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Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 
Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri 

 
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları dallarında halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteren 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (kurum); verimlilik, kârlılık ve sürekli büyüme hedefine, 
mevzuat ve bu konudaki düzenlemelerin yanında, dahil olduğu grubun kurum kültürü ve iş 
ahlakı ile aşağıda yer alan “etik kurallar” çerçevesinde yaratılan kurum bilinci ile ulaşmaya 
çalışmaktadır. Her seviyedeki kurum çalışanı ve aracılar, etik kurallara uymak ve tüm 
faaliyetlerinde bu kurallara uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.  

I. GENEL İLKELER 
Kurum faaliyetlerinin yürütülmesindeki genel çerçeve; yasal düzenlemelere uygunluk, 
dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, saydamlık, insan haklarına saygı, çevreye saygı ve sosyal 
sorumluluk bilinci ile hareket etmektir. Kurum çalışanları ve aracılar aşağıdaki genel ilkeleri 
gözetirler: 

 

Dürüstlük 

Faaliyetlerini yerine getirirken tüm ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalırlar. 

 

Tarafsızlık 
Tüm eylem ve işlemlerinde ayırım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınırlar. 

 

Güvenilirlik 
Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere, karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve 
doğru bilgi verir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.  

 

Saydamlık 
Müşterilere yapılan bilgilendirmelerde, basit ve kolay anlaşılabilirliği gözetir, 
gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak saydamlığı mümkün olan en yüksek düzeyde 
tutarlar.  

 

İnsan Haklarına Saygı 
İnsan haklarına saygının sürdürülebilir bir toplum olmanın ön koşulu olduğunun bilinciyle, tüm 
faaliyetlerinde insan haklarını gözetirler.  

 

Çevreye Saygı 
Gerçekleştirecekleri tüm faaliyetlerde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını gözetirler. 

 

Sosyal Sorumluluk  
Sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterirler. 
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II. YASAL DÜZENLEMELER: 
 

Kurum çalışanlarının ve aracıların iş ve işlemlerinin tamamında, kurumun tabi olduğu 
mevzuata ve şirket içi düzenlemelere tam uygunluk aranır. 

III. MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER 

Müşteriler ile olan ilişkilerde aşağıdaki ilkeler gözetilir; 

III.A. Müşterilerin Bilgilendirilmesi 

Sözleşme öncesinde ve sözleşmenin devamı sırasında, sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin 
olarak,  müşterilere zamanında ve doğru bilgilendirmede bulunulur, yanıltıcı veya eksik bilgi 
vermekten kaçınılır. 

Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tavsiye edilmesine özen gösterilir ve tavsiye edilen 
ürünlerin diğer ürünlere göre avantaj ve dezavantajlarına ilişkin olarak müşteriler 
bilgilendirilir.  

III.B. Müşteri Sırları ve Güvenliği 

Yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler, mevzuat dâhilinde 
gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve müşterilerin açık rızasının bulunduğu durumlar dışında, 
müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belge gizli tutulur ve özenle saklanır. 

Her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetinin 
önlenmesine yönelik gerekli önlemler alınır. 

III.C. Ayrımcılıktan Kaçınma ve Hizmet Kalitesi 

Tüm müşterilere kaliteli hizmet sunulur ve bu hizmetler sağlanırken her türlü ayrımcılıktan 
kaçınılır. Ancak, hedef kitle belirlenerek, organizasyon yapısının ve ürün yelpazesinin hedef 
kitleye göre farklılaştırılması ya da riskli müşterilere farklı yaklaşımlarda bulunulması, 
müşteriler arasında ayrım yapılması olarak yorumlanmaz.  

III.D. Müşteri Şikâyetleri 

Müşteri şikâyetlerine neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin 
önlenmesi amacı ile gerekli önlemler alınır. 

IV. SOSYAL VE KURUMSAL MENFAATLER:  
 

Kurum çalışanları ve aracıları; ülkemizin, toplumun, sektörün, dahil olduğu grubun ve 
kurumun menfaatleri ile itibarını (finansal, fiziksel ve fikri mülkiyet) her aşamada gözetmekle, 
sosyal ve kurumsal menfaatlerin zedelenmemesi için gereken önlemleri alma / aldırtma 
konusunda azami dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. 
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V. ETİK KURALLARIN UYGULANMASI: 
 

Kurum çalışanları ve aracıları; istisnasız olarak etik kuralları uygulamak ve uygulatmak, iş 
akışlarını bu doğrultuda düzenlemekle yükümlüdür. Kurum ve çalışanlar, hiçbir karar ve 
düzenlemede bu kurallardan feragat edemez.  

