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DON’T DO THIS 
AT WORK

Biznes Etikası Məcəlləsi
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BİZNES ETİKASI 
MƏCƏLLƏSİ NƏ 
ÜÇÜN LAZIMDIR?
Biznes Etikası Məcəlləmiz siyasət və təlimatlar 
bazamız üzrə sizə tam bələdçiliyi təmin edir 
və bizə aşağıdakılar vasitəsilə Telia şirkətinə 
biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda öz tərzini 
yaratmaq imkanı verir: şirkət daxilində ümumi 
"etik kompas" müəyyən etməklə; necə hərəkət 
etməli olduğumuza dair aydın standartlar və 
gözləntilər təyin etməklə; və bizə ləyaqətlə iş 
görməyin ümumi məsuliyyət olduğunu başa 
düşməyə kömək etməklə.

Məsuliyyətli biznesə çox ciddi yanaşırıq. Elə 
ciddi yanaşırıq ki, bu məqsədlə qlobal biznes 
etikası məcəlləmizi sizə işdə nə etməməli 
olduğunuzu göstərmək üçün kiçik hekayələr 
şəklində hazırlamışıq.

Biznes etikası sahəsində götürdüyümüz 
öhdəlik 
Məsuliyyətli biznes fəaliyyəti ilə məşğul 
olmaq insan haqları, əmək şəraiti, ətraf 
mühitin mühafizəsi və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində beynəlxalq standartları 
dəstəkləmək deməkdir. Belə ki, biz bir sıra 
beynəlxalq bəyannamə, konvensiya və 
prinsiplərə riayət edirik. Bura Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Ümumdünya İnsan Hüquqları 
Bəyannaməsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
Əsas Konvensiyaları, Çoxmillətli Müəssisələr 
üzrə İƏİT Prinsipləri və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Qlobal Sazişi daxildir.

Bu beynəlxalq standartlar Biznes Etikası 
Məcəlləsi və siyasət və təlimatlar bazamızın 
əsasını təşkil edir. 

Bu kimə şamil olunur? 
Biznes Etikası Məcəlləsi bizim hamımıza 
aiddir; işçilərə, direktorlara və idarə şuralarının 
üzvlərinə. Bizim biznes fəaliyyətimizin bir 
hissəsi kimi çalışan bütün podratçılar və 
məsləhətçilər də həmçinin Biznes Etikası 
Məcəlləsinə riayət etməlidir. Biznes Etikası 
Məcəlləmizin, o cümlədən siyasət və 
təlimatlarımızın pozulması qəbul edilməyəcək 
və hətta məşğulluğun sonlandırılması kimi 
cərimələr ilə nəticələnəcək.

TƏYIN EDILMIŞ 
TƏLƏBLƏR
Bir işçi kimi məndən nə gözlənilir?
Sizdən Biznes Etikası Məcəlləmizi, siyasət və 
təlimatlarımızı, eləcə də bütün müvafiq yerli 
qanunları oxumağınız, başa düşməyiniz və 
əməl etməyiniz gözlənilir. 

Hər zaman qəbul etdiyiniz hər bir qərar və 
hərəkətlərinizdə şəffaf olun və heç vaxt şəxsi 
mənfəətiniz üçün mövqeyinizdən, şirkətin 
aktivləri və ya sövdələşmələrindən istifadə 
etməyin. 

Hər hansı narahatlığınız və ya siyasətimizin 
pozulması halları barədə bizə bildirin. Necə 
hərəkət etməli olduğunuzdan əmin deyilsinizsə, 

MƏSULIYYƏTLI 
BIZNESƏ  
ÇOX CIDDI 
YANAŞIRIQ

sadəcə öz menecerinizə və ya Etika və 
Uyğunluq Menecerinə müraciət edin. "Sizi şəxsi 
təhlükə və ya zərər ilə hədələyirlərsə və ya 
prinsiplərimizi pozmağa məcbur edirlərsə, bunu 
menecerinizə və ya Qrup Etika və Uyğunluq 
komandasına mümkün qədər tez bildirin.

