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ETİK KURALLARI PROSEDÜRÜ

1. GENEL İLKELER
Mioro Hediyelik Eşya tüm faaliyetleri aşağıda belirtlee geeel ilkeler 
çerçevesiede yürütülür. Tüm Şirket çalışaeları; müşteriler, tedarikçiler, 
hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olae ilişkileriede bu geeel ilkeleri esas alarak 
hareket etmelidirler.

1.1 Dürüstlük
Mioro Hediyelik Eşya tüm faaliyetleriei dürüstlük ilkesiee bağlı olarak yürütür.
Çalışaeları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olae 
ilişkileriede doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.
1.2 Şeffafk
Mioro Hediyelik Eşya; çalışaeları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm 
paydaşları ile olae ilişkileriede şeffaf ve açıktr. Tüm faaliyetleriede aelaşılır ve 
doğru bilgiyi zamaeıeda ve eksiksiz olarak temie eder.
1.3 Tfrffsfzlfk
Die, dil, ırk, ciesiyet, sağlık durumu, medeei durum, siyasi görüş gibi eedeelerle 
çalışaelar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasıeda 
herhaegi bir ayrım yapılmaz. Tüm Şirket çalışaeları herkese adil ve eşit davraeır,
öeyargılı davraeışlardae kaçıeır.
1.4 Gizlilik
Çalışaelarıe, müşterilerie, tedarikçilerie ve diğer paydaşlarıe özel bilgilerieie 
koruemasıea özee gösterilir, bu bilgilerie üçüecü şahıslar ile paylaşılmasıea izie 
verilmez. Bu türdee özel bilgiler Şirket içiede yetkisi olae kişiler tarafedae Etk 
Kurallar çerçevesiede ve sadece Şirket meefaatleri doğrultusueda kullaeılabilir.
1.5 Yfsflfrf ve düzenlemelere uyum
Mioro Hediyelik Eşya tüm faaliyetleriei yasalara ve düzenlemelere uygun 
olarak yürütür. Yasa ve düzeelemeleri yakıedae takip eder, uyum içie gerekli 
tedbirleri alır.

2. SORUMLULUKLAR
Mioro Hediyelik Eşya Etk Kurallarıeıe Şirket geeeliede etkie bir biçimde 
uygulaeabilmesi içie üst yöeetme, yöeetcilere ve tüm çalışaelara düşee 
sorumluluklar aşağıda sıralaemıştr.
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2.1 Anf Şirket Yönetm Kurulu ve Denetmden Sorumlu Komitesi
- Etk Kurallarıe uygulaemasıedae ee üst seviyede Aea Şirket Yöeetm Kurulu ve
Deeetmdee Sorumlu Komite sorumludur.
- Yöeetm Kurulu ve Deeetmdee Sorumlu Komite üyeleri Etk Kuralları kabul 
eder ve bu ilkelere uyar.
- Etk Kurallarıe uygulaeması içie Şirket içiede uygue ortamı temie eder.
- Etk Kurallara aykırı hareketlerie bildirilmesi içie gerekli iletşim kaeallarıeıe 
temie edilmesiei sağlar.
2.2 Yönetiiler
- Tüm yöeetciler Etk Kuralları kabul eder, bu ilkelere uyar ve davraeışlarıyla 
diğer çalışaelara öreek teşkil eder.
- Etk Kurallarıe keedi idaresi alteda çalışae persoeel tarafedae aelaşılmasıeı 
ve uygulaemasıeı sağlar.
- Etk Kurallarıe öecelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştrilmesiei ve 
yaşatlmasıeı sağlar.
- Çalışaeları hiçbir durumda ve hiçbir eedeele Etk Kurallara aykırı davraemaya 
zorlayamaz.
- Çalışaelarıe Etk Kurallarla ilgili soru, şikayet, öeeri ve istekleriei dieler, 
çalışaeları geri bildirimleriei iletmeleri koeusueda teşvik eder.
- Görev alaeıedaki iş süreçleriei Etk Kurallar çerçevesiede değerleedirir, aykırı 
durumları tespit eder ve Etk Kurallara uyumu sağlayıcı tedbirleri alır.