VI. KAYIT VE BELGE DÜZENİ: 
 

Kurumun finansal ve operasyonel kayıtları ile iç ve dış raporlamalarında mevzuat 
düzenlemeleri, gerçeğe uygunluk, hesap verilebilirlik, kesinlik ve mütekabiliyet prensiplerinin 
esas alınması sağlanır. 

VII. HİSSEDARLAR, KURUM ÇALIŞANLARI, İŞ ORTAKLARI, ARACILARI: 
 
VII.A. Kurum, hissedarlarına, ortaklık paylarının büyüklüğüne bakılmaksızın, “şirket ana 
sözleşmesi”nde belirlenen hak ve menfaatlerinin tamamını en doğru, en hızlı ve en şeffaf 
şekilde sunmakla yükümlüdür. 
 
VII.B. Kurum, sigortalılara ve bireysel emeklilik katılımcılarına, aracılarına, rakiplerine ve 
çalışanlarına karşı adil, güvenilir, basiretli ve sorumlu tavır sergilemekle yükümlüdür. 
 
VII.C. Kurum, çalışanlarının bireysel hak özgürlüklerine saygı duyar, çalışanların bireysel 
yetenek ve başarıları kurum başarısının anahtarıdır. Bu vesile ile mesleki ve teknik eğitimin 
sağlanması için tüm çalışanlara her türlü eğitim olanağı sunulur.  
 
VII.D. Kurum, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında, en üst düzeyde hizmet 
anlayışı ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini teminen, her türlü tedbiri almaya ve 
uygulamaya koymakla yükümlüdür. 
 
VII.E. Kurum, içeriden bilgi edinilmesini önlemek amacıyla gerekli düzenlemeleri uygulamaya 
koymak, bunlara uymayanlara karşı gereken yaptırımları, etik kurallar çerçevesinde hayata 
geçirmekle yükümlüdür. 
 
VII.F. Kurum ve çalışanlar; ortakları, aracıları, çalışanları ve müşterilerine ilişkin sırları, 
kanuni zorunluluklar hariç ifşa edemez, sektörde rekabet eşitliğini bozacak şekilde kendi 
lehine kullanamaz. 
 
VII.G. Kurum çalışanları, verimliliklerini en üst düzeye çıkarabilmelerinin gereği olarak, 
yürüttükleri işlerde çalışma ahengini gözetmek, teknik ve mesleki becerilerini geliştirmek ve 
karşılıklı saygı, nezaket ve titizlik çerçevesinde hareket etmek bilincine sahiptirler. 
 
VII.H. Kurum çalışanları; sigortalı, bireysel emeklilik katılımcısı, tedarikçi veya aracıdan 
hediye kabul edemez. Hediye verme esaslarını kurum menfaatleri çerçevesinde şeffaflık ve 
saygınlık prensiplerinden ödün vermeden, usulsüzlüğe olanak tanımaksızın belirlemek ve 
uygulatmakla kurum üst yönetimi mükelleftir. 
 
VII.İ. Kurum çalışanları, sigortalı, bireysel emeklilik katılımcısı, aracı ve diğer kişi/kurumların 
şikayetlerini çözüme yönelik olarak titizlikle inceler ve bilgilendirme politikası esasları 
dahilinde mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırır.  
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VII.J. Kurum çalışanları, sektördeki diğer şirketler ve onların çalışanları hakkında olumsuz  
intiba  yaratabilecek her türlü uygulamadan kaçınırlar. 
 

VIII. İLETİŞİM POLİTİKASI: 
 
VIII.A. Kurum içi ve dışı iletişim politikası etik kurallar çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür.  
 
VIII.B. Kurum, sponsorluk faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarının bilinci ile hareket eder. 
Çevre bilinci ve toplumsal fayda, kurumun iletişim politikalarının temel unsurlarıdır. 
 
VIII.C. Kurum duyuru, ilan ve reklâmlarda; sektörün diğer şirketleri ya da diğer şirketlerin 
ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermez.  
 
 
 
 