"Rəhbər kimi məndən nə gözlənilir?
Yuxarıdakılardan əlavə olaraq, sizdən şəffaflıq 
və ləyaqətlilik mədəniyyətini təşviq etmək, 
komandanızın öz narahatlıqlarını asanlıqla 
bildirə biləcəyi mühit yaratmağınız gözlənilir. 

BRINGING 
THE WORLD 
CLOSER 
ON THE 
CUSTOMER’S 
TERMS
"Məcəlləmizin xüsusilə komandanıza aid olan 
sahələrini müzakirə etmək üçün vaxt ayırın, hər 
hansı sual və narahatlıqları diqqətlə dinləyin və 
cavab verməyə çalışın." Ehtiyacınız olduqda 
müvafiq resurslardan kömək alın. 

Məcəllənin potensial pozuntuları barədə 
xəbərdar olduğunuzda həmişə dərhal hərəkətə 
keçin.

MƏQSƏDİMİZ
Biznesimizi böyütmək və işimizi davam 
etdirmək üçün biz həqiqətən müştərilərimizin 
gözləntilərini qarşılamalıyıq. Məqsədimiz 
Telia-nı daha üst səviyyəyə daşımaq - to 
become a New Generation Telco.

Məqsədimiz bunu necə əldə edəcəyimizi 
göstərir: Bringing the world closer on the 
customer’s terms.

DƏYƏRLƏRİMİZ
Bizim ortaq dəyərlərimiz - Dare, Care və 
Simplify - gündəlik işlərdə necə hərəkət 
edəcəyimizə və davranacağımıza bələdçilik 
edir.

Dəyərlərimiz öz fikir və narahatlıqlarımızı 
ifadə etmək üçün cəsarətli olmağımızı tələb 
edir. Dəyərlərimiz yardımsevər, hörmətcil və 
vicdanlı olmaqla bir-birimizin qayğısına qalmağı 
tələb edir. Onlar bizdən etik standartlarımıza 
əməl etməklə məsuliyyətli hərəkət edərək 
dünyamızın qayğısına qalmağı tələb edir.
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BIZ YENI NƏSIL TELCO-YUQ
Bu o demək deyil ki, biz yeni şirkətik - etməyə hazırlaşdığımız bütün 
maraqlı işlərin əsasında tariximiz, irsimiz, təcrübə və biliyimiz dayanır.

Xoş və ağır günlərdən birlikdə keçməklə, biz bilirik ki, işləri necə 
görməyimiz gördüyümüz iş qədər əhəmiyyətlidir. Bu, kim olduğumuzu 
təcəssüm etdirir. Lakin biz onu da bilirik ki, hər birimiz ümumi dəyərlərimiz 
və məqsədimiz istiqamətində davranmağa borclu olsaq da, hansı 
davranışın doğru olduğunu bilmək hər zaman asan olmur.

Biz fəxr edə biləcəyimiz bir şirkət - düzgün işlər görməyi öhdəsinə götürən, 
cəmiyyətə və ətraf mühitə hörmətlə yanaşan Telia Şirkətini ərsəyə gətirmək 
üçün lazımi şəkildə davranmaqda bizə kömək etməsi üçün bu Biznes Etikası 
Məcəlləsini yaratmışıq. Dünyada daha yaxşı şəraitin yaradılmasına töhfə 
verən, eyni zamanda onu müştərilərimizin tələblərinə əsasən daha əlçatan 
edən Telia Şirkəti.

Johan Dennelind
Prezident və İcraçı Direktor
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TƏFSIRLƏR
Hədiyyə bazar dəyəri olan mal və ya 
xidmətlərin təklif edilməsi və ya alınması kimi 
müəyyən edilir. Biznes münasibətlərinə və 
qərarlarına təsir etmək məqsədi olduqda, 
hədiyyə rüşvətə çevrilir.