2.3 Tüm Şirket Çflfşfnlfrf
- Tüm Şirket çalışaeları Etk Kuralları kabul eder ve bu ilkelere uyar.
- Diğer çalışaelarıe Etk Kurallara uyması içie çaba sarf eder, çalışaeları bu 
koeuda teşvik eder.
- Etk Kurallara aykırı davraeış ve hareketleri yöeetcileriee ve aşağıda belirtlee 
iletşim kaeallarıea bildirir.
- Tüm çalışaelar keedi görev alaelarıeı ve Şirket geeeliei ilgileediree yöeetmelik,
prosedür ve talimatları bilir ve bueları eksiksiz uygular.

3. UYGULAMALAR
3.1 Şirket Kfynfklfrfnfn Kullfnfmf
- Şirket kayeaklarıeıe adil, etkie ve verimli kullaeılmasıea her zamae özee 
gösterilir. Tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz öeüede buluedurulur.
- Şirket kayeakları kişisel çıkarlar veya şirket hariciede herhaegi bir kişi veya 
kurumue çıkarları içie kullaeılmaz. 
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- Şirket varlıklarıeıe çalıemasıea, bozulmasıea veya hasar görmesiee karşı 
gerekee özee gösterilir ve Şirket varlıkları azami ölçüde korueur.
- Mesai saatlerieie etkie ve verimli bir şekilde kullaeılmasıea özee gösterilerek, 
kişisel işlerie mesai saatleri dışıeda halledilmesi sağlaeır.
- Çalışaelara tahsis edilee şirket araçları, mobil iletşim araçları, bilgisayarlar ve 
diğer araç-gereçler Şirket varlığı olarak değerleedirilir ve yukarıda belirleeee 
esaslar ile Şirket mevzuat dahiliede kullaeılır.
- Şirket iletşim ağı üzeriedee ietereet ve elektroeik posta kullaeırkee, bilgi 
güveeliğiei ve kayeaklarıe etkie kullaeımıeı sağlamak amacıyla Şirket 
mevzuateıe gerektrdiği kurallara uyulur.
3.2 Bilgilerin Kullfnfmf
- Şirkete tüm muhasebe ve işletme kayıtları doğru, tam ve ilgili düzeelemelere 
uygue olarak tutulur ve her çalışae bu koeudaki sorumluluklarıeı eksiksiz olarak 
yeriee getrir.
- Şirket çalışaeları görevleri ve pozisyoeları eedeeiyle sahip oldukları bilgileri 
hiçbir zamae keedi kişisel çıkarları içie kullaemazlar.
- Şirket içiedee elde edilee ve kamuya açıklaemamış olae bir bilgiye dayaearak 
sermaye piyasalarıedae haksız kazaeç sağlaemaz ve bu bilgiyi üçüecü şahıslar 
ile paylaşarak haksız kazaeç sağlaemasıea aracılık edilmez.
- Kamuya açık olmayae bilgiler (stratejik plaelar, satş  yat bilgileri, üretm 
tekeikleri, yeei ürüe ve hizmetlere ilişkie çalışmalar, araştrma ve geliştrme 
faaliyetleri vb.) Şirket dışıedae üçüecü şahıslar ile paylaşılmaz.
- Topluluğa ait kamuya açık olmayae bilgilerie üçüecü şahıslar ile paylaşılması 
gerektğiede mutlaka gizlilik sözleşmesi gibi bilgieie yaelış kullaeımıeı 
eegelleyecek tedbirler alıeır.
- Topluluğa ait kamuya açık olmayae bilgiler hakkıeda yemek saloeları, asaesör, 
persoeel servisleri gibi umuma açık yerlerde koeuşulmaz.

- Topluluğa ait bilgilerie güveeliği ile ilgili yöeetmelik, prosedürler ve talimatlar 
eksiksiz olarak uygulaeır. Bu bilgilerie dikkatli bir şekilde saklaeması, 
arşivleemesi ve açığa çıkmaması içie gerekli tedbirler alıeır.
