikri mülkiyet hakları ve her türlü yeniliğin yanı 
sıra; personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği veya uygulamaya 
aldığı veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, iş süreçleri, reklam 
ve tanıtım ürünleri, etiketler ile iş planları, iş stratejileri, stratejik 
ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel özlük 
bilgileri, müşteri listeleri, fiyat, ürün tasarımları, yöntem bilgisi 



www.torholding.com.tr 11

(know-how), şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin 
kimlik bilgileri, tedarikçilere ilişkin bilgiler ve benzeri her türlü 
yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgileri içerir.

Uygulama Esasları 
I. Gizli kayıtlar değiştirilmemeli, kopyalanmamalı ve tahrip 
edilmemelidir. Çalışanlar, her seviyede bilgilerin dikkatli 
tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemleri 
alır. 

II. Gizli belge ve bilgiler kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına 
çıkarılması gereken zorunlu durumlarda bilginin sorumlusu 
ve ilgili üst birimin en üst yöneticisinin (Genel Müdür/Yönetim 
Kurulu) onayı alınmalıdır.

III. Şirket bilgi sistemlerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı 
kodları, yetkileri ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur ve 
yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanamaz.

IV. Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis 
arabaları vb. umumi yerlerde konuşulamaz.

V. Bütün resmi açıklamalar, şirketin belirlediği birimler aracılığı 
ile ve kamuoyuna eşitlik doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve 
anlaşılabilir biçimde duyurulur.

VI. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu 
yapılamaz.

VII. Şirket Politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele 
ait ücret, yan hak vb. özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında 
kimseye açıklanamaz. Çalışana ait bilgiler, kişiye özel olarak 
gönderilir. Çalışanlar bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya 
bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz.

VII. Gizli olduğu yazılı olarak belirtilmese dahi, tanımda belirtilen 
nitelikteki her türlü bilgi ve belgenin gizliliğinin korunması 
gerekmekte olup çalışanlarımızın bu sorumluluğu, Tor Holding 
ve Grup Şirketlerinde çalıştıkları süre boyunca olduğu gibi işten 
ayrılmaları halinde de devam eder.

Sorumluluklarımız
Tor Holding ve Grup Şirketleri olarak iş faaliyetlerimizde 
sorumluluk bilinci içinde hareket ederiz. Yasal sorumluluklarımızın 
yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş 
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ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Tor Holding ve 
Grup Şirketleri adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye özen gösteririz.

I. Yasal Sorumluluklarımız 
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. 
yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal 
düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir 
bilgileri zamanında sunarız. 

Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve 
kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere 
herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer 
alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz. 

II. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşteri beklentilerini aşacak 
şekilde, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, 
en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. 
Hizmetlerimizi, her defasında, zamanında ve eksiksiz olarak 
sunar ve tüm müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve 
nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. 

III. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
• Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde 
kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, 
ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt 
ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı 
gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal 
ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, 
iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

• Şirket uygulamaları, istihdam ve çalışma hayatına dair 
yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. 
Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal 
gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun 
davranır.

• Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri 
nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

• Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma 
ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, 
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düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları 
sağlanır.

• İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için 
sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

• Yöneticilerin çalışanlar ile borç alacak ilişkisi içerisine girmeleri 
yasaktır.

• Tor Holding ve Grup Şirketleri çalışanları birbirleri ile olan 
ilişkilerinde, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı, 
dürüst, sorumluluk duygusu içerisinde ve nezaket kuralları 
çerçevesinde hareket eder. 

• Tüm çalışanların özel ve aile hayatına ve kişisel alanlarına 
saygı gösterir. 

• Kişiler arasındaki her türlü sözlü, yazılı ve elektronik haberleşme, 
kendilerinin ön izni olmaksızın kayıt altına alınamaz, başkaları ile 
paylaşılamaz ve/veya yayınlanamaz. Bu iletişim hukuka uygun 
olarak kayıt altına alınmış olsa dahi, bu kayıtların yayılması ve 
amacı dışında kullanılması yasaktır.

• İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve 
devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları 
dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla 
paylaşılamaz.

• Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi 
bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi 
bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik 
kurallara aykırıdır. Bu tür ihlallere ve bildirimde bulunan ya da 
soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal 
ve davranışlarda bulunanlara da tolerans gösterilmez.

• Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek 
şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını 
düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik 
ve planlı davranışlara tolerans gösterilmez. 

IV. Tedarikçi / İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, 
yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni 
gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli 
bilgilerini özenle koruruz. 
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V. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet 
eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen 
rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz. 

Müşteri ve ürün bilgileri de dâhil olmak üzere, rakiplerle ticari 
açıdan hassas olan bilgileri paylaşmayız. Rakibimizin işlerine 
ilişkin bilgilere sadece yasal yöntemlerle ulaşmaya çalışırız. 

Rakipleri piyasanın dışına sürmek veya yeni rakiplerin piyasaya 
girmesini engellemek gibi rekabeti haksız düzeye getirecek 
yöntemlerden kaçınırız. 

VI. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 
Demokrasinin, insan haklarının korunması; sosyal sorumluluk 
işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok 
önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda 
öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum 
örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya 
çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin 
gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. 

VII. Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki 
Sorumluluklarımız 
Biz, çalışanlarımızdan çevreye duyarlı ve bilinçli bir yurttaş 
olmanın erdemine inanmalarını ve bu yönde davranmalarını 
bekleriz. 

Ülkemizde ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde çevrenin 
korunmasına ve sağlıklı bir ekolojik ortama ulaşılmasını destekler 
ve bu yöndeki tüm yasa ve yönetmeliklere uyarız. 

Gezegenimizin doğal kaynaklarının korunmasını, havanın ve 
suyun temiz kalmasını, dengeli enerji kullanımını ve atıkların 
azaltılmasını kurum olarak benimser ve sürdürülebilir kılmaya 
özen gösteririz. 

Doğal kaynak, enerji, hammadde ve malzemelerin etkin 
kullanılmasını gerçekleştirerek, enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer 
şartlara uyarız. 

Enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel 
politikalarımızdandır. 
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İş kazası ve meslek hastalıklarını önleyerek, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uyarız. 

VIII. Tor Holding ve Grup Şirketleri Adına Karşı 
Sorumluluklarımız 
İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız; 
profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize 
güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. 

Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, 
verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, 
yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. 

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza 
inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve 
meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar 
ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve 
toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız. 

Kamu önünde ve dinleyenlerin şirketimizi temsilen 
konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, 
sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz. 

Sosyal paylaşım sitelerinde, (Facebook. İnstagram, Twitter, 
Linkedin vb.) bloglarda, sözlüklerde, forumlarda, e-posta 
gruplarında yaptıkları paylaşımlarda, üçüncü taraflar 
tarafından Tor Holding ve Grup Şirketleri’ni temsilen paylaşımda 
bulunulduğu izlenimini doğuracak nitelikte ifadelerden ve 
paylaşımlardan kaçınırız. 

Tor Holding ve Grup Şirketlerimizi risk altında bırakabilecek 
karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikli olarak 
yöneticimize danışırız. 

Tor Holding ve Grup Şirketleri adına yapılacak kaynak 
kullanımlarında kurum çıkarlarını göz önünde bulundururuz, 
şirket varlıklarının korunmasında hassasiyet gösteririz. Grup 
varlıklarının kaybedilmesi, hasara uğratılması, hatalı kullanımı 
ve israfından kaçınırız. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında 
ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları ve 
olanaklarını Şirket işleri dışında kullanmayız. (Kamu yararı veya 
zorunluluk söz konusu olan durumlarda ilgili iş biriminin en üst 
yöneticisinin (Genel Müdür/Yönetim Kurulu) onayı aranır.)
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E. Etik Kuralların Uygulama Esasları
I. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler 
İş etiği ilkelerinin ihlal edildiğinden şüphelenirsem ne 
yapmalıyım? Dikkate alınması gereken dört temel Soru;
 
1. Bu etkinlik/davranış kanun, kural ve geleneklere uygun mu?
2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) 
yapsa, rahatsız olur muyduk?
3. Firmamız bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, 
rahatsız olur mu?
4. “Algılanacak gerçek”, “objektif gerçek” ile ne ölçüde örtüşüyor?
• Gazetelere nasıl yansırdı?
• Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü? 

