ÇALIŞANIN
EL KİTABI

ALNUS YATIRIM’A HOŞ GELDİNİZ!

Değerli Alnus Yatırım Çalışanı;
Sizi aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Birlikte aynı hedeflere ulaşma
konusunda kararlı olduğunuza; çalışmalarınızla, deneyiminiz ve iş ahlakınızla Alnus
Yatırım’a değer katacağınıza inanıyoruz.
İnsan Kaynaklarına verdiğimiz önemle Alnus Yatırım’da edineceğiniz iş deneyiminden memnun olmanızın karşılıklı faydayı en üst düzeye taşıyacağını biliyoruz. Bu
nedenle birlikte çalışacağımız süre boyunca ihtiyaç duyacağınız tüm yanıtları içinde barındıran; Şirketimizin temel politikaları ve Çalışandan beklentileri ile Çalışana
sunulan olanak ve hakları tanıtan ‘Alnus Yatırım Çalışanın El Kitabı’ nı bilgilerinize
sunuyoruz. Bu kitapta yer alan tüm unsurların Çalışan tarafından dikkatle okunmasını, içselleştirilmesini ve uygulanmasını bekliyoruz.
Alnus Yatırım olarak kariyer yolunuza katkıda bulunmaktan mutluluk duyar; bu yolda en içten başarı dileklerimizi sunarız.
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1.

ÇALIŞANIN EL KİTABI HAKKINDA

Yetki
Çalışanın El kitabı, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından hazırlanmıştır. El kitabındaki
politikalar, hazırlandığı sırada geçerli olan durumlar, uygulamalar veya deneyimlerdeki değişiklikler, 4857 no’lu Türk İş Kanunu’nun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuata göre değiştirilebilir veya revize edilebilir. Değişikliklerle revize edilen veya
yeniden şekillenen politikalar, çalışanlarla İnsan Kaynakları duyurusu aracılığıyla
paylaşılacaktır. İnsan Kaynakları Bölümü, el kitabını gerekli gördükçe veya belirli
aralıklarla gözden geçirip güncelleme, değiştirme, yeni politikalar ekleme, çıkarma
veya bunlar için onay verme hakkına sahiptir.
Sorumluluk
Tüm çalışanlar, Çalışanın El Kitabının içeriğini öğrenmek ve belirtilen politika ve
prosedürlere uymakla sorumludur. Politikalarda belirtilen işlemlere istisna oluşturabilecek konular için İnsan Kaynakları Bölümü’ne başvurulması esastır. Politika
ve prosedürlerin ihlali, bunu gerçekleştiren Çalışanların disiplin uygulamasına tabi
tutulmasını gerektirebilecek ciddi bir suçtur, maksimum ceza olarak iş akdinin sona
erdirilmesi neticesini doğurabilir.
Referanslar
Çalışanın El Kitabı, sadece bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır ve içeriği, Alnus
Yatırım ile Çalışanları arasındaki bir sözleşme olarak yorumlanmamalıdır. Çalışanın
El Kitabı’nda açıklanan herhangi bir politika veya prosedürün, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut veya ileride ki kanunları veya mevzuatıyla çelişmesi durumunda
‘Şirket’ söz konusu yasa ve yönetmeliklere gereken şekilde uyacaktır.

2.

BİR BAKIŞTA ALNUS YATIRIM

Tarihçemiz
60 Yıla dayanan köklü geçmişi ve tecrübesiyle Türkiye’nin en önemli topluluklarından biri olan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş,
1990 yılından beri faaliyette olan Sardis Menkul Değerler A.Ş’ yi 24.12.2014 tarihinde satın alarak, yatırım bankacılığına dönüşüm vizyonu ile ödenmiş sermayesini
27,500,000.- TL’sine yükseltmiştir. Alnus Yatırım sermaye piyasalarında yerli ve
yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara uluslararası standartlarda aracılık hizmeti sunan bağımsız ve geniş yetkili bir aracı kurum olarak ilk işlemini Ekim 2015
tarihinde gerçekleştirmiştir.
Vizyonumuz
Tüm çalışanlarımız ve yatırımcılarımızla birlikte anlaşılır ve sorumlu bir yaklaşımla
sürdürülebilir bir büyüme sağlamak; yüksek hizmet kalitemiz ve rekabetçi duruşumuzla ulusal ve uluslararası piyasalarda lider ve örnek kurumlardan biri olarak
sektöre artı değer katmaktır.

Misyonumuz
Alnus Yatırım’ın misyonu, büyümeye ve ekonomik ilerlemeye imkân tanıyan finansal hizmetleri sorumlu biçimde sunarak müşterilerimize güvenilir bir iş ortağı olmaktır.
Amaçlarımız
•
Yatırım dünyasına standartların üzerinde bir bakış açısı getirmek
•
Güçlü teknolojik alt yapımız ile kesintisiz ve kaliteli hizmet vermek
•
Güçlü sermaye birikimimiz ile alanında uzman ve yetkili iş gücümüzü
birleştirerek fark yaratmak
•
Müşteri odaklı çalışmak ve sürekli müşterilerimize uygun ürünler geliştirmek
Değerlerimiz
Ülkesi ve müşterileri için her koşulda dürüst, tarafsız, şeffaf, müşteri odaklı, kaliteli
hizmet vermeye adanmış bir lider ve ayrıca güvenin, saygının gelişimin simgesi
olmaktır.
Liderlik Standartlarımız
•
Alnus Yatırım için bir liyakat ve şeffaflık kültürü oluşturarak, girişimcilik ve
cesareti takdir ederek yeni yetenekler ve ekipler oluşturmak,
•
Alnus Yatırım, müşterileri ve içinde bulunduğu toplum için ekonomik değer
ve pozitif sosyal etki yaratmak,
•
Şirket çapında iş birliği içinde çalışmak ve başkalarını Şirket ve müşterileri
için en iyi sonuçları almaya teşvik etmek,
•
Yüksek standart kültürünü desteklemek, ilerlemeyi teşvik etmek, değişimi
benimsemek,
•
Etik ve sürdürülebilir sonuçlara açık bir yol izleyerek, yüksek standartlara
göre belirlenmiş üstün performans elde etmek.
Kararlarımız
Karar alma şeklimiz, kararın kendisi kadar nasıl bir şirket olduğumuz hakkında fikir
verir. Alnus Yatırım en yüksek etik standartlara bağlıdır ve kararlarımız bunu yansıtır. Misyon ve değerlerimize uygun şekilde, kararlarımızı dört testten geçirerek
veririz.
•
•
•
•

Yürürlükteki bütün yasalara ve politikalara uygun olmalı,
Müşterilerimizin menfaatine hizmet etmeli,
Ekonomik değer yaratmalı,
Sistematik olarak sorumlu olmalıdır.

3.

ORGANİZASYON ŞEMAMIZ

4.

FAALİYET ALANLARIMIZ ve HİZMETLERİMİZ

•

•
•
•
•
•
•
•

Uluslararası Piyasalar
o
Forex (Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri)
o
CFD
o
Yurtdışı Hisse
Hisse Senedi İşlemleri
VİOP İşlemleri
Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri
Bireysel Portföy Yöneticiliği
Repo
Yatırım Fonları
Tezgâh Üstü Türev Araçlar

5.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Temel Değerler:
En önemli sermayesi İnsan Kaynağı olan Şirketimizin temel hedeﬁ; en iyilerin çalışmak isteyeceği, çalışanlarımızın ise parçası olmaktan gurur duyacağı bir kurum
olmaktır. Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile
mümkün olacağının bilincindeyiz. Adil istihdam uygulayarak, çeşitliliği benimseyerek ve katılıma değer vererek; farklı bakış açılarının dile getirildiği ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturur ve buna katkıda bulunuruz. Şirketimizin İnsan
Kaynakları Politikasına göre insanları liyakata göre işe alır ve terfi ettiririz. Türkiye
İş Kanunu içerik ve ruhuna uyarız. Profesyonel gelişim için herkese açık ve adil fırsatlar yaratırız. Sağlıklı bir iş ve özel yaşam dengesini teşvik ederiz. Alnus Yatırım
bu doğrultuda;
A. Çalışanların, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak,
B. Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamak,
C. Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimi
doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek,
D. Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
E. Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimlerine
katkıda bulunmak
F. Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Şirketimiz dâhilinde görevlendirme,
transfer ve rotasyon fırsatların değerlendirmeye sunmak ve destek olmak,
G. Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek
üzere hareket eder.