3.3 Çfkfr Çftşmflfrf
Şirket geeeliedeki tüm görevlerde ve faaliyetlerde Şirket meefaatleri gözetlir 
ve çıkar çatşmalarıedae uzak durulur. Kişisel çıkarlarıe birieci öeceliğimiz olae 
Şirket meefaatleriei gözetme becerisiei etkilemesiee izie verilmez. Şirketeki 
görevler, sorumluluklar kullaeılarak şahsi ve yakıe akraba/arkadaşlar meefaat 
sağlaemaz.
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3.3.1 Şirket Dfşfndfki Görevler
- Şirket çalışaeları “tacir”, “eseaf” veya “serbest meslek erbabı” sayılmalarıeı 
gerektree görevlerde buluemaz, her türlü şirket ve tcari işletmelerde, tacir 
veya eseaf yaeıeda ücretli veya ücretsiz olarak görev almaz.
- Şirket dışı şirketlerde Yöeetm Kurulu üyeliği görevleriede bulueulması aecak 
Şirket Yöeetm Kurulu’eue oeayıyla mümküedür.
- Şirket çalışaeları, kar amacı olmayae sivil toplum kuruluşlarıeda ve yardım 
dereekleriede göeüllü olarak görev alabilirler. Bu kapsamdaki çalışmalarıe 
çalışaelarıe Şirketeki görevleriei aksatmamasıea, çıkar çatşması 
yaratmamasıea ve Şirket politkalarıea açıkça aykırılık teşkil etmemesiee özee 
gösterilir.
- Şirket çalışaelarıeıe; şirket politkaları ve kararları, şirkete üretm, satş ve 
beezeri uygulamaları ile ilgili olarak yayıe orgaelarıeda yazı yazmaları, röportaj 
vermeleri, sueum veya koeuşma yapmaları aecak Yöeetm Kurulu Başkaeı’eıe 
oeayı ile mümküedür.
- Şirket çalışaelarıeıe mesleki kuruluşlarda, eğitm ve öğretm kurumlarıeda ders
verebilmesi aecak Yöeetm Kurulu Başkaeı’eıe oeayı ile mümküedür.
- Şirket faaliyet alaeları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda (meslek odası, birlikler, 
odalar, dereekler, kurullar, federasyoelar ve diğer kamu kurulu eiteliğiedeki 
kuruluşlar) görev alıeması aecak Yöeetm Kurulu Başkaeı’eıe oeayı ile 
mümküedür.

3.3.2 Hediyeler ve Ağfrlfnmflfr
- Müşterilerdee ve tedarikçilerdee hediye veya meefaat talep edilmez.
- Müşteri ve tedarikçilerdee ağırlaema ve iş yemeği talepleriede bulueulmaz.
Müşteri ve tedarikçilerdee gelee iş yemeği tekliferi yerel staedartlara uygue ve 
makul ölçülerde olmak şartyla kabul edilebilir.
- Müşteri ve tedarikçilerdee gelee bedava tatl, iedirim çeki, hediye çeki gibi 
eakit olmayae teklifer de hediye ve meefaat kapsamıeda değerleedirilir ve 
preesip olarak kabul edilmez. 
- Bu tür teklifer aecak tüm Şirket çalışaelarıea ayeı haklar sağlaedığı taktrde 
kabul edilebilir.
- Şirket temsilee iştrak edilee toplaet veya semieerlerdee verilee plaket ve şilt
gibi sembolik değeri olae hediyeler kabul edilebilir.
3.3.3 Yfkfn Akrfbf ve Arkfdfşlfr
- Şirket içiedeki görevler yeriee getrilirkee, aile bireyleri, yakıe akraba ve 
arkadaşlar ile karşılıklı veya karşılıksız meefaat sağlayae bir iş ilişkisi içiede 
bulueulmaz.
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- Tedarikçi şirketlerde ve müşterilerde çalışae aile bireyleri, yakıe akraba ve 
arkadaşlar olması durumueda bu ilişkilerie bir çıkar çatşması yaratmasıea izie 
verilmez.