II. Örnekler
Örnek 1 
Bir etik konusuyla mı karşı karşıyayım? Yanlış olduğunu 
düşündüğünüz bir talep mi aldınız? Bir arkadaşınızın yasa 
dışı ya da etik olmayan bir davranışta bulunduğunu mu 
düşünüyorsunuz? 

Eğer bu sorulardan herhangi birinin cevabı “evet” ya da “olabilir” 
ise İş Etiği İlkelerimizi ihlal ediyor olabilirsiniz. Emin değilseniz, 
Bölüm yöneticinize başvurunuz.

Örnek 2 
İş arkadaşlarım veya başkaları, iş yapış şeklimin etkilenebileceğini 
düşünür mü? Ben ya da benimle ilgili bir kişi, Şirketimin iş yaptığı 
taraflarla kurduğum ilişkiden dolayı herhangi bir menfaat 
elde etmekte midir? Şirkette aldığım kararlar, etkilenebilir mi? 
Şirketimin iş yaptığı taraflarla kurduğum ilişkiler dolayısıyla 
herhangi bir yükümlülük hissediyor muyum? Tor Holding/Şirketler 
Grubu’ndan bir kişi işlemi öğrendiğinde nasıl hissederim? Diğer 
müşteri veya tedarikçiler durumu nasıl değerlendirir? Tarafsız ve 
adil davranmadığımı düşünürler mi? 

Eğer bu sorulardan herhangi birinin cevabı “evet” ya da “olabilir’” 
ise İş Etiği İlkelerimizi ihlal ediyor olabilirsiniz. Emin değilseniz, 
Bölüm yöneticinize başvurunuz.

III. Uygulama Esaslarına İlişkin Sorular-Cevaplar
Soru 1
İşlerimizin çok yoğun olduğu zamanlarda, daha çok 
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bekâr çalışanlarımın mesai sonrasına kalmalarını ve işleri 
tamamlamalarını istiyorum. Bu bir sorun yaratır mı?

Cevap 1
Evet, bu bir ayrımcılıktır. Tüm iş süreçlerimizde, planlamalarımızda 
ve uygulamalarımızda çalışanlarımıza eşit yaklaşmalı ve 
medeni hal, cinsiyet vb. hiçbir nedenle ayrımcılık yapmamalıyız.

Soru 2
Ekibimde açık bir pozisyon var, çok seyahat gerektireceği 
için küçük çocuğu olan kadın adaylara uygun olmayacağını 
düşünüyorum. Bu nedenle bu adayları elemem doğru mu?

Cevap 2
Pozisyonun kişi için uygun olmayacağı kararını, kişisel 
görüşlerinize dayandırarak vermemelisiniz. Bu tür varsayımlarda 
bulunmak Davranış Kuralları’mıza aykırıdır. Varsayımda 
bulunmak yerine, endişelerinizi adaylarla paylaşıp kendilerinin 
bu konudaki görüşlerini almanız doğru olur. Tüm insan kaynakları 
süreçlerimizde herkese eşit fırsat tanımak esastır.

Soru 3
Yakın bir arkadaşım kuruluşumuzda açık bir pozisyona başvurdu. 
Arkadaşımın başvuru durumunu takip etmek için İnsan 
Kaynakları’ndan veya pozisyonun bağlı olduğu yöneticiden bilgi 
alabilir miyim?

Cevap 3
Hayır. Aday başvurularında gizlilik esastır, bu nedenle yalnızca 
başvuru sahibine başvurusu ile ilgili bilgi verilir. Arkadaşınız 
kendisi İnsan Kaynakları’ndan durumu hakkında bilgi alabilir.

Soru 4
Kardeşim bir araştırma şirketinde çalışıyor. Her yıl düzenledikleri 
bir anket için benden çocuğu olan kadın çalışanların e-posta 
adreslerini istedi. Ne yapmalıyım?

Cevap 4
Tor Holding ve Şirketler Grubu çalışanlarının kişisel verilerinin 
gizliliği sorumluluğumuz altındadır, kişilerin izni olmadan üçüncü 
kişiler ile paylaşmamız yasalara aykırıdır. Konuyu kuruluşunuzun 
İnsan Kaynakları sorumluları ile paylaşarak destek isteyebilirsiniz.
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Soru 5
Bir çıkar çatışmasıyla karşı karşıya olup olmadığıma nasıl karar 
verebilirim?

Cevap 5
Bir çıkar çatışmasıyla karşı karşıya olup olmadığınıza karar 
vermenizde yardımcı olması için söz konusu davranışınızı bir iş 
arkadaşınıza veya Topluluk dışından birine açıkladığınızı hayal 
edin ve bu durumda kendinizi rahat hissedip hissetmeyeceğinizi 
değerlendirin. Kendinizi rahat hissetmiyorsanız bu durumda 
yüksek ihtimalle bir çıkar çatışması ile karşı karşıyasınızdır.

Soru 6
Bir akrabam/yakın arkadaşım mülk edinmek istiyor. Benden 
yardımcı olmamı ve indirim için aracı olmamı istediler, nasıl bir 
yönlendirme yapmalıyım?

Cevap 6
Tüm müşterilerimize uygulanan prosedürler akrabalarınız için 
de geçerlidir. Genel uygulama hakkında akrabalarınıza bilgi 
vermeleri için konuyu ilgili satış birimine aktarabilirsiniz. Satış 
işlemine kesinlikle dahil olmamalısınız.

Soru 7
Satış departmanında çalışıyorum. Çok yakın arkadaşlarımdan 
biri daire alacak ve benden özel bir indirim talep etti. Özel 
müşteriler için kullanabileceğim bir indirim payım var, bu indirimi 
uygulayabilir miyim?

Cevap 7
Kurumsal olanakları kişisel amaçlarınız için kullanamazsınız. 
Arkadaşınız da bizim için önem verdiğimiz potansiyel 
müşterilerimizden biridir. Kendisine, tüm müşterilere 
uyguladığınız indirim oranları ve koşulları hakkında bilgi 
verin. Aynı zamanda yöneticinizi ve/veya bir üst yöneticinizi 
durum hakkında bilgilendirin ve arkadaşınızın özel müşteriler 
için kullanabileceğiniz indirimin gerekli koşullarını sağlayıp 
sağlamadığı kararı sürecine yöneticinizi ve/veya bir üst 
yöneticinizi dahil edin.

Soru 8 
Daha önce rakiplerden birinde çalışan iş arkadaşım, işten 
ayrılmadan önce rakip şirketten aldığı ve işime yarayan bilgiler 
içeren bir belgeyi benimle e-posta aracılığıyla paylaştı. 
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Bu belgeyi kullanabilir miyim?
Cevap 8
Hayır. Böyle bir belgeyi kesinlikle kabul etmemelisiniz. İradeniz 
dışında elinize geçmişse derhal imha etmelisiniz.

Soru 9
Büyük bir mağazada indirim olduğunu gördüm ancak kredi 
kartımı evde unutmuşum, borcumu hemen eve gider gitmez 
ödemek kaydıyla alışverişi kuruluş kredi kartından yapabilir 
miyim?

Cevap 9
Hayır. Kuruluş kredi kartını kişisel harcamalarınız için 
kullanamazsınız. Kuruluş kredi kartından yapılacak harcamaların 
işle bağlantılı harcamalar olması gereklidir.