Nitelikli İş Gücünün Şirketimize Kazandırılması
Alnus Yatırım olarak seçme ve işe alma sürecinde ayrımcılık yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak işe uygunluğun aranmasını temel ilke olarak benimsemekteyiz. İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan şirketimiz insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik,
kariyer hedeﬂeri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre işe alım
yapmaktadır. Ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin yakından
izleyen, yeniliklere açık olan ve kurumsal kültürümüze uygun şirketimizi ileriye götürecek bireyleri bünyemize kazandırmayı hedeﬂemekteyiz.
Çalışanların Eğitimine ve Gelişimine Yatırım Yapma
Çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmek ve sürekli gelişimini sağlamak
adına uygun fırsatların yaratılması ve korunması şirketimizin üstlendiği ana sorumluluklardan bir tanesidir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak adına her aşamada
ve her düzeyde eğitime büyük önem vermekteyiz. Şirket olarak nitelikli ve profesyonel çalışanları yetiştirmek amacıyla öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eden bir kültürü
benimsemekteyiz. Şirketimizin başarısını ve verimini arttırabilmek için çalışanlarımızı, gerek kişisel becerilerini ve gerekse de işimizi geliştirecek eğitimleri almaya
teşvik etmekte; güçlü ve sağlam lider adayları yetiştirmeyi hedeﬂemekteyiz.
Liderlik
Unvanımız veya çalışma süremiz ne olursa olsun, Alnus Yatırım’da ki kariyerlerimiz
liderlik üzerine kuruludur. Her gün yeni fikirler deneyerek, başkalarıyla ilişki kurarak, sesimizi yükseltme cesaretini göstererek liderlik sergileriz. Liderlik, bir yönetici
doğrudan bağlı bir çalışanına her koçluk yaptığında veya bireysel bir katkı sağlayıcı bir iş arkadaşına rehberlik ettiğinde görülür. Bir iş arkadaşımız davranışlarıyla örnek olduğunda, dürüstlük sergilediğinde, bireysel ve toplu başarıları takdir ettiğinde ve sonuç olarak pozitif, çevik ve iyimser bir ortam yarattığında liderliği görürüz.
Performans Yönetimi
Ücret politikamız, ücret kademelerine, güncel piyasa eğilimleri ve performans değerlendirmelerimize bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir.
Nitelikli çalışanları bünyemize katmak ve bağlılıklarını arttırmak adına rekabetçi
ödül yönetimi uygulamak ve çalışanlarımızın katkılarını ve başarılarını ödüllendirmek temel prensibimizdir. Bu doğrultuda her üç ayda bir Çalışan Performans Değerlemesi yapılması öngörülmektedir.
Ücret Politikası
Alnus Yatırım, piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak,
adil bir düzende işletilen bir ücretlendirme politikası benimsemektedir.
Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “sektör eğilimleri” ve
“performans değerlendirmeleri” dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı Yönetim Kurulu’nun onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.
Üst düzey yöneticiler ve/veya satışla ilgili bölümlerde çalışan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca “prim” veya “ödül” alabilir.
Şirketin ﬁnansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara
yönelik bilgilendirme İnsan Kaynakları tarafından yazılı olarak paylaşılır.
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme
kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

6.

ALNUS YATIRIMLI OLMAK

Genel Hüküm
Alnus Yatırım çalışanlarını 4857 no’lu Türk İş Kanunu genel hüküm ve ilgili mevzuatına uygun olarak istihdam eder. Alnus Yatırım ve Çalışan arasında iş ilişkisinin
belirli bir süreye bağlı olarak yapıldığı durumlar haricinde sözleşme ‘Belirsiz Süreli
İş Sözleşmesi’ olarak yapılır. Alnus Yatırım iş sözleşmesi deneme süreli iş sözleşmesidir. Deneme süresi iki aydır.
İşe Alım Süreci
İşe alım, şirket içinden veya şirket dışından gerçekleşebilir. Alnus Yatırım uygun
bulduğu kariyer portallarından ilan vermek suretiyle ya da referans sistemi yoluyla
işe alım yapabilir.
Rotasyon
Herhangi bir pozisyonda kadro açığı olması halinde işe yerleştirme iç istihdam şeklinde olabilir. Böyle bir durumunda çalışanların kurum içerisinde bölüm ve unvan
değiştirebilmeleri mümkün olabilmektedir.
İşe Başlama: İlk İş Gününüzde Yalnız Değilsiniz!
• Alnus Yatırım İnsan Kaynakları Sorumlusu ilk iş gününde yeni Çalışanı karşılar ve
kendisinden gerekli işe giriş belgelerini teslim alır.
• Şirket işe başlayacak olan Çalışan ile Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi yapar. Bunun
yanı sıra her yeni Çalışan işe başlarken Gizlilik Taahhütnamesi imzalar.
• İnsan Kaynakları Sorumlusu yeni Çalışana Şirketin El Kitabını verir; ayrıca sözlü
olarak gerekli bilgileri aktararak çalışma kurallarını anlatır.
• Bilgi Teknolojileri Ekibi tarafından yeni Çalışanın kullanacağı cihazlar kendisine
teslim edilir.
• İnsan Kaynakları Sorumlusu yeni Çalışana Şirket giriş-çıkış kartını vererek, işe giriş-çıkış ve mesai takip prosedürünü anlatır.
• İnsan Kaynakları Sorumlusu yeni Çalışana öğle yemeği kartını teslim eder.

• Mali İşler Sorumlusu Çalışana ihtiyacı olan araç-gereçleri zimmet kaydı ile teslim
eder.
• İnsan Kaynakları Sorumlusu, Çalışanın Yöneticisinin de onayı ile yeni işe girişi
tüm Şirkete bir elektronik posta aracılığıyla duyurur.
• İnsan Kaynakları Sorumlusu yeni Çalışanı Şirket içinde bölümlere takdim ederek
ilk tanıştırmayı yapar.
• Ofis Yöneticisi yeni Çalışana ait kartvizit basımı için gerekli hazırlığı yapar.
Çalışma saatlerimiz: Çalışma saatleri 08.30-18.00 arasındadır. Bazı bölümlerde işin
gereklerine göre vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir.
Yurtiçi Piyasalar Bölümü Çalışanları için, Pay Piyasası çalışma saatlerine uyumlu
olarak 09:00-18:30 arası mesai saatleri olarak belirlenmiştir.
Yemek saatlerimiz: Öğle yemeği saatleri 12.00-14.00 saatleri arasında işin gereklerine göre tercihli olmak koşuluyla toplam 1 saat olarak sürmektedir. Bölüm yöneticileri çalışma ve öğle yemeği saatlerinde yapılan işin ihtiyaçları doğrultusunda
farklı düzenlemelere gidebilirler.
Alnus Yatırım Çalışana günlük limiti Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve toplam tutarı ay içinde çalışılan gün sayısına göre belirlenen öğle yemeği desteği verir.
Yemek ödemelerinde Ticket Yemek Kartı kullanılmaktadır.
Alnus Yatırım söz konusu uygulamada değişiklik yapma veya yeni bir uygulamaya
geçme hakkını elinde saklı tutar.
İşe Başladıktan Sonra
•
Yeni çalışan KolayİK sistemine davet edilir. Kendi kullanıcı şifresini oluşturan
yeni çalışan yazılım programında yer alan kendisi ile ilgili bilgileri kontrol eder; varsa eksikleri tamamlar.
KolayİK Uygulaması
Alnus Yatırım Personele ait özlük ve sicil bilgilerini KolayİK Yazılımı ile online olarak
kayıt ve takip eder.
Bu sayede tüm çalışanlar aşağıda ki süreçleri kendilerine ait hesaplardan izleyebilir
ve talepte bulunabilirler:
•
•
•
•
•
•
•

Özlük ve Sicil Bilgileri
İzin Talep ve Onay
Zimmet Bilgileri
Bordo Servisi
Avans Talep ve Onay
Vize Belgeleri Talep
Performans Yönetimi

Yeni Çalışanın pozisyonuna göre belirlenmiş, “Okunması Gereken Prosedürler” in
listesi ve linkleri, ilk hafta içerisinde, İç Kontrol Sorumlusu tarafından Çalışana
elektronik posta ile bildirilir.
Bağlı bulunan yönetici tarafından yeni Çalışana bilgi edinmesi gereken dokümanlar
mail yoluyla iletilir.
Kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyarsanız: İhtiyaç duyduğunuz kırtasiye malzemeleri için Ofis Yöneticisi ile görüşebilirsiniz.
Kargo göndermeye ihtiyacınız olduğunda: Kargo firmaları aracılığı ile göndermek
istediğiniz evrak veya malzemeleri en geç saat 16.00’ya kadar Ofis Yöneticisine bilgi vermek suretiyle, bir kargo poşeti içinde, gönderenin ve alıcının bilgileri eksiksiz
olarak yazılmış şekilde, danışma masasına bırakabilirsiniz.
Bilgisayarınızı kullanırken;
•
•
•
•

Şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız.
Bilgisayarınızın başından ayrılırken, bilgisayarınızı uyku moduna alınız.
Güvenliği olmayan bellekleri, bilgisayarlarınıza bağlamayınız.
Kimden geldiğini bilmediğiniz, spam riski taşıyan mailleri açmayınız.

