
ETİK KOD YÖNETMELİĞİ 

 

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ve onu oluşturan öğeler olan: 

Üyeler (olağan ve onursal) 

Yönetici Üyeler (Yönetim Kurulu, Başkan, Denetçiler Kurulu, Genel Sekreter) 

Çalışanlar 

yürürlükteki Oda Tüzüğünün tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan ve de bu Tüzük ile beraber 

hüküm ifade eden iş bu geçerli Etik Kod Yönetmeliği’ni kabul etmekle, bu kodun gereklerine saygı göstermek 

ve ona saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlüdürler.  

 

1-DEĞERLER 

 

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ve onu oluşturan tüm öğeler özerklik, bütünleşme, etik olma 

değerlerinden yola çıkarak hayata geçirilmiş davranış modellerini şeffaf bir biçimde yerine getirmeye ve bu 

modellere saygı göstermek, kamuoyu, yasama gücü ve kamu yönetimi karşısında Oda’nın imajına zarar 

vermeyecek davranışlarda bulunmakla  yükümlüdürler.  

Söz konusu davranış ve tutumların etik olması yalnızca kanun ve tüzük normlarını sıkı bir biçimde izlemek 

anlamına gelmemektedir. Etik olma kavramı, kişinin, farklı koşullar içinde, aşağıdaki değerlere göre her zaman 

daha yüksek davranış standartlarını kendine hedef alarak, bu standartlara bağlı kalmasına dayanmaktadır:    

 

Bütünleşme Oda’nın hedeflerini  yönetici kanunlar, kurallar ve davranış kodlarına uygun 

bir tutumu muhafaza ederek dürüstlük, doğruluk ve sorumlulukla izlemek. 

Özellikle Oda’ya ilişkin herhangi bir faaliyetin yürütülmesinde Oda’da 

çeşitli  ünvanlara sahip kişilerin çıkar çatışması halinde olmasını yada öyle  

görünmelerine meydan verecek durumları daima engellemek.   

Mükemmellik Oda’nın iç ve dış ilişkilerinin ve faaliyetlerinin verimliliğinin ve niteliğinin 

sürekli olarak iyileşmesi ve  Oda’nın üyelik tabanının güçlenmesi üzerinde 

çalışmak.  

Eşitlik Tutum ve davranışlarda cins, yaş, ırk, din, siyasal aidiyet, dil ya da farklı 

yeterliliklere bağlı her türden ayrımcılığı ortadan kaldırmak. 

Şeffaflık Oda içindeki iletişimlerin, anlaşmaların ve davranış kriterlerinin özerk ve 

bilinçli tüm muhatapları memnun etmek adına şeffaf olmasını garanti altına 

almak.    

 

Buna bağlı olarak, sermayenin önemli bir kısmını elinde bulunduran ya da kontrol eden gerçek ve tüzel kişiler 

içinde tüzel bir temsilci ya da gerçek bir kişi aşağıdaki koşullarda hiç bir hakla Oda’ya dahil olamazlar: 

Haklarında kısıtlayıcı önlemlere gidilmiş, küçük düşürücü suçlar işlemiş ya da medeni haklarını kaybetmiş; 

Italya’nın ve/ya Türkiye’nin ve/ya söz konusu iki ülke arasındaki ilişkilerin imajını zedelemiş kişiler;  

Ağır suçlar işlemiş olanlar ve ekonomik aktivite konusunda doğruluktan sapmış ve ahlaki değerleri yerine 

getirmede hatalı davranmış  

kişiler. 

 

2. ÜYELER 

 

Oda üyeleri profesyonel ve üye olarak her davranışlarında aşağıdaki yükümlülüklere uymak durumundadırlar.  

Özgür meslek sahipleri, yasal temsilciler, şirketlerin, kuruluşların, kurumların ve derneklerin yöneticileri ve 

ortakları olarak; 

Kanunları ve iş sözleşmelerini tamamen yerine getirmek;  

İş konusundaki güvenliği koruyarak ve profesyonel büyümeyi gözeterek, iş birliği içinde olunan kişilerle olan 

ilişkilerde dürüstlüğü esas alarak davranmak;  

Müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile olan ilişkilerde bütünleşme ve dürüstlük kavramlarını esas alan bir 

davranış biçimini benimsemek;  

kamu yönetimi kurumları ve siyasal partilerle bütünleşme ve dürüstlüğe dayalı ilişkileri muhafaza etmek;  

Söz konusu ortamı korumak için sürekli bir çaba harcamak; 

Üyeler olarak,  

Odanın üyeler için düzenlediği faaliyetlere eşlik etmek;  

Öncelikli amaç olarak Odanın çıkarını (mükemmelliğini) gözeterek, iç ve dış baskılardan bağımsız olarak, 

bütünleşme, eşitlik ve şeffaflık değerlerini temel alan bir tutumla üye seçimlerine katkıda bulunmak;  