Soru 10
Kuruluş bilgilerini içeren dizüstü bilgisayarımı /avuç içi 
bilgisayarımı /cep telefonumu kaybettim, ne yapmalıyım?

Cevap 10
Taşınabilir olmaları nedeniyle çalınma tehdidiyle karşı karşıya 
olan taşınabilir veri saklama araçlarının, özellikle kritik veri 
barındırmaları durumunda fiziksel güvenliği kullanıcıların 
sorumluluğundadır. Bununla birlikte bir çalınma durumunda 
en kısa zamanda ilgili İdari İşler Müdürlüğü’ne haber verin, 
sorumluluk alanındaki kolluk kuvvetine gidip çalınma durumu ile 
ilgili resmi başvuru yapın ve tutanak gibi resmi evrak işlemlerini 
tamamlayın. 

Soru 11
Ailemle tatile çıkacağım. Kuruluş bilgisayarından internete 
bağlanıp gideceğim yerdeki hava durumuna bakabilir miyim?

Cevap 11
Evet. Kuruluş tarafından sağlanan internet bağlantısı esas olarak 
iş amaçlı kullanılmakla birlikte, kuruluş telefonlarında olduğu 
gibi, internet ve e-posta sistemlerini kısa, münferit ve çıkar 
çatışması yaratmayacak şekilde kişisel olarak kullanabilirsiniz. 
Bu konuda sağduyulu olmanız gerekli ve yeterlidir.

Soru 12
İş nedeniyle şehir dışındayken düşük fiyatlı bir lokantada bir 
arkadaşıma akşam yemeği ısmarladım. Fatura tek kişilik 
yemekten fazlaydı ancak fark çok fazla değildi. Bu iki kişilik akşam 



www.torholding.com.tr20

yemeğinin geri ödenmesi için masraf formu doldurabilir miyim? 
Cevap 12
Hayır. Kuruluşunuz arkadaşınıza ısmarladığınız akşam yemeğini 
ödemez. Bunu yapmamalısınız.

3. GENEL BİLGİLER

A. İletişim Kuralları
Yüz yüze konuşurken veya telefonla duygularımızı rahat 
aktarabilirken e-posta göndermek duygularımızı içermediğinden 
yanlış anlaşılmalara çok açıktır. Bu nedenle e-posta gönderirken 
bazı kurallara uymamız gerekir. Bu kurallar evrensel iletişim 
gerekleri olup, firmamızca da benimsenmiştir.

I. Konu
• E-posta konu bölümüne mutlaka mesajın içeriğini en iyi ifade 
eden en kısa başlığın yazılması gerekir.

• Boş bırakılmaz veya işaretler (?,!, … vb.) yazılmaz. 

• İlk harfler büyük harf ile yazılır. 

• Daha önce gönderdiğiniz bir e-postayı düzeltip tekrar 
gönderdiyseniz konu bölümüne düzeltme veya revize yazılarak 
belirtilmelidir. [İletişim Eğitimi Hk (Düzeltme)] 

• Konu, mesaj içeriği ile uyumlu olmalıdır. Mesajın gönderim 
amacı neyse onu konu başlığı olarak o yazılır. Doğrudan konuya 
odaklanılır. 

• Mesajın konusu ve içeriği aynı dilde olmalıdır. 

• Size gönderilen bir e-postaya yanıt veriyorsanız ‘Re: …’ şeklindeki 
başlığı değiştirmeyiniz. Aynı konu başlığı altında e-posta 
gönderimleri devam etmelidir. 

• ‘Merhaba’ gibi selamlama veya hitap cümleleri konu bölümüne 
yazılmamalıdır. 

• Bu bölüme ‘Acil’, ‘Önemli’, ‘Dikkat’ veya ‘Oku’ yazılmamalıdır. Eğer 
mesajınızın acil olduğunu düşünüyorsanız araç çubuğundan “!” 
ile işaretleyebilirsiniz.

II. E-Posta mesajını oluşturma
• E-postalar için tavsiye edilen kurumsal yazı biçimi: 
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Calibri, 11, koyu mavi 
• Bir mesaj yollanırken mesajın ilk satırına bir hitapla 
başlamalısınız.
 
- Mehmet Bey, merhaba, 
- Sayın Yetkili, 
- Sayın Uygun, (kişinin soyadı) 
- Dilek Hanım, iyi günler, 
- Ahmet Bey Selam, 
- Selamlar, 

• Hitaptan sonraki boş satırdan sonra, mesajı yollamanın 
nedenini kısa bir cümle ile belirtmek gerekir.

• Maili sonlandırırken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

- Arz ederim cümlesi kullanılmamalıdır. Bunun yerine “… hazırlar 
mısınız?”, “… yapar mısınız?” gibi direkt isteği belirten cümleler 
kurulabilir. 

Not: Üst pozisyonlara “Rica ederim.” ifadesi asla kullanılmamalıdır.

Maillerde bir bilgi veriliyorsa “Bilgilerinize sunarım.” veya “Bilginize 
ve ilginize sunarım.” şeklinde bitirilmelidir. 

Üst pozisyonlardan bir şey isterken “… gönderirseniz memnun 
olurum.” veya “sevinirim.” gibi yumuşak ifadeler kullanılmalı, emir 
cümleleri (yapmalısınız, böyle yapılmalı, yapmanız gerekiyor 
vb.) kullanılmamalıdır.

• Mailin son kısımda ise bir saygı ifadesi yazılması gerekir;
İyi çalışmalar.
Saygılarımla.

• İyi dilek ifadeleri olarak ‘Görüşürüz’, ‘bye’ vb. ifadeler 
kullanılmamalıdır. 

• İmza standardımız, Bilgi İşlem Departmanı tarafından hazırlanır 
ve her yeni mail hesabı açılışında hesap sahibine ait bilgilere 
göre düzenlenir. 

• İmzalarda fotoğraf kullanılmamalıdır.

III. Toplantı Çağrıları
• Tüm toplantı davet ve düzenlemeleri, “Kurumsal Toplantı” 
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uygulaması kullanılarak oluşturulmalıdır. 

• Toplantı davetlerine mutlaka cevap sekmesi kullanılarak yanıt 
verilmelidir.

IV. Dikkat Edilecek Hususlar
• Ofiste olamayacağınız zamanlarda e-postalarınızı 
okuyamayacaksanız, e-posta sistemindeki “Ofis Dışında” uyarısı 
aktif hale getirilmelidir. 

• Hiçbir e-posta ‘vakit olmaması’ gerekçesi ile eksik okunamaz 
veya sonraya bırakılamaz.

• Yollanan e-postanın toplamda Bilgi İşlem tarafından sınırlanan 
limitleri geçmemesine, toplu e-postaların yollanmamasına, 
e-posta eklerine resimler veya hareketli dosyalar konmamasına 
özen gösterilir. Gerekli durumlarda Bilgi İşlem Yönetimi’nden 
yardım talep edilebilir. 

• Bilgilendirme tamamlandığında, sadece gönderene nezaketen 
teşekkür edilerek cevap verilmelidir. Ör: Dilek Hanım, teşekkürler. 

• Mehmet Bey, bilgilendirme için teşekkürler.

B. İzinler
I. Yıllık Ücretli İzinler
Yıllık izinlerin planlanması, işin koşulları ve çalışan talepleri 
göz önünde bulundurularak ilgili departman yöneticisinin 
sorumluluğunda hazırlanır. İzin planları en son Nisan ayı 
sonuna kadar izin çizelgeleri oluşturularak İnsan Kaynakları 
Departmanı’na bildirilir ve onaylanmasını müteakip ilan edilir. 
Yıllık izin planlarının yapılmasında izin dönemlerinde periyodik 
dönüşüm esas teşkil eder. Düzenlenen Yıllık İzin çizelgeleri olağan 
üstü haller dışında aynen uygulanır. Çalışanlar bağlı olduğu 
yöneticilerinin onayı ile yıllık izin tarihlerini kendi aralarında 
değiştirebilirler.