Deneme Süresi
Alnus Yatırımda işe başlayan tüm çalışanlar için ilk iki ay deneme süresidir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Çalışanın çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
Oryantasyon Süreci
Şirket Tanıtımı: Alnus Yatırım’da işe başlayan her çalışan şirketin genel yapısı, kendi bölümü haricinde diğer bölümlerin işleyiş ve çalışma düzenleri hakkında bilgilendirilmek üzere önceden planlanan bir uyum programı çerçevesinde oryantasyona tabi tutulur. Programın ilk adımı olarak çalışana yapacağı işin tanımı ve iş
akış bilgisi verilir. Oryantasyon programı personelin çalışacağı bölüm yöneticisi ile
insan kaynakları bölümü tarafından koordine edilerek uygulanır.
Oryantasyon Programı kapsamında; Alnus Yatırım tarihi, felsefesi, bölümleri, ürünleri, web-sitesi, teknolojisi, genel çalışma prensipleri, iletişim kuralları tanıtılır ve
personelin yapacağı işe özel eğitimler yer alır.
İş Tanımı Hazırlanması: İK prosedürleri doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın iş tanımlarının personel dosyalarında bulunması gerekmektedir. Bu doğrultuda, çalışanların birinci ayları tamamlanmadan iş tanımlarını yöneticileri ile birlikte revize
edilip, basılı ve imzalı formu İnsan Kaynakları Sorumlusuna ulaştırmaları gerekir.
Kullanacağınız ‘İş Tanımı Formu’ örneği İnsan Kaynakları Bölümü tarafından tarafınıza iletilecektir.
İşe Uyum Değerlendirmesi: İki aylık deneme süresi sonuna doğru İnsan Kaynakları
Bölümü yeni çalışanın yöneticisine, çalışanın işe ve Şirkete uyumunu değerlendirmek üzere bir form gönderir.

Performans Değerlendirme:
Alnus Yatırım Çalışanların Performanslarını KolayİK uygulaması üzerinden değerlendirir. Bölüm Yöneticileri İşe başlayan tüm yeni çalışanlara KolayİK üzerinden
‘Bireysel Performans Hedeflerini’ tanımlar. Bu doğrultuda satış ile ilgili bölüm çalışanları her ay; diğer bölümlerin çalışanları ise üç ayda bir olmak üzere performans
değerlendirme süreçlerine tabi tutulurlar.
İşe Gelmeme
Çalışan işe geç gelme, gelmeme veya gelememe durumlarında bölüm yöneticisine
ve İnsan Kaynakları Sorumlusuna mesai saatleri öncesinde haber vermeli ve mazeretini belirterek izin almalıdır.
Hastalık ve İstirahat Durumları
Hastalık ve İstirahat durumlarında İş Kanunu ve SGK Kanunu hükümleri uygulanır.
Özel doktor muayenesi ve İşyeri Hekiminin vermiş olduğu 2 günlük istirahat raporları kabul edilir. İstirahatlerin 2 günü aşması halinde Çalışan SGK Hastanesinden
veya SGK anlaşmalı hastaneden rapor getirmelidir. Çalışanın gerçekten hasta olup
olmadığının tespitinden, eğer varsa suiistimalinden bağlı olduğu bölüm yöneticisi
sorumludur.
İşvereni Bilgilendirme
Çalışan kendisi ile ilgili işe başlarken beyan etmiş olduğu bilgilerde sonradan oluşan değişiklikleri ( adres değişikliği, evlilik, boşanma, eşin vefatı, doğum v.b) İnsan
Kaynakları Bölümüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Alnus Yatırım çalışana yapacağı bir bildirimi İnsan Kaynakları Bölümü nezdinde
bulunan Personel Bilgi Bankasında ki kayıtlı adresine yapar ve bu bildirimi geçerli
sayar.
Başka İşte Çalışma
Alnus Yatırım Çalışanı için öncelik kendi Şirketinde görevli olduğu işte olması gerektiği için part-time veya hafta sonu ekstra işlerde çalışmak İşverenin yazılı iznine
tabidir. Çalışanlar mesai saatleri içinde başka bir iş yerinde veya başka bir iş için
çalışamazlar.
Siyasi Aktivite ve Dini Bağlantılar
Alnus Yatırım Çalışanlarının siyasal etkinliklere bireysel olarak katılma hakkına saygı gösterir; ancak siyasal etkinliklere katılanlar Şirketi temsil etmediklerini açıklıkla
ortaya koymalıdırlar.
Siyasal etkinliklerde yer alan çalışanlarımızdan aşağıdaki yaklaşımlar beklenmektedir:
•
Hiçbir şekilde Alnus Yatırım’ı temsil etmiyor olduğunuz gerçeğini açıkça ortaya koymak,

•
Kişisel siyasal etkinlikleri yerine getirmede ya da desteklemede Şirket kaynaklarının kullanımından (Şirket zamanı, telefonlar, kâğıt, e-posta ve diğer varlıklar
dâhil olmak üzere) kesinlikle kaçınmak.
Diğer yandan, Alnus Yatırım Çalışanları birbirlerinin manevi değer ve inançlarına
saygı göstermeli; iş yerinde siyasi ve dini bağlılıklarını tartışmaktan kaçınmalıdır.
Akrabaların İstihdamı
Alnus Yatırım birinci derecede kan akrabalığı (çocuk, anne, baba) veya kanuni
akrabalık (eş, kayınvalide, kayınpeder) ile ikinci derecede kan akrabalığı (kardeş,
yeğen, kuzen) veya kanuni akrabalık (baldız, kayınbirader, bacanak) ilişkileri olan
kişilerin bir arada çalışmalarını teşvik etmez. Yetkinlik kriterine göre mecbur kalınan istihdam durumlarında akrabaların arasında ast-üst ilişkisi, ücrete karar verme,
atama yetkisi olmamasına ve aralarında performans değerlendiren-değerlendirilen
ilişkisi olmamasına önemle dikkat edilir.
Eğitim
Alnus Yatırım’da kurum kültürü ve stratejileri ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde
ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. Alnus Yatırım, Çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, performansının ve yetkinliklerinin
arttırılmasına yönelik eğitim ve gelişim programlarının hazırlanmasında ve verilmesinde öncelikle iç kaynaklarına yönelir. Gerekli durumlarda dış kaynaklardan da
destek alır.
Lisanslama
Alnus Yatırım her zaman yasal düzenlemelerin belirlediği koşullara ve sınırlamalara
uymak için azami özen gösterir ve bu, her pozisyonda düzenleyici kurumların belirlediği nitelik ve donanıma sahip personel çalıştırmayı da içerir. Göreve başladığınız tarihten itibaren yönetmeliklerce belirlenmiş her türlü lisans, sertifika, diploma,
çalışma ruhsatı, vb. belgelere sahip olma sorumluluğunuz vardır. Sermaye Piyasası
mevzuatı gereği, lisans gerektiren alanlarda çalışacak olan personelin, mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgelerini almaları zorunludur.
Aksi takdirde söz konusu kişiler, lisans belgesi alma zorunluluğu gerektiren görevlerde çalışamazlar.

Lisans Olmaksızın Çalışma
İhtisas personeli veya diğer uzman personel yardımcıları, lisans sahibi bir personel
refakatinde lisans olmaksızın çalışabilirler. Ancak, söz konusu yardımcı personelin
lisans gerektiren ihtisas veya uzman kadrolarına atanabilmeleri için lisans almaları
şarttır. Ayrıca, yardımcı statüsünde çalışacak personelin bulunduğu birimde yeter
sayıda lisanslı personel bulunması ve yardımcılık süresinin yürürlükteki mevzuat
veya Alnus Yatırımın belirlediği süre ile sınırlı olması gerekmektedir.
İşe başlanıldığında, sahip olunan SPK lisans(lar)ının bir kopyası İnsak Kaynakları
Bölümü’ne verilmelidir. Ayrıca Alnus Yatırım’da çalışılan süre boyunca sahip olunan
lisans(lar) ın geçerliliğinin korunduğundan emin olunmalı ve bu sebeple de SPL’nin
veritabanından gerekli kontroller yapılarak lisans yenileme eğitimleri kaçırılmamalıdır.
Ücret
Alnus Yatırım’da Çalışanlar ücretlerini, Hizmet Sözleşmesinde yer alan aylık ücret
esasına göre, Şirket tarafından her ayın son iş günü banka hesaplarına yatırılması
suretiyle alırlar.
Ücretler/maaşlar, ek gelirler kesinlikle gizlidir ve yetkili kişilerden başkasına açıklanamaz. Çalışan hakkında ve ücreti ile ilgili bilgiler kişiye özel şekilde iletilir. Çalışanın bunları başkalarına açıklaması veya diğer çalışanlara bu bilgileri açıklamaları
için baskı uygulaması kesinlikle yasaktır.
Yıllık İzin
Alnus Yatırım’da tüm çalışanların izin hakları 4857 no’lu İş Kanunu hükümlerine paralel olarak belirlenir. Bir yılını dolduran çalışanın 14 iş günü yıllık izin hakkı doğar.
Çalışma süresine göre yıllık izin tablosu aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
günü