Biznes əyləncəsi və qonaqpərvərlik, cari və ya 
potensial müştərilər və təchizatçılar ilə görüşlər, 
maraqlı tərəflərlə münasibətlər yalnız Biznes 
Etikası Məcəlləmizə, eləcə də müvafiq qanun 
və qaydalara əməl edildikdə məqsədəuyğun 
hesab edilir.

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz hər zaman biznesimizlə əlaqəli tədbirlərdə 
iştirak edən işçilərin bütün oyel və səyahət 
xərclərini ödəyirik.

Bazar dəyəri 50 ABŞ dollarından artıq 
olan hədiyyə alındıqda, o, qeydə alınmalı və 
şirkətin hədiyyə deposuna yerləşdirilməlidir. 
Təchizatçının seçimi prosesində iştirak 
edən işçi tərəfindən qəbul edilən hədiyyələr 
dəyərindən asılı olmayaraq qeydə alınmalıdır.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Qonaqpərvərlik və hədiyyələr biznes 
qərarınının verilməsini mürəkkəbləşdirə bilər, 
ona görə də onları təklif və ya qəbul etməzdən 
əvvəl yaxşı düşünün.
 
Hədiyyələr bizim limitlərimizi aşmasa 
belə, vəziyyəti öz mühakimənizə əsasən 
qiymətləndirin. Qeyd edək ki, yerli qaydalardan 
asılı olaraq bəzən aşağı limitlər tətbiq edilə 
bilər və qəbul etdiyiniz istənilən hədiyyə şirkətin 
hədiyyə deposunda qeydə alınmalıdır.

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Rüşvət və 
Korrupsiya ilə Mübarizə Qrup Siyasətimizi 
nəzərdən keçirin.

Siz necə hərəkət etməli olduğunuza qərar 
verə bilmirsinizsə, Qrup Etika və Uyğunluq 
və ya yerli Etika və Uyğunluq Meneceri ilə 
məsləhətləşin.

HƏDİYYƏ VƏ QONAQPƏRVƏRLİK
Qonaqpərvərlik və hədiyyələrin hər zaman 
aydın biznes məqsədini dəstəklədiyindən və 
açıq şəkildə bildirilməsindən və dəqiq qeydə 
alınmasından, məqbul dəyərinin olmasından 
və biznes əlaqəsinin xarakterinə müvafiq 
olmasından əmin olun.

Lehinə qərar və ya biznes üstünlüyündən 
yararlanmaq müqabilində hədiyyə, səyahət, 
ödəniş və ya qonaqpərvərlik təklif və ya qəbul 
etməyin. Dövlət rəsmilərinə şirkət markasının 
əks olunduğu qələmlər kimi aşağı dəyərə malik 
əyşalardan başqa hədiyyə verməyin. 

Siz üçüncü tərəfləri və təchizatçıları aktiv 
şəkildə siyasətimizlə tanış etməklə sizin düzgün 
hərəkət etməyinizə kömək etmələrini təmin edə 
bilərsiniz.

TƏCRÜBƏDƏ
Mən tədbirin sponsoru olan sığorta 
şirkətindən caz festivalına VİP biletlər üçün 
təsdiq sorğusu almışam. Dəvətə biletlər və 
otel daxildir. Qəbul etmək OLARMI? 
Aydın biznes səbəbi varsa (məsələn, biz bu 
şirkətin müştərisiyik, mühüm maraqlı tərəflərlə 
görüşürük) və tədbir şəffafdır (rəsmi dəvət 
və çoxlu iştirakçılar ilə) və məqbul dəyərə 
malikdirsə, bu halda getmək OLAR. Bununla 
belə, səyahət və otel xərclərini özümüz 
ödəməliyik.

Yeni il yaxınlaşır və biz şirkətimizin maraqlı 
tərəflərinə hədiyyə vermək istəyirik. Şirkətin 
satış komandası bir qrup korporativ 
müştərilərə, o cümlədən dövlət sektorundan 
olan bəzi müştərilərə şirniyyat səbəti 
və marka qulaqcıq verməyi təklif edir. 
Bunu etmək OLARMI? 
Şirkətin siyasəti və yerli qanunvericilik 
çərçivəsində fəaliyyət göstərmək məqsədilə 
dövlət sektorundan olan müştərilərimizə səbət 
verməyin. Bunun əvəzində 10 ABŞ dollarında 
daha az dəyərə malik marka dəftərçə və qələm 
verə bilərsiniz. Həmçinin, hədiyyə verilən özəl 
sektorun müştərilərinin obyektiv (subyektiv yox) 
olaraq seçilməsi olduqca mühümdür.