II. Ücretli Mazeret İzinleri
Personele olayın meydana geldiği tarihte kullanılmak, ileri tarihe 
aktarılmamak koşuluyla işyerinin ve işin gereklerine göre;

• Çalışanların evlenmelerinde 3 (üç) gün, 
• Anne ve babaların, eşlerin, kardeş veya çocuklarının ölümünde 
3 (üç) gün, 
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• Eşinin doğum yapması halinde 5 (beş) gün,
 
• Çocuklarının sünnet törenlerinde 1 (bir) gün, 

• Ev taşıması halinde 1 (bir) gün, 

• Doğal felaket, yangın, sel, zelzele vb. gibi durumlarda en fazla 3 
(üç) gün, Ücretli mazeret izni verilebilir (yarım gün ve üzeri alınan 
izinler dahildir).

İzin sebepleri mutlaka izin formunda gösterilir ve yukarıda 
belirtilen sebepler dışında ayrıca ücretli izin verilmez.

III. Ücretsiz Mazeret İzinleri
Personele, iş durumu ve istekleri dikkate alınarak ücretsiz izin 
verilebilir. Bu izinlerin amacı dışında veya gerçek dışı bildirimde 
bulunarak kullandığı saptanırsa söz konusu personel hakkında 
iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi de dahil olmak üzere İzin 
Yönetmeliğinde belirtilen diğer yaptırımlar uygulanır. 

10 (on) gün ve üzerindeki ücretsiz izinler kıdem tazminatı, ihbar 
tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi ödemelerin hesabında dikkate 
alınmaz. 

Ücretsiz izinler yönetici onayı ile kullandırılabilir. Onaylanan 
ücretsiz izinleri gösteren izin belgeleri, İnsan Kaynakları 
Departmanı’na teslim edildikten sonra izin kullanılabilir.

C. Kıyafet Kuralları
Tor Holding personelinin kurumsal yapıya uygun, temiz ve 
aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmaları, 
kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmaları esastır. 

Giyim ve bakım standartları açısından personelin görünümü 
müşteriye saygıyı göstermeli ve kurumsal firma ortamına uygun 
olmalıdır.

I. Kadın Personeller için;
Desen, renk ve biçim olarak iş ortamına ve kurum kültürüne 
uygun çorap, klasik topuklu/topuksuz ayakkabı ve dikkat çekici 
olmayan kıyafetler giyilebilir. Elbise, etek veya pantolonlar da 
ütülü kumaş veya kanvas türü tercih edilmeli, isteğe bağlı 
olarak hafif makyaj yapılmalı, saçlara ve vücut temizliğine özen 
gösterilmeli, tırnaklar temiz ve bakımlı olmalıdır.
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II. Erkek Personeller için;
Saç-sakal düzenine özen gösterilmeli, kıyafetlerinde ütülü kumaş 
veya kanvas türü pantolon ile, koyu renk çorap, koyu tonlarda 
temiz ve boyalı ayakkabı tercih edilmeli ve vücut temizliğine 
özen gösterilmeli, tırnaklar kısa ve temiz olmalıdır.

III. Uygun Görülmeyen Kıyafetler;
• İnce askılı, dekolte, transparan giysiler, straplez bluzlar 
• Aşırı mini, dar kesim, derin yırtmaçlı etekler ve elbiseler
 • Abartılı takılar 
• Fazla renkli, aşırı desenli giysiler 
• Yazılı sloganlı bluz ve tişörtler 
• Deriden yapılmış etek, pantolon ve elbiseler 
• Eşofman, şort, kapri pantolon, sade tayt
• Çok süslü, rengi atmış veya yırtık kotlar 
• Her türlü terlik ve terlik benzeri ayakkabılar 
• Salaş veya vücuda yapışan elbiseler

D. Maaş ve İhtiyaç Avansları
I. Maaş Avansı
Personelin talep ettiği maaş avansı miktarı, aylık NET ücretinden 
diğer kesintiler düşüldükten sonra geriye kalan aylık

NET ücretinin yarısını geçemez. En yakın maaşından defaten 
düşülmesi esastır. Ayrıca,

Kapatılmamış ihtiyaç avansı bulunan personele maaş avansı 
verilmez. 

Avans talebi her ayın 9 ile 19 unda HR Portal üzerinden talep 
edilir. Talep ilgili Birim Yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra 
İnsan Kaynakları onayına düşer.

Avans talebi onaylandıktan sonra takip eden hafta içerisinde 
ilgili talepte bulunan personelin maaş hesabına Mali İşler 
Departmanı tarafından yatırılır.

II. İhtiyaç Avansı
İhtiyaç avansı, personelin kendisi ve/veya birinci dereceden 
yakınlarının (eş, kardeş, anne, baba ve çocuk) yaşadığı ve/veya 
yaşamakta olduğu acil sağlık sorunlarının giderilmesinde maddi 
destek sağlamayı amaçlar. Avans Formu ile İnsan Kaynakları 
Birimi’nden talepte bulunulabilir.

Acil sağlık sorunlarından kaynaklı maddi ihtiyaçların 
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karşılanabilmesi amacıyla personelin ihtiyaç avansını 
kullanabilmesi, söz konusu sağlık sorununun yazılı olarak beyan 
edilmesi ile mümkündür. 

Çekilebilecek olan ihtiyaç avansı personelin en fazla bir (1) aylık 
Net maaşı kadar olabilir ve maksimum 6 ayda geri ödemek 
koşulu ile çekilebilir. 7- 12 aylık geri ödeme talepleri, Genel Müdür 
onayına tabidir.

III. İş Avansı
İş avansı, işletme hesabına mal ve hizmet satın alınması 
amacı ile, gider ve ödemelerin personel tarafından yapılmasını 
sağlamayı amaçlar. İnsan Kaynakları Birimi’nden talepte 
bulunulabilir.

Çekilebilecek olan iş avansı en geç ilgili ayın son iş günü 
muhasebe birimine gider belgeleri ile sunularak kapatılmalıdır.

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI
A. İşe Alım
Tor Holding’de görev yapan personelin seçme ve yerleştirme 
süreci, İnsan Kaynakları Departmanı / şirketi tarafından 
gerçekleştirilir. Bu prosedürün uygulanması İnsan Kaynakları’ nın 
sorumluluğundadır.

İlk görüşmeler İnsan Kaynakları tarafından yapılarak uygun 
görülen adaylar için listeler oluşturulur. Personel adayı başvuru 
yapılan pozisyonuna bağlı olarak ilgili yöneticilerle görüştürülür. 
Uygun görülen aday için İnsan Kaynakları referans kontrollerini 
tamamlar. Son durum Yönetici / Direktör ile paylaşılır ve iş teklifi 
İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilir. 

İnsan Kaynakları, işe alım sürecinde uygun gördüğü kişilik 
envanteri ve testleri adaylara uygulayabilir.

I. Şirkette İlk Gün:
Çalışan ilk gün mesaisine başlamadan önce İnsan Kaynaklarına 
veya departmanlara gelerek İK tarafından yöneticisine 
gönderilen iş akdi, görev tanımı, şirket prosedürleri ve zimmet 
formlarını imzalar. Departmanlar imzalatılan evrakları dijital 
olarak İK ya ulaştırır.

II. Deneme Süresi:
Tor Holding bünyesinde İş Kanunu hükümlerine göre 2 aylık 
resmi deneme süresi uygulaması vardır.
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Deneme süresi sonunda çalışan başarılı ise sözleşme aynen 
devam ettirilir, başarısız/olumsuz bulunan ya da kendi isteğiyle 
ayrılmak isteyen çalışan olması durumunda ise ilgili departman 
yöneticisi/ direktör tarafından deneme süresi bitmeden 
“Deneme Süresi Değerlendirme Formu” doldurularak İnsan 
Kaynakları’ na iletilir ve iş sözleşmesi sonlandırılır.