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil olanlar) : 14 iş günü
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar: 20 iş günü
15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlar: 26 iş günü
18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakiler: En az 20 iş

Alnus Yatırım çalışanların izin onay ve takibini KolayİK uygulaması aracılığı ile
yapar. Çalışan izin almak için öncelikle KolayİK hesabından izin dönemini belirleyip sisteme girişini yapar. Bu istek, sisteme tanımlı onay sürecine girer. İzin talebi
Çalışanın Bölüm Yöneticisi, İK Yöneticisi ve Genel Müdür tarafından onaylanırsa,
Çalışan KolayİK hesabında ‘izin formu imzala’ butonundan bastırdığı formunu
imzalayıp İnsan Kaynakları Bölümüne teslim eder.
Çalışan yöneticisinden telefonda yıllık izin talebinde bulunamaz. Yaz tatili olarak
planlanan izinler iş aciliyet ve yoğunluğuna göre her bölüm içinde önceden belirlenir ve çizelgesi oluşturulur. Yönetimden habersiz alınan uçak biletleri için izin
istenmemelidir.

Mazeret İzinleri
Tüm çalışanlar, aşağıdaki mazeret izinlerini alma hakkına sahiptir:
•
Evlenmesi durumunda 3 gün,
•
Evlat edinmesi durumunda 3 gün
•
Anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün,
•
Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün,
•
En en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar
•
4857 no’lu İş Kanunu’nda yer almamakla birlikte Bölüm Yöneticisi ve Genel
Müdür’ün yetki ve onayı ile 2 güne kadar taşınma izni verilebilir.
•
Alnus Yatırım’a özel, okul çağında çocuğu olan çalışanlara okul döneminin ilk
ve son günlerinde yarım gün izin verilir.
Doğum ve Süt İzni
Kadın çalışanlar, yasal olarak belirlendiği şekilde aralıksız toplam 16 haftadan oluşan doğum izni kullanabilirler. Bu iznin 8 haftası doğumdan önce, 8 haftası da
doğumdan sonra kullanılabilir. Çoğul gebelik halinde, doğum iznine 2 hafta daha
eklenebilir.
Sağlık durumunun mümkün kılması ve doktorun onay vermesi şartıyla, kadın çalışanlar doğumdan 3 hafta öncesine kadar çalışabilirler. Bu doğrultuda, geri kalan
5 hafta doğum sonrası izne eklenir. İsteği halinde kadın çalışana doğum izni süresi
bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.
Doğum sonrasında, kadın çalışanlar ayrıca “süt izni” hakkına sahiptirler. Bu süre,
bebek 1 yaşını doldurana kadar günlük 1,5 saattir.
Analık Hali İzni
Doğum yapan çalışana doğum sonrası verilen analık hali izni evlat edinen ebeveynlere de verilmektedir. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine
veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta
analık hâli izni kullandırılır.
Yarım Çalışma
Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren (doğumdan önce 8 hafta
doğumdan sonra 8 hafta olarak verilen izinler) çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi
amacıyla kadın çalışana isteği hâlinde;
•
•
•

Birinci doğumda altmış gün,
İkinci doğumda yüz yirmi gün,
Sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum
hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

Yarım çalışma tercih edildiği dönemlerde süt izni hakkı ortadan kalkar. Yarım çalışma sonrası tam zamanlı çalışmaya dönen kadın çalışan çocuğu 1 yaşına gelmemişse süt iznini kullanmaya devam edecektir.
Yarım zamanlı çalışmada doğum yapan kadın çalışanlara sağlanan haklar 3 yaşını
doldurmamış çocuğu evlat edinen erkek ya da kadın çalışana da sağlanmaktadır.
Ulusal Tatil ve Bayramlar
Yasalarla belirlenen Ulusal Tatil ve Bayram günleri Alnus Yatırım için de geçerli
olup, söz konusu günler çalışanlar için tatil günüdür. İşi gereği tatil ve/veya bayram günlerinde çalışması gereken çalışanların çalıştıkları gün sayısı yıllık izinlerine
eklenir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yılbaşı tatili: 1 gün (1 Ocak günü)
Ramazan Bayramı: 3,5 gün
Kurban Bayramı: 4,5 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün (23 Nisan günü)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün (1 Mayıs günü)
Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün (19 Mayıs günü)
Demokrasi ve Özgürlükler Günü: 1 gün (15 Temmuz)
Zafer Bayramı: 1 gün (30 Ağustos günü)
Cumhuriyet Bayramı: 1,5 gün (28 Ekim 13:00’den itibaren 29 Ekim günü)

Ücretsiz İzin
Ücretsiz izin, Türk İş Kanunu hükümlerinde belirtilen sebeplerle çalışanlara verilebilir. Ücretsiz izin, istihdam sözleşmesinin belirli bir süre için askıya alınması anlamına
gelir. Ücretsiz izin bitiminden bir ay önce, ilgili çalışanın göreve başlama talep yazısının İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletilmesi beklenir. Çalışanın göreve başlaması
için İnsan Kaynakları Bölümü’nün onayı gereklidir.
Çalışan ücretsiz izin dönüşünde kadro olanakları ve ihtiyaçları doğrultusunda öncelikle eski biriminde, o pozisyonda ihtiyaç olmaması durumunda ise farklı bir birimde göreve başlatılabilir. Ücretsiz izin bittiği tarihte işe gelmeyen çalışan ücretsiz
izne ayrıldığı tarih itibariyle istifa etmiş sayılır.
Ücretsiz izinlerin çalışanlara sağlanan imkânlar açısından sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir:
•
•
•

Yıllık ücretli izin hesabında, ücretsiz izinde geçirilen süre dikkate alınmaz.
Ödemeler askıya alınır. (Baz maaş, Sosyal Sigorta Primi vb.)
Bu sure çalışanın kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İlgili mevzuat gereği, çalışan ücretsiz izinde olduğu dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden 4.ayın başlangıcından itibaren faydalanamaz.

Giyim
Tüm Alnus Yatırım Çalışanlarının profesyonel imaj ve genel iş hayatı görünümüne
uygun giyinmesi beklenir. Makul kişisel görünüm, tüm çalışanlar için profesyonel
bir sorumluluktur. Bu konuda sağduyu birincil rehber olmalıdır. Çalışanlar işte ne
giyecekleri konusunda öncelikle kendi sağduyularına başvurmalı ve iş hayatında
profesyonel standartlara uygun giyinmelidir.
İş Hayatında Profesyonel Giyim Standartları aşağıda ki gibi özetlenmiştir:
Erkek Çalışanlar İçin: Günlük kişisel bakım ve hijyene önem vermeleri ve her iş
günü sakal tirajı olmaları beklenir. Siyah, lacivert ve gri tonlarına ağırlık verilerek
takım elbise veya bir biri ile uyumlu blazer ceket ve pantolon giyilmeli; kravat mutlaka takılmalıdır. Ayakkabılar temiz ve boyanmış, kıyafete uygun olmalıdır.
Kadın Çalışanlar İçin: Günlük kişisel bakım ve hijyene önem vermeleri; etek-ceket,
pantolon-ceket, elbise-ceket gibi ikili takımları tercih etmeleri beklenir. Kıyafete
uyumlu ayakkabı giyilmeli; saçlar kurumsal ortama uygun ve bakımlı olmalıdır.
Aşağıda sıralananlarla sınırlı olmamakla beraber profesyonel giyim tarzına uygun olmayan kıyafetler şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şort, şapka
Düşük bel pantolon
Bermuda pantolon, kapri pantolon, tayt
Spor kıyafetler, Jean pantolon, Jean etek
Göbeği açıkta bırakan giysiler veya askısız gömlekler
Aşırı kısa ve dar kıyafetler
Politik veya dini mesaj ve fazla resim barındıran kıyafetler
Transparan veya vücudu açıkta bırakan kıyafetler
Parmak arası terlik veya sandalet - Spor ayakkabı
Büyük ve abartılı mücevher-aksesuar ve abartılı makyaj

Tüm yöneticiler İnsan Kaynakları Bölümü ile eşgüdümlü olarak, kendi ekip üyelerinin profesyonel bir giyim tarzı benimsemesini sağlamaktan, bunu kontrol etmekten ve gerektiğinde uyarıda bulunmaktan sorumludur. Yukarıda belirtilen kurallar
tüm çalışanlar için geçerlidir.
Alnus Yatırım giyim konusunda ki uygulamaları değiştirme hakkını elinde saklı tutar.
Sosyal Medya Kullanımı
Çalışanlardan sosyal medyayı kullanırken kişisel faaliyetleri ile iş faaliyetlerini birbirinden ayırmalarını; sosyal medya kullanımının işe engel olmamasını ya da mesai saatine denk gelmemesini sağlamalarını bekleriz. Çalışanların sosyal medya
faaliyetlerinde Alnus Yatırım’ın etik davranış kurallarına uygun ve sorumlu şekilde
hareket etmeleri; Şirket ürünleriyle ilgili negatif bir yorum gördüklerinde, kişisel bir
yorum yapmadan ve aksiyon almadan önce bağlı oldukları yöneticiyi bilgilendirmeleri gerekir.