- Şirket içiede çalışae aile bireyleri, yakıe akraba ve yakıe arkadaşlar var ise; bu 
ilişkilerie şirket içiede alıeacak kararları etkilemesiee izie verilmez. Tüm
Şirket çalışaeları her durumda tarafsızlığıeı korur ve idaresi alteda çalışaeları 
performaesıea, bilgi ve tecrübesiee göre değerleedirir.
- İşe alım kararı verme yetkisi olae çalışaelar; aile bireyleri, yakıe akraba ve 
arkadaşları içie işe alım kararı vermezler. Şirkete meefaatee olması ve bir üst 
yöeetcieie bu koeuda bilgileedirilmesi şart ve oeayı ile işe alım kararı 
verilebilir.
- Sate alma kararı verme yetkisi olae çalışaelar; aile bireylerieie, yakıe akraba 
ve arkadaşlarıeıe doğrudae veya dolaylı olarak ortağı olduğu şirketler 
tarafedae verilee tekliferde sate alma kararı vermezler. Bu durumue 
değerleedirmelerde açık olarak belirtlmesi, Şirkete meefaatee olması ve bir 
üst yöeetcieie bu koeuda bilgileedirilmesi şart ve oeayı ile sate alma kararı 
verilebilir.
- Eski Şirket meesuplarıeıe doğrudae/dolaylı olarak ortağı veya çalışaeı olduğu 
şirketler tarafedae verilee tekliferde ve bu şirketler ile yapılae her türlü işlerde
bu durum açık bir şekilde belirtlir.
- Şirkete halka açık şirketlerieie hisse seeetleriee yatrım yapması yasak olae 
çalışaelar; aile bireyleri, yakıe akraba ve arkadaşları adıea da yatrım yapmazlar.
3.4 Diğer Kurumlfrlf Olfn İlişkiler
Şirket dışıedaki diğer kişi ve kuruluşlarla olae iş ilişkileriede Mioro Hediyelik 
Eşya Etk Kuralları Geeel İlkeleri dikkate alıearak hareket edilir. Bu çerçevede 
ilişkilerde doğruluk, dürüstlük, şefafık, tarafsızlık ve gizlilik esasları gözetlir, 
yasalara, kaeue, talimat ve düzeelemelere uyulur, geeel ahlak kurallarıea özee 
gösterilir.
3.4.1 Müşteriler ve Tedfrikçilerle Olfn İlişkiler
- Müşteri ve tedarikçilerle olae ilişkilerde Şirket meefaatleri her zamae ee üst 
seviyede gözetlir.
- Müşteri ve tedarikçiler ile şahsi olarak borç- alacak ilişkisi doğuracak işlemler 
gibi karşılıklı veya karşılıksız meefaat ilişkisi kurulmaz.
- Müşterilere verilee sözler tutulur, yeriee getrilemeyecek vaatlerde 
bulueulmaz.
- Müşteri ve tedarikçiler hakkıeda bilgi ediemek amacıyla yasadışı ve etk 
olmayae davraeışlar içiede bulueulmaz.
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- Müşteri ve tedarikçiler hakkıeda üçüecü şahıslar tarafedae yasal olmayae 
yollardae elde edilee ve Şirket çalışaelarıea ulaşae bilgiler kesielikle kullaeılmaz 
ve paylaşılmaz.
- Müşterilere ve tedarikçilere saygı, eşitlik, eezaket ve adalet kuralları 
çerçevesiede davraeılır.
- Müşterilere ve tüketcilere karşı yaeıltcı ve aldatcı davraeışlar içerisiede 
bulueulmaz.
- Müşteri ve tedarikçilerie gizli bilgileri üçüecü şahıslar ile kesielikle paylaşılmaz.
- Müşteri ve tedarikçilerle yapılae sözleşme ve protokollerie gereği yeriee 
getrilir.
3.4.2 Rfkiplerle Olfn İlişkiler
- Faaliyet gösterilee ülkelerdeki rekabet kurallarıea ve yasalara eksiksiz bir 
şekilde uyulur, rekabete doğruluk ve dürüstlük ilkesiedee ödüe verilmez.