B. İşten Ayrılma
Tor Holding’de görev yapan personelin çıkış işlemleri, İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu prosedürün 
uygulanması İnsan Kaynakları’ nın sorumluluğundadır.

I. İş Akışı:
• İlgili birim/kişi tarafından iş akdinin feshi talebinin veya istifanın 
İK ya iletilmesi
• Yasal evrakların hazırlanması
- İK tarafından personele bildirimin yapılması 
- Resmi kurumlara bildirimlerin yapılması ve takibi 
- İK tarafından çıkış görüşmesi değerlendirme formu 
doldurulması ve (İstifa halinde) çalışma belgesi düzenlenmesi
Çalışanın görev teslimi

Çalışan eğer ihbar süresini şirkette geçirirse bu süre boyunca iş 
devrini yöneticisinin yönlendirdiği kişiye yapmalıdır. 

Bunun dışında kişinin, üzerindeki tüm zimmetli eşya, dosya, evrak 
gibi dokümanları ilgili bölüm ve kişilere teslim etmesi gereklidir.

C. Çalışma Saatleri
İşyerinde çalışma saatleri, ara dinlenmeleri, vardiyalı çalışmalar 
şirket tarafından düzenlenir. Personel bu çalışma ve değişikliklere 
uymak zorundadır. 

Haftalık çalışma süresi yasal süredir (45 saat) bu sürenin 
haftanın günlerine bölünmesi şirketin yetkisinde olup bir süre 
devam eden uygulama müktesep hak teşkil etmez

Cumartesi kısmen veya tamamen tatil edilmesi durumunda 
yasal çalışma süresinin kalan günlere pay edilmesi işveren 
şirketin yetkisinde olup bu dağıtımda gün başına çalışma 11 
saati geçemez. 

Personelin mesai başlama saatinde işinin başında olması 
esastır. 
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Personelin bir aylık süre içinde 5 defa işe geç gelmesi durumunda 
iş sözleşmesi sona erdirilir. 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel 
tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer 
nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde 
altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da personelin 
talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, şirket müteakip 2 ay 
içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu 
çalışmalar fazla mesaiden sayılmaz.

D. Sorumluluklar
Personel, görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmekten, görevi 
ile ilgili usulleri ve iş ilişkilerini öğrenmekten, işi ile ilgili bilgileri 
elde etmekten ve uygulamaktan sorumludur. 

Personel, aldığı bütün kararlarda ve yaptığı iş ve işlemlerde şirket 
yararını birinci planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü 
eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. 
Personel, görevini yaptığı sırada öğrendiği şirket sırlarını ve şirket 
bilgilerini başka bir kimseye açıklayamaz. 

Personel, amirlerinin verdiği talimatlara ve iş emirlerine uymak 
zorundadır.  Personel, iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlük, nezaket 
kuralları, sürat, kolaylık ve eşitlik ilkelerine uymak zorundadır. 

Personel, görev tanımında belirtilen işlere, iş sözleşmesi ve işyeri 
iç yönetmeliğinde belirlenen kurallara uymaktan sorumludur.
Personel, işine zamanında gelmekten, bilgisine başvurulduğunda 
doğru beyan vermekten, görevinden ayrıldığında devir teslimi 
gerçekleştirmekten, fazla mesaiye kalmaktan, çağırıldığında 
genel tatillerde çalışmaktan sorumludur. 

Personel izin veya onay almadıkça işyerinde ziyaretçi kabul 
edemez. Gelen ziyaretçi çalışma bölümlerine alınamaz. 

Personel şirket bilgisayarını özel amaçlı kullanamaz, 
bilgisayarında oyun oynayamaz, iş dışında internete giremez. 
Personel, işinin gerekleri dışında telefonu özel işleri için 
kullanamaz.

E. Ödül ve Disiplin Kuralları
Ödül kuralları ile verimli, performansı giderek yükselen, etik kurallara  
uygun çalışan ve iyi niyetli personelin mükafatlandırılması, işbu 
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yönetmelik kurallarına ve iş sözleşmesine aykırı davranışların 
ise cezalandırılması öngörülmüştür. Disiplin cezaları, alt birim 
yetkililerinin teklifi üzerine Genel Müdür veya vekili tarafından 
verilir. Disiplin cezası verilmeden önce ilgili personelin savunması 
alınır, dosya tekâmül ettirilerek Genel Müdür’e sunulur. Genel 
Müdür’e dosyanın intikalinden itibaren 6 iş günü içinde ceza 
karara bağlanır ve ilgili personele yazılı olarak bildirilir ve 
personelin özlük dosyasına konulur.

5. YAN HAKLAR
A. Telefon ve Bilgisayar Tahsisi
Şirket çalışanlarına işe başlarken ilgili birimlerce yapılan tutanak 
kaydı ile şirket telefonu, dizüstü bilgisayar ve ekipman olanakları 
sağlanır.

B. Kulüp Faaliyetleri
Şirketlerimiz, içinde var olduğu topluma, sosyal sorumluluk 
bilinci çerçevesinde çalışanlarına kurum kültürü kazanmaları ve 
takım çalışmalarını desteklemek amacıyla gönüllülük ilkesi ile 
planlanan kulüp faaliyetleri düzenlemektedir. Kulüp faaliyetleri, 
çalışanların sosyalleşmeleri, birlikte zaman geçirmeleri ve 
rahatlamalarını amaç edinmektedir.

C. Sağlık Yardımları
Şirket çalışanları çalışanlarına sağlık sigortası yapılır. Çalışanın 
eş ve çocukları kapsam dışıdır.

D. Yemek Yardımı
Çalışanlara öğle yemeği şirket tarafından sağlanır.

E. Emeklilik
Çalışan ilgili kanunlarda tanımlanan hakları çerçevesinde 
emekliliğe hak kazanır.



www.torholding.com.tr 29



www.torholding.com.tr30

6. ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREV TANIMLARI
A. Organizasyon Şeması

Genel Müdür

Yönetim Kurulu
Danışmanı

Genel Md. Yrd. (COO)Genel Md. Yrd. (CAO)

Mali İşler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
Müdürlüğü

İdari İşler-Satın alma ve
Lojistik Müdürlüğü

Satın alma

İdari İşler

Lojistik

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Yurt İçi Satış
Direktörlüğü

Yurt Dışı Satış
Direktörü

Pazarlama
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Genel Koordinatör
(Acenteler)

Yurt İçi Acenteler

Genel Koordinatör
(İhracat)

Donanım Ekibi

Yazılım Ekibi

Dijital Pazarlama

Uluslararası
 Pazarlama

Yönetimi

Görsel Sanatlar
Yönetimi

Kanada Ofisi

Çin Ofisi

Hindistan Ofisi

İran Ofisi

Irak Ofisi

Pakistan Ofisi

Rusya Ofisi

BAE Ofisi

İngiltere Ofisi

USA Ofisi

Saha Satış
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B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
1. Genel Müdür
1. Şirket misyon ve vizyonunu tüm çalışanların benimsemesin 
sağlamak ve liderlik etmek.

2. Şirketin düzenli olarak yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

3. Şirket içerisindeki bölümler arası etkin iletişim ve koordinasyonu 
sağlamak ve etkinliği arttırmak.

4. Şirketin karlılık ve verimliliğini analiz etmek ve ilgili birim ve 
departmanlardan raporlar almak.

5. İşletmenin varlıklarını, demirbaşlarını ve stoklarını düzenli 
olarak kontrol etmek ve haftalık analiz raporları almak.