Şirketin kurumsal iletişim faaliyetleri ile ilişkilendirilebilecek paylaşımlar-örneğin;
ürünlerimiz, çalışanlarımız, aktivitelerimiz veya rakiplerimizle ilgili yorumlar; firma
ve ürün logosu, ürün bilgisi içeren iletiler veya bu bilgileri içeren fotoğraf, video,
slayt, link paylaşılmamalıdır.
Alnus Yatırım ve ürünleriyle ilgili ‘’gizli’’ sınıflandırılmış bilgilerin hiçbir zaman paylaşılmaması gerekir.
Telefon ve Internet Kullanımı
Şirket bünyesinde telefonlar, işin yürütülmesi amacıyla kullanıma sunulmuştur. Şahsi görüşmeler minimum düzeyde ve ihtiyaç duyuldukça yapılmalı, günlük çalışmaları kesintiye uğratacak nitelikte olmamalıdır. Ayrıca işle ilgili ve/veya yatırımcılarla
yapılacak telefon görüşmelerinin kayıtlı Şirket telefonundan yapılmasına dikkat ve
özen gösterilmelidir.
Virüs tehlikesi veya Şirket sunucusunun “hack’lenmesinin engellenmesi amacıyla
İnternet üzerinden yazılım indirilmesi yasaktır.
Çalışanlar yetki ve sorumlulukları dışındaki bir bilgi ve veriye erişmeye çalışmamalı,
saklamamalı ve dağıtmamalıdır. Çalışana böyle bir bilgi ve/veya veri ulaşmışsa, haberi olmuşsa gerekli yönetici ve/veya bölümü bilgilendirmeli ve uyarmalı; herhangi
bir yetkisiz eylemi rapor etmelidir.
E-Posta Servisi ve Kullanımı
Alnus Yatırım Elektronik Posta Sistemi içinde yaratılmış kullanıcı hesapları Şirket’e
aittir ve sadece iş amaçlı kullanılmalıdır. Şirkete ve Şirket kullanıcılarına ait e-postalar çalışanın şahsi e-posta hesaplarına yönlendirilmemeli ve 3. şahıslara ifşa edilmemelidir. Alnus Yatırım, kullanıcıları arasında ki e-posta faaliyetlerini gerekli gördüğü durumlarda takip ve/veya müdahale etme hakkını elinde saklı tutar.
Şirket e-posta sistemi yalnızca sistem içinde tanımlanmış kişilerce kullanılabilir.
Kullanıcılar hesap bilgilerini hesabın başkası tarafından kullanılması için diğer kişilerle paylaşamayacakları gibi kendileri de başkalarının hesap bilgilerini kullanmamalıdırlar.
Alnus Yatırım e-posta hesapları Şirket’in internet erişimi ile uyum içerisinde olmayan web siteleriyle yazışma veya e-posta listelerine kayıt olma amaçlarıyla kullanılmamalıdır.
Oluşturulan, alınan ve kaydedilen e-postaların içeriği; yasadışı, bilinmeyen bir kaynaktan reklam veya duyuru taşıyan, siyasi propaganda yansıtan veya şiddet ya da
ayrımcılığa destek sağlayan veya pornografik içerik ya da ahlak değerlerine aykırı
materyaller taşıyan, Şirket’in değerlerine ve diğer politikalarına uygun bulunmayan
nitelikte olmamalıdır.
Oluşturulmuş, gönderilmiş, alınmış ve kaydedilmiş e-postalarda, internet ortamında yanlış ellere düşebileceği düşünülerek Alnus Yatırım’a özel, gizli veya kritik bilgilere yer verilmemelidir.

Şirket’ten ayrılan çalışan içeriği ne olursa olsun kendi kullanıcı hesabında bulunan
e-postaları değişiklik yapmadan ve silmeden Şirket’e teslim etmelidir.
Şirket içi ve dışına gönderilecek tüm e-postalar ortak yazım biçimi ve imza ile
gönderilmelidir. İşe başladığınız veya e-posta hesabınızın açıldığı ilk gün aşağıda
ki imza biçimini kendi ad-soyad ve unvanınız ile düzenleyip kopyalamanız tavsiye
edilir.

Saygılarımla;
Ad-Soyad
Unvan
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Adres: Esentepe Mah. Haberler Sk. No:10 Şişli-İstanbul/Türkiye
T: +90 212 213 08 00
F: +90 212 346 09 89
www.alnusyatirim.com www.alnusfx.com

E-posta yazarken ‘Kurumsal Dil’ bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Kısaltma kullanılmamalı, anlatılmak istenen konu net cümleler ile ilgili kişiye iletilmelidir.
E-postanın sadece gönderen ve gönderilen kişi tarafından okunulacağı düşünülmemelidir. E-posta (hukuki olarak da) bir ‘kayıt’ kabul edileceği bilinci ile yazılmalı,
bu ciddiyeti yansıtmalıdır.
Gereksiz e-posta trafiklerinden kaçınılmalı, gizli e-posta trafiğine yol açan “Bcc”
uygulaması kullanılmamalıdır. ‘Bcc’ taraflara cevap hakkı doğurmakta ve bu noktada “habersiz taraf için” iletişim etiğine aykırı bir uygulama olmaktadır.
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Dürüstlük-Güvenilirlik
Alnus Yatırım tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini
her şeyin üstünde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun
olarak hareket etmelerini bekler. Onlara güvenir ve onlardan da Alnus Yatırım’a
güvenmelerini bekler. Alnus Yatırım çalışanlarına, yatırımcılarına, çevreye, topluma
karşı güveni zedeleyecek hiçbir girişimde bulunmamayı prensip edinmiştir.
Eşit İşveren Politikası
Alnus Yatırım her çalışanına bağımsız bir birey olarak davranır ve her birey kendi
bulunduğu ortama katma değer sağlar. Şirket tüm çalışanlara cinsiyet, medeni veya
ekonomik durum, fiziki özür, milliyet, etnik köken, ırk, renk ve inanç gözetmeksizin
adil davranmaya özen gösterir. Bu durum işe almada ve terfide de geçerlidir. Alnus
Yatırım yaratıcı ve yapıcı bir zekâya sahip bir ekiple birlikte olmanın ve çalışmanın
yarattığı farkın bilinci ile çalışanlarını ekip oyuncusu ve işin gerçek sahibi olarak
hareket etme konusunda sürekli teşvik eder
Hukuka ve Mevzuata Uygunluk
Alnus Yatırım faaliyet gösterdiği ülke ya da ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davranır. Şirket tüm faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu
ve bu kanunun kapsamında yer alan ilgili kurum ve kuruluşların mevzuat, kural,
yönetmelik ve düzenlemelerine uyarak yürütür.
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Alnus Yatırım tüm hizmet ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Tüm mali ve ticari kayıtlarında doğruluk ve yasalara uygunluk
esastır. Şirket kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesini gözetir.
Adil Rekabet İlkesi
Alnus Yatırım faaliyet gösterdiği sektörün gelişmesi, güvenilirliğin tesis edilmesi ve
ortak menfaatlerin gözetilmesi için rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde
dürüst ve ahlaklı bir rekabet hedefler; haksız rekabetten kaçınır. Şirket rakipleriyle
sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet etmeyi benimser.
İşyeri Güvenliği
Alnus Yatırım, yürürlükteki İş Güvenliği Kanunu ve düzenlemelere uygun olarak
tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlama konusunda kararlılık gösterir. Şirket, işyeri güvenliğini etkileyebilecek ciddi kazalar veya afetlerin önlenmesi
ve yönetilmesine ilişkin prosedürler ve eğitimler düzenler.
Şirket çalışanlardan emniyet ve sağlık konularında proaktif ve işbirlikçi bir tutum
sergilemelerini bekler.