- İştrak edilee toplaet, semieer veya tartşmalarda rekabet kurallarıeda 
öegörülee sıeırlarıe dışıea çıkıldığı düşüeüldüğüede dikkatli olueur ve gerekirse 
bu ortamlardae uzaklaşılır.
- Rakipler hakkıeda bilgi ediemek amacıyla yasadışı ve etk olmayae davraeışlar 
içiede bulueulmaz.
- Rakipler hakkıeda üçüecü şahıslar tarafedae yasal olmayae yollardae elde 
edilee ve Şirket çalışaelarıea ulaşae bilgiler kesielikle kullaeılmaz ve 
paylaşılmaz.
- Rakipler hakkıeda asılsız ve kayeağı belirsiz söyleetler yayılmaz veya bu 
söyleetlere alet oluemaz.
3.4.3 Resmi Kurumlfrlf Olfn İlişkiler
- Resmi kurumlar tarafedae talep edilee her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz 
ve zamaeıeda temie edilir.
- Resmi kurumlarla olae ilişkilerde yaeıltcı ve aldatcı davraeışlarda bulueulmaz.
Var olae bir durumu olduğuedae farklı göstererek Şirket lehiee bir avaetaj 
sağlamaya çalışılmaz, yasalar ve kaeuelar eezdiede Şirket çıkarları soeuea kadar
korueur.
- Kaeue, yasa ve düzeelemelerie uygulamaları hakkıeda tereddüt yaşaedığıeda
Şirket Hukuk Müşavirliği’ee ve Mali Müşavirlik’e daeışılır.
- Ayrıcalıklı bir işlem karşılığıeda bir kamu görevlisiee doğrudae veya dolaylı 
olarak hiçbir meefaat teklif edilemez. Şirket meefaatee dahi olsa hiç kimseye 
kaeue ve yasal düzeelemeler dışıeda eakit veya eakit beezeri ödeme yapılamaz.
- Şirket adıea hareket edee üçüecü şahıslarıe da (temsilciler, daeışmaelar
gibi) Şirket adıea yaptkları işlerde bu türlü tekliferdee uzak durması sağlaeır.
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4. MİORO ETİK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR
Şirkete ki tüm görevlerde şirket yöeetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz 
uygulaedığı gibi Mioro Hediyelik Eşya Etk Kuralları da uygulaemalıdır. Şirket 
Etk Kurallarıeı veya prosedür, yöeetmelik ve talimatlarıeı ihlal edeeler, iş 
akdieie feshedilmesiee kadar varabilecek disiplie yaptrımları ile karşı karşıya 
kalabileceklerdir.
- Mioro Hediyelik Eşya Etk Kuralları beeimseemeli ve bu kurallara aykırı 
davraeışlarda bulueulmamalıdır.

- Tüm faaliyetlerde ve alıeae kararlarda sağduyulu oluemalıdır. Alıeae kararlarıe
ve davraeışlarıe yasalara uygueluğu araştrılmalı, adil ve doğru olup olmadığı 
sorgulaemalıdır.
- Yürütülee bir faaliyete ya da alıeae bir kararıe Mioro Hediyelik Eşya Etk
Kurallarıea uygueluğu koeusueda tereddüt yaşaeması durumueda aşağıda 
belirtlee iletşim kaeallarıea başvurulur.
- Yürütülee faaliyetlerle ilgili alıeacak kararlardae öece bu karardae Şirkete, 
çalışaelarıe, hissedarlarıe ve diğer paydaşlarıe easıl etkileeeceği iyi 
düşüeülmelidir.
- Mioro Hediyelik Eşya Etk Kurallarıea aykırı davraeışlardae haberdar 
olueduğueda mutlaka ilgili yöeetciye veya aşağıdaki iletşim kaeallarıea 
bildirimde bulueulmalıdır.
- Etk Kurallarıe ihlalleri ile ilgili bildirimde bulueae kişilerie kimliklerieie gizli 
tutulmasıea özee gösterilecek, gerekli araştrma ve iecelemeler yapılacaktr.
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