6. Çalışanların verimliliğini artıracak sistemler geliştirmek.

7. Şirketteki bölümlere yetki çerçevesinde iş planları vermek 
ve belli periyotlar ile bu akışı analiz etmek ve gerektiğinde 
müdahalede bulunmak ve yol göstermek.

8. Şirketin gelir ve giderlerini analiz etmek ve yönetim kuruluna 
raporlamak.

9. Şirketin satın alma faaliyetlerini kontrol etmek.

10. Yurt içi veya yurt dışında olmak üzere, şirketi adli, idari, mali ve 
siyasi otoriteler önünde temsil etmek.

11. Kurul toplantılarının tutanakları, defterleri veya şirket 
kayıtlarının içeriği ile ilgili belgeler. Yıllık raporlar, mali tablolar, 
yıllık bütçeler, çalışma programları ve diğer faaliyetler için 
projeleri onayı için Yönetim Kuruluna sunmak.

12. Yönetim kurulunun onayladığı bütçeyi hazırlayıp yürütmek ve 
bütçede değişiklik önermek.

13. Şirket sözleşmelerini ve yükümlülüklerini, Yönetmelikler ve 
Kurumun Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kriterler 
çerçevesinde imzalamak.

14. Kalkınma planlarını, yıllık eylem planlarını ve yatırım, bakım ve 
harcama planlarını tasarlamak ve uygulamak.
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15. Şirket işlemleri için gerekli olmayan mevcut fonları yatırıma 
dönüştürmek. İlgili yasal düzenlemelerin uygunluğunu ve 
muhasebe süreçlerini doğrudan denetlemek.

16. Şirketin sahip olduğu imtiyazlar da dahil olmak üzere 
şirketin gerçek ve kişisel mülklerini, varlıklarını ve haklarını veya 
elden çıkaracağını ima eden tüm işlemleri, genel olarak, satış, 
kiralama, hibe kullanımı, rehin, ipotek, ipotek tahvillerin Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kullanmak.

17. Çek senetlerini, tüketim makbuzlarını, makbuz senetlerini ve 
diğer menkul kıymetleri, sipariş mektuplarını veya akreditiflerini, 
ipotek bonolarını, imzalamak, kabul etmek, yeniden kabul etmek, 
onaylamak, garanti etmek, uzatmak, indirmek, pazarlık yapmak, 
protesto etmek ve iptal etmek.

18. Firmanın karlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi için kısa, orta ve 
uzun vadeli hedefler belirlemek.

19. Firmanın mali, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve çevresel 
şartlara uyumlu olarak çalışmasını sağlamak.

20. Firmanın geleceğine ilişkin gelişmeleri takip etmek, 
doğabilecek fırsatları ve karşı karşıya kalınabilecek tehlikeleri 
değerlendirerek Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

21. Firmanın kültürünü, imajını ve kimliğini geliştirecek çalışmaları 
organize etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

22. Yönetim gözden geçirme toplantılarını yönetmek.

23. Müşterilere verilecek teklifleri, sipariş ve sözleşmeleri gözden 
geçirmek ve onaylamak.

2. Genel Müdür Yardımcısı (CAO)
1. Şirketin idari ve günlük işleyişin sürdürülmesini sağlayacak 
olan faaliyetlerin tümünden sorumludur.

2. Şirketin satın alma faaliyetlerinde onay merciindedir.

3. İdari personellerin kontrol edilmesi ve denetlenmesinden 
sorumludur.

4. İdari işlerle ilgili maliyetleri kontrol ederek maliyet 
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azaltıcı çalışmalar yapıp dönemsel olarak genel müdüre 
raporlanmasından sorumludur.

5. Şirketin iç ve dış alanlarının düzenlenme, bakım ve temizlik işleri 
ile alakalı süreçlerin planlanması ve yürütülmesini sağlamak.

6. Personel servisi, kiralık araç, akaryakıt, yemek hizmetleri 
gibi hizmetlerin takibinin ve organizasyonların yürütülmesi ve 
denetlenmesinden sorumludur.

7. Risk yönetim süreçlerinin ve ortaya çıkabilecek sorunların 
önceden belirlenerek proaktif biçimde müdahale edilmesi.

8. Şirketin doğal yaşam döngüsünün iyileştirmende 
faaliyetlerinde bulunmak.

9. Yapılan denetim çalışmalarının yönetime rapor halinde 
sunmak.

10. Mevzuatlara ve idari yönetmeliklere göre şirket politikalarının 
uygunluğunu ve yürütülebilirliğinin denetlenmesi ve 
uygulanması.

11. Şirket özelindeki kuralların ve yönetmeliklerinin prosedürlere 
uygun bir şekilde uygulandığının takibinin yapılması.

3. Genel Müdür Yardımcısı (COO)
1. Yönetim kurulunun talep ettiği raporları ve dönemsel analizleri 
düzenli olarak hazırlar.

2. CEO’nun hazırladığı yıllık strateji dahilinde iş planı 
hazırlanmasına katkıda bulunur.

3. Tedarik zincirini yönetir ve denetimini yapar.

4. Şirket bütçesini yönetir.

5. İş süreçlerinin iyileştirilmesi ile verimliliğin arttırılmasından 
sorumludur. Ayrıca girdi ve çıktılara ait süreçleri de denetler.

6. Mümkün olan en düşük maliyetle en kaliteli ürünün üretilmesini 
ve/veya satılması için gereken sistemin oluşturulmasını sağlar.

7. Üretim ve/veya satış planını tasarlar ve yönetir. Şirketin 
kapasite kullanım oranının arttırılması için 
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aksiyon planını düzenler.

8. Stok planı yaparak stok yönetimini sağlar. Stok seviyesini en 
aza indirmeyi ve kısa vade içerisinde kazanca dönüştürülmesini 
yönetir. Bu süreçte envanter faaliyetlerini de ayrıca denetler.

9. Üretimi ve/veya satışı yapılacak olan ürünlerin geliştirilmesinde 
aktif olarak rol alır.

10. Üretilen ürünlerin kalitesini denetler.

11. Genel olarak tedarik zinciri, üretim, satış, lojistik gibi süreçleri 
adım adım yönetir.

12. En az maliyetli olacak şekilde tedarik zincirinin kurulmasında 
vazifelidir.

13. İş güvenliğinin gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

14. Çalışanların verimli olmasını ve bir sinerji içerisinde görev 
almasını desteklemek.

4. Genel Müdür Yardımcısı (CTO)
1. Kuruluşun teknolojik kaynaklarını geliştirmek, bunları 
uygulamak, yönetmek ve raporlamaktan sorumludur, raporlarını 
CEO’ya verir.

2. Teknolojik stratejiler ile işletmeler için fırsatlar ve riskleri belirler.

3. Teknolojik konularda politika ve prosedürler geliştirirler. Bunlar 
üçüncü parti müşterilere odaklanan ürün ve hizmet geliştirmek 
için kullanırlar.

4. Araştırma ve geliştirme işlemlerini gerçekleştirmek.

5. Teknoloji ve sosyal trendlerin şirket veya proje üzerinde 
yaratabileceği tesirleri analiz etmek.

6. Şirket içi geliştirilecek olan yazılım stratejilerinin kurgusunu 
yapmak.

7. Şirket içerisinde kullanılan yazılım programlarının geliştirilmesi 
için planlar yapmak.

8. Şirketin teknolojiyi global düzeyde kullanmasını sağlıyor olmak 
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ve bunu denetlemek.

9. Şirketin bilgi ve siber güvenliğini en üst düzeyde tutmak.

10. Şirketin ve çalışanların teknoloji kullanım oranları, teknolojiye 
uyumluluk ve teknoloji verimliliği gibi alanlarda dönemsel 
olarak analiz ve raporlar çıkararak yönetim kurluna sunumlar 
gerçekleştirmek.