Ayrımcılık, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İş Yeri
Ayrımcılık, şiddet ve taciz, Alnus Yatırım’ın saygı dolu, profesyonel ve onurlu bir iş
ortamı sağlama arzusuna tamamen aykırıdır.
Alnus Yatırım, hiçbir durumda hiçbir şiddet, ayrımcılık ve cinsel taciz olayına müsamaha göstermez.
Aşağıda tarifi verilen kodları içeren davranış biçimleri kesinlikle kabul edilemez:
•
Şiddet; başkalarını fiziken rahatsız etmek, itip çekiştirmek, tehdit etmek, zor
kullanmak, silah göstermek, bunları yapacağına dair tehditte bulunmak şeklinde
kendini gösterebilir.
•
Ayrımcılık; kişinin sahip olduğu özelliklere (din, etnik köken, cinsiyet, ırk, ten
rengi, inanç, dil, yaş, fiziksel veya zihinsel engellilik, tıbbi rahatsızlık, medeni hal
vb.) yönelik aşağılama, saldırı ve/veya hakaret içeren her türlü sözlü, fiziksel ve
görsel davranışlardır.
•
Cinsel Taciz; bir kişinin kendi isteği dışında cinsel içerikli tekliflere, şakalara,
hakaretlere ve/veya bunları içeren görsel, sözlü ya da fiziksel davranışlara maruz
kalmasıdır.
Alnus Yatırım, tüm şiddet, ayrımcılık ve cinsel taciz ithamlarını ivedilikle araştırmaya ve soruşturmaları hassasiyetle yürütmeye kararlıdır. Ayrıca; ayrımcılık, şiddet
veya tacizle ilgili iddiaları veya endişeleri bildiren bireylere veya bir iddia veya endişenin soruşturulmasına katılanlara karşı misilleme yapmak yasaktır.
Tasarruf İlkesine Bağlılık
Alnus Yatırım faaliyet ve projelerinde kaynak kullanımında israfı engelleme ve tasarrufa özen gösterme ilkesini benimser. Çalışanlarından da aynı duyarlılığı göstermesini bekler.
Çalışanlar Şirketin tüm alet ve demirbaşlarını amacına uygun ve tüm varlık ve kaynaklarını sadece iş amaçlı kullanmalıdır. Çalışanlar işin niteliğine göre genellikle
elektronik haberleşme sistemlerini kullanmalı; kâğıt israfından mümkün olduğunca
kaçınmalıdır.
Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci
Alnus Yatırım tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı ilkelerini göz
önünde bulundurur. Şirket çalışanlarını, yatırımcılarını ve genel kamuoyunu çevre
konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder. Alnus Yatırım Çalışanları iyi bir vatandaş olma bilinciyle, toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket
ederler.
Özlük Hakları Gizlilik İlkesi
Alnus Yatırım’da çalışanlara ilişkin tüm bilgi, kayıt ve dokümanları içeren personel
dosyaları, İnsan Kaynakları Bölümü sorumluluğunda tutulmakta ve takip edilmektedir.

İnsan Kaynakları Bölümü, elindeki kişisel çalışan bilgilerinin korunması ve eski,
mevcut ve yeni işe alınan çalışanların bilgilerinin gizliliği ve güncelliğinin sağlanmasından sorumludur. Bölüm, faaliyetlerini “Türk İş Kanunu” ve diğer yerel yönetmelik ve gerekliliklerle uyumlu olarak gerçekleştirmesi için gerekli çalışan bilgilerini
de toplar, kaydını tutar ve saklar.
Tüm çalışanlar bu dosyalar için gerekli bilgi/belge ve dokümanları doğru, eksiksiz
ve zamanında İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletmekle sorumludurlar.
Çalışan verileri ve kayıtları gizlilik çerçevesinde değerlendirilir ve yalnızca erişim
için haklı nedenlere sahip kişilerle paylaşılır.
İnsan Kaynakları Bölümü, çalışan dosyalarını ilgili çalışanların istihdam süresi boyunca saklar. İşten ayrılma halinde, söz konusu çalışanların belgeleri yasal çerçevede gerekli süre boyunca saklanır. Bu süre sonunda çalışanlar yeniden işe alınmazsa, dosyaları imha edilir.
Dumansız İşyeri
Yasal düzenlemeler gereği, kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Dolayısıyla, Şirket sınırları içerisinde sigara içmek yasaktır.
Alkol ve Uyuşturucu Yasağı
Yasadışı maddelerin, uyuşturucuların veya alkollü içeceklerin çalışanlara verilen görevlerini yerine getirme yetilerini etkileyecek, kanunları ihlal edecek veya Şirketin
menfaatlerini başka bir açıdan olumsuz etkileyecek şekilde; yasa dışı kullanımı, bulundurulması, üretimi, dağıtımı, satışı veya ticareti yasaktır. Ayrıca çalışanlarımızın
bu maddelerin etkisi altında iş yapmaları da yasaktır. Belli koşullarda, üst yönetimin
onayı ile toplantı, fuar, yemekli kutlama, müşteri ağırlama organizasyonlarında alkollü içecekler ikram edilebilir. Bu gibi etkinliklere katılan çalışanlardan uygun ve
profesyonel davranışlar sergilemeleri beklenmektedir.
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Alnus Yatırım Ürün ve Hizmetlerini Bilmek
Tüm çalışanlar Alnus Yatırım’a ait web sitesinin içeriğini tanımak ve öğrenmekle
yükümlüdür. Aynı şekilde çalışanlar Şirket’in müşterilere sunduğu ve sunabileceği
tüm ürün ve hizmetleri bilmekle yükümlüdürler.
Alnus Yatırım İtibarının Korunması
Alnus Yatırım’ın Yatırımcıları, Müşterileri ve Çalışanları profesyonel yeterliliği ve dürüstlüğü sayesinde Şirket’e güvenmektedir. Bu itibar en üst düzeyde tutulmalıdır.
Çalışanlar hizmetlerini Şirket politikaları, profesyonel çalışma standartları, verilen
taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunmalı; yükümlülüklerini yerine getirmek
için gerekli özveriyi göstermelidirler.

Alnus Yatırım’a Ait Bilgilerin Korunması
Şirket için ‘bilgi’ en kritik varlıktır. Çalışanlar Şirkete ait aşağıda sıralanan bilgi ve
kayıtları korumak için her türlü tedbiri almalı ve söz konusu varlıkları üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır. Çalışanlar konuşmalarının duyulabileceği ya da verilerin
tehlikeye atılabileceği kamuya açık bir mekânda (asansör, koridor, restoran, tuvalet, kamu taşıtları, internet, bloglar, sosyal medya siteleri vb.) Şirkete ait bilgiler
üzerinde tartışmaktan kaçınmalıdırlar.
Şirkete Ait Bilgi Tanımı:
•
Şirketin operasyonları, stratejileri, iş planları, süreçleri, tescilli ürünleri, teknolojileri vb. bilgiler dahil Şirkete ait finansal veya organizasyonel bilgiler.
•
Müşteri gizliliğini korumak amacıyla, tüm müşteriler dahil olacak şekilde
müşteriler ve bu müşterilerin hesaplarına ilişkin bilgiler.
•
Şirketin iş ortakları, tedarikçileri ve ticari muhatapları üzerinden Şirkete sağlanan üçüncü taraf bilgileri.
•
Çalışanların maaş, kişisel veya mesleki özgeçmiş bilgileri
•
Şirket mülkiyetinde olan marka, patent ve ticari sırlara ait tüm özel bilgiler.
Çalışanlar Şirketten ayrıldıkları takdirde söz konusu bilgi ve kayıtları silemez, beraberinde götüremez veya gittikleri farklı Şirketlerde bu bilgi ve kayıtları kullanamazlar.
Çıkar Çatışmasının Önlenmesi
Tüm Alnus Yatırım Çalışanları, Şirket ile bireysel faaliyetleri arasında olası çıkar çatışmalarını önlemekle yükümlüdür. Çalışanlar mevcut görevlerinden faydalanarak
kendilerine, ailelerine, yakınlarına ve iş ilişkisi içinde bulundukları yatırımcılara, diğer çalışanlara ve rakip şirketlere çıkar sağlayacak girişimlerde bulunmamalı; tüm
ilişkilerini Şirketin itibarı ve maddi çıkarlarını zedelemeyecek şekilde düzenlemelidirler. Çalışanlar Alnus Yatırım’a karşı bir rekabet içine girmemelidirler. Olası bir
çatışma ile ilgilenmede temel unsur, tam ifşadır. Bu her şeyin istenen şekilde soruşturulmasına olanak verir. Sonuç olarak, görünüşte sorun olduğu düşünülen bir
şeyin gerçekte en azından Şirket için hiçbir zararı olmadığı anlaşılabilir. Ancak ilgili
herkesin tüm gerçekleri tam olarak ifşası ile bundan emin olunabilir ve diğerlerine
bu güvenle söylenebilir.
Kamuya Yönelik Faaliyetler
Alnus Yatırım’da herhangi bir yayın kuruluşuna sözlü ve yazılı demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans veya benzeri yerlere konuşmacı olarak katılmak
Şirket Yönetim Kurulu veya Genel Müdür onayına tabidir. Medyada yapılacak tüm
bildiri ve görüşmeler sadece açıkça yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.
Yetkilendirilmiş kişiler faaliyetleri sırasında Alnus Yatırım Giyim Standartlarına uygun olarak giyinmiş olmaya özen göstermelidirler.