DON’T ACCEPT 
SHINY GIFTS

Üç əsas məsələ

1   Heç zaman qərarın lehinizə verilməsi 
və ya biznes üstünlüyü əldə etmək 
müqabilində hədiyyələr, səyahət, 
ödəniş və ya qonaqpərvərlik təklif və 
ya qəbul etməyin.

2   Biz hər zaman qanuni biznes səfərləri 
çərçivəsində məqbul otel və səyahət 
xərclərini ödəyirik

3   Aldığınız hədiyyələr qeydə alınmalıdır 
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TƏFSIRLƏR
Maraqların toqquşması maliyyə və ya digər 
şəxsi təşəbbüslər işçinin peşəkar fəaliyyətinə 
təsir etdikdə və ya təsir etdiyi göründükdə 
yaranır. 

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
İşçilər biznes əməliyyatlarından və ya 
işimiz vasitəsilə əldə edilən ictimai olmayan 
məlumatlardan şəxsi mənfəət götürməməlidir. 
Bundan əlavə, satınalma üzrə qərarvermə 
prosesləri ədalətli və şəffaf olmalıdır.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Təchizatçılar və biznes tərəfdaşları ilə 
əlaqələrinizi hər zaman peşəkar çərçivədə 
saxlamağa çalışın, həddindən artıq səmimi 
münasibətlərdən uzaq durun. Dostlar və ya  
ailə kimi şəxsi əlaqələrinizə üstünlük verməyin 
və buna şübhə doğuran hallardan uzaq 
durmağa çalışın.

Maraqların toqquşmasına səbəb olan və 
ya səbəb olduğu görünən qərar vermə 
proseslərində iştirak etməyin. Potensial 
maraqların toqquşmasından xəbərdar 
olduğunuz halda qısa zamanda bu barədə 
menecerinizə məlumat verin.

Xarici şirkətin, yüksək profilli qeyri-kommersiya 
və ya oxşar təşkilatın idarə heyətinin üzvü, 
işçisi və ya məsləhətçisi olmaq fikriniz varsa, 
ilk növbədə yazılı icazə alın. Normal işinizdən 
kənar tədbirlərdə iştirak edə bilərsiniz, lakin 
bu, potensial maraq toqquşması yaradarsa, 
bu barədə menecerinizə xəbər verin.

Siz hər hansı marağın toqquşmasına səbəb 
olub-olmadığınızı özünüzə soruşmaqla düzgün 
hərəkət etdiyinizdən əmin ola bilərsiniz. Şəxsi 
münasibətləriniz biznes qərarlarına təsir edə 
bilər? Vəzifə səlahiyyətlərinizə ailə üzvləriniz 
və ya yaxın dostlarınız üzərində qərar vermə 
səlahiyyəti daxildir? 

Bu suallar potensial problemlər yaradırsa, 
vəziyyəti meneceriniz və ya yerli Etika və 
Uyğunluq Meneceri ilə müzakirə edin.

MARAQLARIN TOQQUŞMASI
Müştərilərimizə yüksək səviyyədə 
xidmət göstərmək üçün bütün 
qərarlarımızın şəxsi maraqlardan və 
ya loyallıq münaqişəsindən uzaq olaraq 
alınmasına əmin olmalıyıq. Biz bunu 
fəal şəkildə biznes fəaliyyətimizlə bağlı 
potensial və ya şübhəli maraqların 
toqquşmasını yaradan vəziyyətlərdən 
yayınmaq və ya bu vəziyyətləri 
azaltmaqla edə bilərik.