11. Şirketin ihtiyacı olan teknolojik ürünlerin belirlenmesi, alınması, 
kiralanması, depolanması gibi konuların organizasyonlarının 
sağlanması.

12. Yıllık şirket teknolojik envanterlerinin gözden geçirilmesi ve 
amortismanlarının yapılması.

5. Yönetim Kurulu Danışmanı
1. Şirket için gelişim ve büyüme noktalarında somut tavsiyelerde 
bulunmak.

2. Ortaya çıkabilecek problemlerde uzmanlıkları ile alakalı 
bilgilendirici tavsiyelerde bulunmak.

3. Şirketin karlılığını arttırabilmek için çeşitli alanlarda yatırım ve 
girişim tavsiyelerinde bulunmak.

4. Yeni oluşumlarda iş planı tavsiyelerinde bulunmak.

5. Sektörel,ulusal ve küresel gelişmeleri takip ederek 
teknolojik,ekonomik,siyasi risk ve fırsatları takip ederek yönetim 
kuruluna çeşitli öngörü ve tavsiyelerde bulunmak.

6. Alanı ile alakalı çeşitli analizler hazırlayarak dönemsel olarak 
yönetim kuruluna sunumlar gerçekleştirmek.

Genel Koordinatör
1. Genel müdür ya da yöneticilerin, firma ile ilgili istek ve hedefleri 
doğrultusunda verilen görevleri eksiksiz olarak zamanında 
yerine getirmek.

2. Müşterilere ait veri tabanı oluşturmak.

3. Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. 
görev ve işlemleri yerine getirmek.
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4. Bölgesel şirketler ve temsilciliklerle işbirliği yapmak.

5. Hedef pazarların pazar araştırması.

6. Çeşitli seminerlere katılım, sergiler, şirket ürünlerinin üzerlerinde 
tanıtılması.

7. Hem kendi firmasının hem de rakiplerin satış hacimlerinin 
izlenmesi.

8. Proje bütçelemesi, geliştirme ve maliyet kontrolü.

9. Stratejik ve taktik planlamalar yapılması.

10. Yapılan işin gerçekleri ve faaliyetlerin sonuçları ile ilgili 
açıklamaların hazırlanması.

11. Tespit edilen sorun, problem ve iş akışına engel faktörlere 
çözüm yolları aramak ve yetkisi dâhilinde çözüme ulaştırmakla 
yükümlü olmak.

12. Kurumun önceden saptanmış bütçe hedeflerine göre mali 
gelişimini satış, maliyet, net gelir, büyüme faktörleri çerçevesinde 
değerlendirmekle yükümlü olmak.

13. Yeni faaliyet alanlarının açılması, karlı olmayan faaliyetlerin 
sona erdirilmesi ve ekonomik darboğazlarda uygulanabilecek 
gerekli işletme programlarının hazırlanmasından sorumlu 
olmak.

14. Mevcut personellerin eğitiminden, bilgi ve icra düzeylerinin 
sürekli olarak geliştirilmesinden sorumlu olmak.

15. Bağlı bulunduğu program veya kendi uzmanlık ve ilgi alanında 
geliştirdiği düşünceleri uygulanabilir projeler haline getirmek.

16. Genel müdür ya da yöneticilerin, firma ile ilgili istek ve hedefleri 
doğrultusunda verilen görevleri eksiksiz olarak zamanında 
yerine getirmek.

7. İdari İşler-Satın alma-Lojistik Müdürü
1. İdari İşler, Satın alma ve Lojistik birim personellerini denetlemek.

2. İdari işlerle ilgili malzeme ihtiyaçlarını belirlemek, siparişlerinin 
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verilmesini sağlamak ve takibini yapmak.

3. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi bina 
hizmetlerinin kontrolünü sağlamak ve oluşabilecek sorunların 
çözümü için destek vermek.

4. Kırtasiye, temizlik ve sarf malzemesi, küçük demirbaşlar ile 
diğer malzemelerin tedarikini yaptırmak, stoklarını takip ettirmek.

5. İdari işler, Satın alma ve Lojistik ile ilgili maliyetleri kontrol 
etmek ve maliyet azaltıcı çalışmalar yapmak.

6. Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin denetim ve işleyişini 
organize etmek.

7. Bina bakım ve onarım faaliyetlerinin, şirketin prosedür ve 
yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

8. Teknik cihazların koruyucu bakım, onarım ve yenileme 
faaliyetlerini takip etmek.

9. İdari işler kapsamında satın alınan tüm hizmetleri kayıtlara 
geçirmek.

10. İdari işlerle ilgili iç ve dış yazışmaları ve raporlamaları yapmak 
ve bunların dosyalanmasını sağlamak.

11. Personel servisi, kiralık araç ve akaryakıt hizmetleri takibi ve 
organizasyonunu sağlamak.

12. Şirketin iç ve dış alanlarının düzenleme, bakımı ve temizliğiyle 
ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.

13. Satın alma faaliyetlerini denetlemek ve iyileştirme çalışmaları 
yapmak.

14. Tedarikçi denetimleri ve izlemelerini yapmak.

15. Şirket araçlarının işletmesini ve şoförlerin organizasyonunu 
gerçekleştirerek şirketin lojistik ihtiyaçlarının en etkin şekilde 
karşılanmasını sağlamak.

8. İnsan Kaynakları Yöneticisi
1. Genel iş planına uyumlu insan kaynakları stratejileri ve 
girişimleri geliştirmek,
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2. İş yeri kuralları ve düzenin sağlanması gibi politika ve 
prosedürleri oluşturmak,

3. Personelin istek ve şikayetlerine geri dönüş yaparak pozitif bir 
çalışma ortamı sağlamak,

4. Şirketin maaş bütçesini geliştirmek, analiz etmek ve 
güncellemek,

5. Şirket hedefinin oluşturulmasında üst yönetimle birlikte 
hareket etmek,

6. İş tanımları ve sınıflandırılması gibi kadrolaşma çalışmalarını 
yürütmek,

7. Ödeme sistemini analiz etmek, geliştirmek ve bütçeyi 
oluşturmak,

8. İşe alım süreçlerini yönetmek,

9. Personel bulma kaynaklarını ve seçme yöntemlerini belirlemek,

10. İşe alınan personelin oryantasyon ve eğitim süreçlerini 
yönetmek,

11. Çalışanların performans denetimini sağlamak,

12. Mesleki eğitim ve gelişim programları uygulamak,

13. İşten ayrılan personelin işlemlerini yürütmek,

13. İş tanımı ve sorumluluğuna aykırı çalışmaların tespit edilmesi 
halinde, ilgili personelin ihtar veya işten çıkarma işlemlerini 
yürütmek,

14. Departman kayıt ve raporlarını korumak.

9. Mali İşler Müdürü
1. Şirketin ya da kurumun aylık ve yıllık bütçelerini hazırlamak ve 
idareye sunmak,

2. Satın alma ve lojistik departmanları ile koordineli olarak stok 
hareketlerinin ve maliyetlerinin kontrolünü yapmak,
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3. Finansal projeler geliştirmek ve bu projelere uygun olarak iş 
planı, zaman çizelgesi ve bütçe hazırlamak,

4. Kurumun tüm harcamalarının kontrolünü sağlamak,

5. Kurumun bankalarla ilişkilerini yönetmek,

6. Müşteri ilişkilerini ve ortaya çıkan sorunları çözmek,

7. Şirket ya da kuruma ait tüm faturaların takibini yaparak 
ödemeleri zamanında gerçekleştirmek,

8. Vergi ve bordro işlemlerini yapmak,

9. Dönem kapamaları, ay sonu ve yıl sonu organizasyonlarını 
yapmak

10. Muhasebe departmanının uyum ve düzen içerisinde 
çalışmasını sağlamak.

11. Banka, çek, senet ve diğer ödeme kanallarını kontrol ederek 
uyum ve düzen sürdürülebilmesini sağlamak.

10. Satış Direktörü
1. Şirketlerin pazar alanını genişletmek için yeni stratejiler 
belirlemek.

2. Pazar payı kazanmak için günceli takip etmek.

3. Kârlı bir satış yapabilmek için doğru hedef kitleye ulaşmak.

4. Satış alanında düzenlenen raporları değerlendirmek, 
değerlendirilmesini sağlamak.

5. Satış için belirlenen verilerin toplanmasını sağlamak ve bu 
verileri personel ile paylaşmak.

6. Organizasyon ve operasyon yapılması için yeni sistem 
geliştirmek.

7. Projeler oluşturmak.

8. Satış departmanında bulunan diğer personellerin satış 
stratejisi ile ilgili öneri ya da şikayetlerini dinlemek.
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9. Müşteri ya da diğer şirketler ile görüşmeler yapmak.