Çalışanlar Arasında İlişkiler
Alnus Yatırım Çalışanlarının birbirleri ile ilişkilerinde karşılıklı güven ve saygı esastır.
Olumlu ve şeffaf ilişkiler çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Çalışanlar, ast, üst, yatay iş arkadaşlarıyla kuracakları tüm iletişimi takım ruhunu
benimsemiş, yapıcı ve geliştirici yazım konuşma ve davranış tarzına dayandırmalıdırlar.
Tüm ilişkilerinde çözüm üreten, yönlendirici ve sonuca odaklanmış bir tavır benimsemeleri, Çalışanlara sadece ilişkilerinin saygın olmasını sağlamakla kalmayacak,
aynı zamanda huzurlu bir ortamda çalışma olanağı doğuracaktır.
Çalışanlar Arasında Yazılı ve Sözlü İletişim
Şirket içi iletişimde ortak bir kurumsal kültür ve dil oluşturmak, birlikte çalışmanın,
birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin de temel kuralıdır.
Alnus Yatırım’da yazılı ve sözlü iletişimde saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket edilir. Şirket çalışanları iş ilişkilerini kişiselleştirmeden yürütmelidir. İş
atmosferini ve diğer çalışanları olumsuz etkileyen kişisel düşmanlık ve kavgaya
varan ilişkiler kabul edilemez. Üst-ast ilişkisinde hakarete varan sözlü ve/veya fiili
eylemde bulunulamaz. Alnus Yatırım Çalışanları davranışlarında profesyonel olmalı
ve hizmet sektörü hitabetini unutmamalıdır. Tüm iç ve dış iletişim süreçlerinde Şirketin temsil edildiği bilinci ile hareket edilmelidir.
Telefonda İletişimde mesajın karşı tarafa hızlı ve net aktarmanın en önemli unsur
olduğu unutulmamalıdır. Karşı taraf hassasiyetle dinlenmelidir. Yüz yüze iletişimde
jest ve mimik kullanımına, telefonda iletişimde ise ses tonuna dikkat edilmelidir.
Toplantı saatlerine ve gündemine sadık kalınmalıdır. Toplantı sırasında konu dışına
çıkmamaya dikkat edilerek, zaman en ekonomik şekilde değerlendirilmeye çalışılmalıdır.
Çalışanlarla Müşteriler Arasındaki İlişkiler
Alnus Yatırım müşterilerine memnuniyet odaklı olarak yaklaşır. Çalışanlar en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti ve bağlılığı yaratacak şekilde tüm müşterilere
karşı özenli, dürüst ve adil davranırlar. Yatırımcı veya müşterilerle özel iş ilişkileri
kuramaz; kişisel borç, mal veya hizmet alış verişine giremezler.
Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, kural, yönetmelik ve
düzenlemeler gereği hazırlanmış olan sözleşme ve talimatlar müşterilere okutularak imzalattırılır. Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun davranmayan müşterilerle
çalışılmaz.

Bunlarla sınırlı kalmayıp aşağıda sıralanan prensiplere uygun davranırlar:
•
Müşterilerin talep, beklenti ve risk tercihlerini iyi analiz edip, bu hususlara
uygun süreçler yürüterek ürün ve hizmetler yapılandırıp müşterilere sunmalıdır.
•
Müşterilere açık ve doğru bir şekilde bilgi vermeli ve gereken durumlarda
belirli ürünlere ilişkin riskler hakkında uyarmalıdır.
•
Müşterilere hızlı karar vermeleri yönünde baskıdan kaçınılmalı, müşteriler
yanlış yönlendirilmemeli veya etik dışı / uygunsuz satış tekniklerine başvurmamalıdır.
•
Bir müşteriyi, diğer müşterilere nazaran adil olmayan bir şekilde kayıran veya
ayrıcalık gösteren tutumlardan kaçınılmalıdır.
•
Müşteri şikâyetleri hızlı ve adil bir şekilde çözülmelidir.
•
Diğer meslektaşlar, müşteriler ve işle ilgili diğer kişilerle görüşmelerde randevuya tam zamanında gidilmeli, cep telefonları başkalarını rahatsız etmeyecek
şekilde kullanılmalıdır.
Borçlanma
Çalışanların iş arkadaşlarından ve müşterilerden borç alması yasaktır.
Hediyeler ve Ağırlama
Karşılıklı hediye alınıp verilmesi ve ağırlamada bulunulması, anlayış oluşturmaya
yardımcı olabilir ve çalışma ilişkilerini iyileştirebilir ancak kişisel çıkarlar ile mesleki
görev arasındaki bir çıkar çatışmasına da yol açabilirler.
Hediyeleri alırken ya da ağırlamaya katılırken, “altın kural” tam olarak ifşa etmektir.
Hediyeler ya da ağırlama verirken, “altın kural” makul olma ve bunun dışarıdan
nasıl algılanacağıdır.
Tüm çalışanlardan aşağıda belirtilen şekilde davranmaları beklenmektedir:
•
Hiçbir müşteri ve yatırımcıdan 100 Amerikan Doları karşılığı bedeli aşan hediye ya da ağırlama kabul etmeyin.
•
Asla nakit para olarak hediye vermeyin ya da kabul etmeyin.
•
Önerilen tüm hediyelerin ve ağırlamanın Alnus Yatırım’ın değerleri ile uygunluk içinde olduğundan emin olun.
•
Yeni bir iş ilişkisi kuruyorken, tüm tarafların daha başlangıçta Alnus Yatırım’ın hediyeler ve ağırlama konusundaki ilkelerinden haberdar olmasını sağlayın.
Bu, herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için oldukça yardımcı olabilir.
•
Herhangi bir hediye ya da davet aldığınızda, acil olarak bunu Alnus Yatırım
Yönetimine bildirin ve kayda geçirin.
Masa ve Ofis Düzeni
Ofisler ve masalar her zaman tertipli ve temiz tutulmalıdır. Bilgi güvenliği riski göz
önünde bulundurulmalıdır. Şirkete, müşterilerine ve çalışanlarına ait içsel ve gizli
bilgi içeren dokumanlar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli, masa veya dolap üzerinde açıkta bırakılmamalıdır.

İş çıkışında bilgisayarlar kapatılmalı; elektrik, elektronik cihazların kapatıldığından
emin olunmalıdır.
Şirkete ait demirbaşlar, bilgisayar, telefon ve diğer elektronik eşyalar ilgili bölüm
yöneticisi ve genel müdür izni olmaksızın Şirket dışına çıkarılmamalıdır.
Kişisel Eşyalar
Tüm çalışanlar, kendi eşyalarının emniyetinden sorumludur. Şirket bu tür eşyaların
kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.
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Alnus Yatırım ile yapılmış hizmet akdi gönüllü veya mecburi birçok nedenden ötürü sonlandırılabilir. İşten ayrılma; yeni bir iş, evlilik, askerlik, seyahat, emeklilik veya
işten çıkarma ya da müşterek anlaşmalar gibi nedenlerle gerçekleşebilir.
Şirket’in ‘İşten Ayrılma Politikası’, her durumda işten ayrılmaların profesyonel, adil
ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır.
Deneme Süresi Sırasında Fesih
Çalışanların iş sözleşmeleri deneme süresi sırasında (işe alım tarihini izleyen iki
ay) istenildiği zaman ve tarafların bildirim şartına uyması veya tazminat ödemesi
zorunluluğu olmadan sonlandırılabilir. Çalışanın çalıştığı günler için ücret ve diğer
hakları saklıdır.
İstifa
Çalışanlar, yasal süreleri dahilinde ihbarda bulunarak istifa edebilirler. Gönüllü olarak işten ayrılan çalışanların istifa mektubu yazmaları, imzalamaları ve ilk yöneticilerinin onayından sonra söz konusu istifa mektuplarını İnsan Kaynakları Bölümüne
teslim etmeleri gerekir. Yazılı mazeret (örneğin Sağlık raporu) olmadan art arda
üç iş günü işe gelmemeleri, ayda iki defa herhangi bir tatilin sonraki günü işe gelmemeleri veya ayda 3 gün ilk yöneticilerinin iznini almadan ve makul bir nedene
sahip olmadan işe gelmemeleri halinde çalışanların gönüllü olarak işten ayrıldığı
kabul edilir.
Emeklilik
Çalışanlar emeklilik sebebiyle işten ayrılabilirler. Emeklilik, Türk İş Kanunu’nda tanımlandığı şekilde kabul görür ve uygulanır.
Ölüm
Çalışanın ölümü halinde iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermiş olur. Personelin
çalıştığı süre içinde kanundan ve iş sözleşmesinden doğan hakları, veraset ilamının
ibrazı koşulu ile yasal varislerine ödenir ve ibraname alınır.