Üyelik çerçevesindeki ilişkileri sağlam bir temele dayanır biçimde inşa etmek ve korumak, çatışmacı 

organizasyonlarla üyelik ilişkisi içine girmekten kaçınmak;  



Farklı kaynaklar tedarik etmek üzere Oda tarafından verilmiş direktiflere saygı göstermek ve Oda içindeki 

oturumlarda kişisel duruşunu  önceden bildirmek;  

Diğer girişimcilerle ve/ya Oda ile olan ilişkinin değişimine dair her durumda, gerekli olan ve uygun sayılacak 

desteği talep ederek, Oda’yı durumdan hızlı bir biçimde haberdar etmek 

 

 

3. YÖNETİCİ ÜYELER  

 

Seçimler, kişisel, profesyonel ve üye olarak bağlayıcılığı olan davranış biçimlerine titiz bir biçimde uyacağının 

teminatını veren adaylar için geçerlidir.  

Üyeler yetkililerin talebi söz konusu olduğunda gerekli tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdürler.  

Aday gösterilmiş kişiler aşağıdakilerle yükümlüdür:  

Doğrudan ya da dolaylı avantajlardan fayda gözetmeksizin, Oda ve dış dünyaya hizmet etmek sorumluluğuyla 

görevleri üstlenmek;  

Kurumlar ve Oda’nın üyeleri ile olan ilişkilerde, vazife kapsamı içinde kişisel siyasal tercihlerinden arınmış 

olarak; bütünleşme, mükemmellik, eşitlik ve şeffaflık değerleri üzerine temellenmiş ve özerklik, sorumluluk 

duygusu ve dürüstlük çerçevesinde geliştirilmiş bir tutumu muhafaza etmek.  

Dış dünyaya karşı Oda’nın bütünlüğünü korumak şartıyla, Oda içinde gerçekleşen oturumlara katkıda bulunmak 

ve Oda’nın direktiflerini izlemek;  

Görevleri sebebiyle sahip oldukları bilgileri gizli tutmak;  

Seviyelerini ve aktif oldukları sektörleri değerlendirme dışında bırakarak, tüm üyelere eşit saygınlık ölçüsünde 

davranmak;  

Yasal ve yönetsel faaliyetlerin tanımlanması için doğru bilgiler sağlarken, siyasal güçlerle özerklik ve 

bağımsızlık temelli bir tutumu muhafaza etmek;  

Farklı talepleri karşılamaya yönelik bir yönetim durumu söz konusu olduğunda Odanın karar organlarına etkin 

bir biçimde katılmak;  

Odanın imajına zarar verecek kişisel, profesyonel ya da başka sebepler söz konusu olduğunda istifa etmek; 

 

 

4. KORUMA ORGANLARI  

 

Etik Kod Yönetmeliği uygulamasının korunması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Yönetim Kurulu’nun 

üyeler arasından gizli oyla seçeceği 3 kişilik bir Hakem Kurulu oluşturulmuştur. Biri Kurul Başkanı olan bu 

üyeler Oda’da başka kurumsal vazifelere sahip olamazlar. Hakem Kurulu üç yıl boyunca görevde kalır ve özgür 

bir biçimde yeniden seçilebilir. Hakem Kurulu Yönetim Kurulunun görev süresine bağlı olarak 3 yıl boyunca 

görevde kalır ve tekrar seçilebilir. 

 

Bu Etik Kod Yönetmeliği’nin Oda’nın bir ya da birden fazla öğesi tarafından ihlal edildiğine dair bir Oda 

üyesinden ya da çalışanından gelecek uyarıya istinaden, Hakemler Kurulu Başkana ve Yönetim Kurulu’na konu 

ile ilgili zorunlu ve bağlayıcı bir görüş iletmelidir. 

 

Üyeler, yönetici üyeler ya da çalışanlar tarafından İstenmesi halinde, Hakemler Kurulu söz konusu Etik Kod 

Yönetmeliği uygulaması ile ilgili görüşlerini bildirmek zorundadır.  

 

Hakemler Kurulu yılda bir kere Genel Kurul ile yıllık aktivite raporunu oluşturmak üzere buluşur.   

 

Hakemler Kurulu’na yapılan istekler çift zarfa konmuş taahütlü mektup ile aşağıdaki adrese yapılır: 

 

HAKEMLER KURULU – İTALYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 

MEŞRUTİYET CAD. No 75, 34430 ISTANBUL 

 

 

5. YAPTIRIMLAR 

 

Yürürlükteki tüzük gereği, yaptırımların Hakemler Kurulu’nun yürürlükteki tüzüğüne uygun olarak 

tanımlanması ve uygulaması, Oda Yönetim Kurulu’nun görevidir. 

 

 

Başkan 

Livio Manzini 