10. Ürün ya da hizmet hakkında reklam vermek için çeşitli mecra 
ve medya yayınları ile iletişime geçmek.

11. Satış sonuçlarını izlemek ve analiz etmek.

12 Satış operasyonlarını kusursuz ve sorunsuz bir şekilde 
yönetmek.

13. Güncel iş ve fiyat koşullarını takip etmek, kayıt altında tutmak, 
gerekli birimleri bu konuda bilgilendirmek.

11. Portföy Yönetmeni

1. Düzenli pazarlama, satış ve ziyaret verilerini almak,

2. Verileri raporlamak, yorumlamak ve yönetime bu verileri 
sunmak,

3. Sektör, firma, ürün ve satış bazlı analiz yapmak,

4. Satış ekiplerinden gelen listeleme, raporlama ve analiz etme 
ihtiyaçlarını karşılamak,

5. Yönetimden gelen listeleme, raporlama ve analiz etme 
ihtiyaçlarını karşılamak ve dönemsel sunum çalışmaları 
hazırlamak,

6. Müşteri siparişlerini takip etmek,

7. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma göstermek,

8. Şirketin belirlediği satış hedeflerine uygun aksiyonlar almak,

9. Değişen piyasa koşullarını takip etmek ve hızlı aksiyon almak,

10. Satış ekibine destek vermek.

12. Proje Yöneticisi
1. Proje sunumunu hazırlar

2. Proje için en uygun kişileri bulur.
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3. Proje hakkında toplantılar düzenler.

4. Proje ekibi arasındaki iletişimi sağlar.

5. Zaman yönetimini yapar, “deadline” belirler.

6. Performans kontrolü yapar.

7. Bütçe yönetimi yapar.

8. Projedeki değişikliklerin etkisini ölçümler.

9. Proje ekibi ile ilgili eğitim ve seminerleri seçer ya da düzenler.

13. Yatırım Danışmanları Yönetmeni
1. Yatırım Danışmanlarının, Tremglobal’in Pazarlama Departmanı 
tarafından üretilmiş olan leadlerin ön görüşmelerini sağlayarak 
müşterilerimizin istemiş olduğu gayrimenkullerin ilk bilgilerini 
sunduğu görevinin kontrolünü sağlamak.

2. Yatırım Danışmanlarının , müşterilerimizin Türkiye’ye 
gelmelerini sağlamak ve sahada ki arkadaşlarımıza uygun 
ortamı sağlamak ile sorumlu olduğu görevin kontrolünü 
sağlamak.

3. Yatırım Danışmanlarının, aynı zamanda saha ekiplerimizin 
müşteri hakkında ön bilgi almasını sağlamak ile yükümlü olduğu 
görevin kontrolünü sağlamak.

4. Yatırım Danışmanlarının, bünyemizdeki portföylerden randevu 
alarak müşteri randevu planlamasını oluşturulması görevinin 
kontrolünü sağlamak.

5. Yatırım Danışmanlarının, müşterilerimizden referanslar alarak 
müşteri portföyünü genişletmek görevinin kontrolünü sağlamak.

6. Yatırım Danışmanlarının gerçekleştirdiği günlük ziyaretler 
sonrasında müşteri raporları ve durum raporlarının kontrolünü 
sağlamak.

7. Yatırım Danışmanlarının ay sonları faaliyet raporu ve devir 
raporlarının kontrolünü sağlamak.

Bilgi İşlem Müdürü
1. Firmanın ihtiyacı olan donanım ve yazılımları tespit etmek.
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2. Bilgi işlem görevlerinin uygulanması için stratejik planlar 
belirlemek.

3. İş beklentilerini ileterek bilgi işlem personelinin ilgili görevi 
yerine getirmesini sağlamak.

4. Yönetim ve müşterilere departman çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulunmak.

5. Departman çalışmalarını planlamak, izlemek ve 
değerlendirmek.

6. Organizasyon amaç, strateji ve uygulamalarını inceleyerek 
teknolojik araştırmalara yön vermek.

7. Uygulanan teknolojilerin sistem denetimlerini gerçekleştirerek 
uygulama verimliliğini analiz etmek.

8. Kurtarma ve yedekleme prosedürleri ile bilgi güvenliği ve 
kontrol yapılarını oluşturarak firma bilgilerini koruma altına alma

15. İhracat Birim Koordinatörü
1. Firmanın dış ticaret sürecini sorunsuzca yönetmek,

2. İhracat esnasında, zamanı ve maliyetleri doğru planlayarak 
en ideal ulaşım araçlarının tercih edilmesini sağlamak,

3. Maliyetleri en aza indirgemek için ticaret yolları hakkında 
detaylı bir inceleme yaparak verileri üstlerine rapor halinde 
sunmak,

4. Lojistik esnasında malların güvenli bir biçimde hedef noktaya 
ulaşması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

5. İhraç edilen malların müşterinin istediği gün ve saatte teslim 
edildiğini doğrulamak,

6. İhracat için gerek duyulan tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde 
hazırlanmasını sağlamak,

7. Yapılan ihracat faaliyetlerini periyodik olarak raporlamak.

8. Satış analizleri yapmak ve raporlamak,
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9. Potansiyel iş ortaklarına yönelik toplantılar ayarlamak ve yurt 
dışı araştırma gezileri planlamak,

10. Dış pazar eğilimleri ile ilgili en son bilgilere sahip olmak,

11. Yurt dışı fuar ve pazarlama süreçlerini organize etmek,

12. Gümrük işlemlerini gerçekleştirmek

13. Projelere özel teklif ve çözümlerin hazırlanması,

14. Teklif konusu projenin siparişe dönünceye kadar ki sürecin 
takibi.

15. Sipariş öncesi tüm ticari konuların eksiksiz olarak yerine 
getirilmesi

16. Sipariş ardından, üretim departmanına proje detaylarının 
eksiksiz aktarılması-onaylatılması.

17. Hedef Pazar fırsatlarını araştırmak, analiz etmek ve uygun 
satış stratejileri geliştirmek.

18. Müşterilere gerekli teknik desteğin sağlanması.

19. Proje takip havuzunun sürekli aktif ve güncel tutulması.
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17. Avukat (Hukuk İşleri Müdürlüğü)
1. Şirketin ve kurulacak şirketlerin hukuki danışmanlık hizmetlerinin 
yönetilmesi

2. Uluslararası şirket sözleşmelerinin hukuki denetimlerinin 
yapılması

3. Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve 
uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

4. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-
satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına 
ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

5. Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması 
ve takibi

6. Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması 
ve takibi

7. Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin 
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

8. Yabancıların Türkiye’de şirket kurma işlemlerinin yapılması ve 
takibi

9. Şirketlerin hukuki süreçlerinde destek verilmesi.

10. Şirketlere açılan veya şirketlerin açacağı davalarda şirketleri 
temsil etmek.
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Birlikte gelişiyor,
Birlikte Büyüyoruz.