İş Sözleşmesinin Feshi
4857 no’lu Türk İş Kanunu çerçevesinde belirlenen hükümlerde yer alan davranış
ve olayların gerçekleşmesi ile İşveren haklı nedenlerle çalışanın İş Sözleşmesine
son verebilir.
Gelişme göstermeyen veya makul bir zaman dilimi içinde iki yazılı uyarı alan çalışanın işine son verilir. Böyle bir eylem gerekli olarak görüldüğünde, usulüne uygun
olarak çalışana bildirilir.
Görev ve/veya davranışlarındaki kusur ve/veya hata sonucu, çalışanın iş sözleşmesi bir daha Şirket’te çalıştırılmamak üzere, işlenen fiilin niteliğine göre bildirimsiz-tazminatsız feshedilebilir.
Hırsızlık, dolandırıcılık gibi, ancak bununla sınırlı olmamak üzere Ceza Kanunu kapsamında “suç” sayılan hareketler söz konusu olduğu takdirde suç duyurusunda bulunulması esastır. İşten çıkarılan bir çalışan hakkında, Hukuk Danışmanından görüş
alınarak suç duyurusunda bulunulmayı gerektiren bir durum olup olmadığına karar
verilir.
Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, aşağıda yer verilen hususlar kapsamında önceden uyarı vermeden veya disiplin aşamalarını işletmeden çalışanın işine anında son
verilebilir.
1. İş yerinde kavga etmek, müşterilere onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
2. Çalışma arkadaşlarına ve/veya müşterilere karşı şeref, haysiyet kırıcı davranışlarda bulunmak ve/veya asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmak ve/veya tehdit etmek
ve/veya fiziki saldırıda bulunmak,
3. İş yerinde yerleşik ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak,
4. İş arkadaşlarına ve müşterilere cinsel tacizde bulunmak,
5. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık yapmak veya diğer yüz kızartıcı suçlardan
birini işlemek,
6. İşyerinde kumar oynamak ve işyeri veya işyeri dışında kumar oynatmak,
7. Görev yerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak veya göreve sarhoş
veya uyuşturucu madde alarak gelmek,
8. İşverenden izin almadan doğrudan ya da dolaylı olarak ticaretle uğraşmak, çalışma saatleri dışında da olsa başka bir işte ücretli ya da ücretsiz çalışmak, serbest
meslek faaliyetinde bulunmak, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel bir
görev almak,

9. İdeolojik veya siyasi amaçlarla Şirket’in huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya
bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, personeli bu tür eylemlere katılmaya
tahrik ve teşvik etmek veya bu tür eylemlerin yapılmasına yardımda bulunmak,
10. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Şirket’in herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
11. Hapisle cezalandırılmak veya cezası ertelenemeyen bir suç işlemek,
12. İşe alınırken gerçeğe aykırı bilgiler vererek veya belgeler göstererek İşvereni
yanıltmak,
13. İzinsiz veya özürsüz ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir
tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü göreve gelmemek,
14. Şirket’in her türlü resmi defter ve belgelerini, her ne nedenle olursa olsun, kayıt
sisteminin güvenliğini sarsacak biçimde tahrif etmek, değiştirmek veya yok etmek,
gerçeğe aykırı belge düzenlemek,
15. Şirket’in müşterilerini kasıtlı olarak zarara uğratmak ve / veya müşteri hesaplarını kendi lehine kullanarak gelir sağlamak
16. Şirket’i veya müşterilerini kendi kusuru yoluyla zarara uğratmak veya şahsi menfaat sağlamak
17. Müşterilerle gizli veya açık ortaklık kurmak, ticaret yapmak, borç alacak ilişkisine girmek,
18. Usul, mevzuat ve talimatlarla belirlenmiş olan yetkilerde aşım yaparak Şirket’in
zararına neden olmak,
19. Şahsı ve/veya yakınları lehine Şirket olanakları aracılığı ile maddi ve haksız kazanç sağlamak, yetki ve talimatları kötüye kullanmak,
20. Görevi gereği öğrendiği Şirket’in bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerine ait her
türlü bilgiyi kendisine ya da başka bir kişiye menfaat sağlamak amacıyla dışarı sızdırmak suretiyle Şirket’in imajına zarar vermek, bu ihtimali doğurmak,
21. Teftiş Kurulu tarafından yapılan soruşturma ve incelemelerde yanıltıcı, eksik
veya yalan beyanda bulunmak,
22. Şirket ile ilgili belge, evrak ve kayıtları herhangi bir maksatla yok etmek veya
sahte belge düzenlemek ve bunları işleme koymak,
23. Kayıt dışı ya da asılsız dekontlar düzenleyip müşterilere vermek.

Çıkış Mülakatı
Çalışandan Şirket’ten ayrılmadan önce İnsan Kaynakları Sorumlu ile bir çıkış mülakatı gerçekleştirmesi istenir. İşten ayrılan çalışanlarla gerçekleştirilen çıkış mülakatları, yönetimin çalışan ilişkilerini iyileştirmede faydalı olabilecek çalışan geri bildirimi toplamasına yardımcı olur. Ayrıca bu mülakatlar sayesinde çalışanlar Şirket’in
fesih prosedürleri konusunda gerekli bilgileri temin eder.
Çıkış mülakatları:
•
Çalışanın Şirket’ten ayrılma nedenini saptamayı
•
Gerçekleştirilebilecek önleyici eylemler olup olmadığını araştırmayı
•
Müşteri ve Şirket verilerinin gizli tutulmasının önemine dikkat çekmeyi
amaçlar.
İhbar Süresi
Aşağıdaki ihbar süreleri, çalışanın iş ilişkisini sonlandırmaya karar vermesi veya
Şirket’in geçerli nedenlere bağlı olarak bir çalışanla iş ilişkisini sonlandırmayı tercih
etmesi halinde uygulanır:
Hizmet Süresine Göre İhbar Süreleri aşağıda ki gibidir:
•
•
•
•

6 aya kadar 2 hafta
6 ay- 1,5 yıl arası 4 hafta
1,5-3 yıl arası 6 hafta
3 yıldan fazla 8 hafta

Mutabık kalınan ihbar süresi esnasında çalışanların yıllık izinlerini kullanmaları gerekir.
İşten Ayrılan Çalışanın Yükümlülükleri
İş sözleşmesinin feshi üzerine çalışanların Şirket’in malı olup da Şirket’in işiyle ilgili
olan tüm kayıtları, belgeleri (tüm kopyaları da dâhil), yazışmaları, kâğıtları, materyalleri, anahtarları, kimlik belgelerini, güvenlik erişim kartlarını, yemek kartlarını,
bilgisayarları, araç, telefon hattı ve diğer varlıkları derhal ve değişiklik olmaksızın
iade etmeleri gerekmektedir. Çalışanların Şirket’in işiyle ilgili olan ve ofis dışında
kullandıkları herhangi bir bilgisayarda kayda almış olabilecekleri tüm elektronik
dosyaları da silmeleri gerekir.
İnsan Kaynakları Bölümü, Şirket içerisindeki ilgili tüm dâhili taraflara (örneğin Bilgi
Teknolojileri, güvenlik, operasyon vs.) ayrılan çalışanın sisteme erişimine, binaya
girişine izin vermemelerini ve çalışana ait tüm eşyaları çalışana, Şirket’e ait olanları
Şirket’e iade etmeleri yönünde talimat verir.

İş sözleşmesi feshedilen çalışanın, Şirket’in müşterileri ve çalışanlarına ilişkin bilgilerin gizli niteliğine dair kural ve yönetmeliklerine göre davranması ve bu bilgilerin gizliliğini koruması gerekmektedir. Çalışanlardan beklenen, Şirket’in işiyle veya
müşterileriyle olan gizli bilgilerin hiçbirini açıklamamak veya kullanmamaktır. Bu
bilgiler arasında sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, müşteri listeleri, iş
ortakları, tedarikçiler, çalışanlar, finansal bilgiler (fiyatlandırma bilgileri de dâhildir),
idari ve bilgi sistemleri ile sadece Şirket’e özgü ürün ve hizmetler ile Şirket’in stratejisine dair bilgiler de dâhildir.
Gizliliğin ihlali halinde ihlalde bulunan şahıs aleyhine yasal işlemler başlatılacaktır.
Bağlılık
Alnus Yatırım Çalışanın El Kitabı’nın elime ulaştığını ve bir çalışan olarak okuduğumu ve Alnus Yatırım’ın yaptığı değişiklikler de dâhil olmak üzere Kitapta belirtilen
ilkelere, politikalara ve yasalara uyma yükümlülüklerimi anladığımı teyit ederim.
Alnus Yatırım Çalışanın El Kitabı içerisinde yer alan kurallara uyacağım konusundaki taahhüdümün, ne bir iş sözleşmesi ne de işin devamlılığına dair bir garanti teşkil
etmediğini ve bu şekilde yorumlanmayacağını anladığımı teyit ederim.
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