DON’T 
FAVOR 
FAMILY

Üç əsas məsələ

1   Qərar vermə prosesinizi təhlükəyə 
atan və ya təhlükəyə ata biləcək 
vəziyyətlərdən uzaq durun 

2   Özünüz və ya başqalarının cəlb 
olunduğu hər hansı potensial 
maraqların toqquşması barədə 
menecerinizə məlumat verin

3   Dostlar və ya ailə kimi şəxsi 
əlaqələrə üstünlük verməyin

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Rüşvət və 
Korrupsiya ilə Mübarizə Qrup Siyasətimizi 
nəzərdən keçirin. 

Veb portalımız, Bildiriş Xəttimiz vasitəsilə 
narahatlıqlarınızı bildirə və potensial maraqların 
toqquşması barədə məlumat verə bilərsiniz. 
Nə etməli olduğunuzdan əmin deyilsinizsə, 
Qrup Etika və Uyğunluq və ya yerli Etika və 
Uyğunluq Meneceri ilə məsləhətləşə bilərsiniz.

TƏCRÜBƏDƏ
Həyat yoldaşım Telia şirkətinin təchizatçısı 
sayılan şirkətin ortağıdır. Bu, düzgündürmü? 
Ailə üzvlərinin və ya yaxın qohumların 
təchizatçılar olması qəbul ediləndir. Bununla 
belə, siz qohumluğunuzu bəyan edərək və 
satınalma və ya icra proseslərində iştirak 
etməməklə özünüzü maraqların toqquşması 
hallarından uzaqlaşdıra bilərsiniz.

Qonşum Telia şirkətinin təchizatçısıdır və 
məni həftəsonu öz yay evinə qalmağa dəvət 
edib. Gedə bilərəm? 
 Bizim həmin təchizatçı ilə hazırda danışıqların 
ortasında olmamağımız şərtilə və sizin üstün 
davranış təsiri bağışlayan vəzifənizin olmaması 
şərtilə gedə bilərsiniz. 

Xalamın qızı təzəlikcə məzun olub və iş 
axtarır. Bizdə ona uyğun vakansiayalar var 
və məndən onlardan birinə müraciət etməyə 
kömək etməyimi istəyir. Nə etməliyəm?
Xalanız qızını onlayn müraciət etmək 
üçün saytımıza yönləndirin. Siz həmçinin 
ona vebsaytda göstərilən nömrə ilə əlaqə 
saxlayaraq müraciətinin gedişatını izləməyi 
məsləhət görə bilərsiniz.
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Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Rüşvət və 
Korrupsiya ilə Mübarizə Qrup Siyasətimizi 
nəzərdən keçirin.

Veb portalımız, Bildiriş Xəttimiz vasitəsilə 
narahatlıqlarınızı bildirə və potensial maraqların 
toqquşması barədə məlumat verə bilərsiniz.

SPONSORLUQ VƏ IANƏLƏR
Sponsorluq və ianələr biznesimizi 
inkişaf etdirmək və xidmət etdiyimiz 
cəmiyyətləri dəstəkləməyimiz üçün 
yaxşı yoldur. Biz bunları hər zaman 
etik yolla biznes məqsədlərimizi 
dəstəkləyən və sosial dəyər 
yaradacaq şəkildə planlaşdırır 
və fəaliyyət göstəririk.

Üç əsas məsələ

1   Təsdiqetmə prosesinə əməl etmədən 
heç vaxt sponsorluq və ya ianə vədi 
verməyin

2   Hər zaman sponsorluğu reputasiya 
və ya korrupsiya riski perspektivindən 
qiymətləndirin

3   Sponsorluq qərarlarını uzunmüddətli 
strategiya və plana əsasən verin

DON’T 
SPONSOR 
THE  
WRONG 
THING
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DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Təklif etdiyimiz dəstəyin biznes və davamlılıq 
strategiyamıza uyğun olduğundan əmin olmaq 
mühümdür. Hər zaman seçimləri reputasiya və 
korrupsiya riskləri baxımından qiymətləndirin, 
seçimləri sənədləşdirin və bütün lazımi 
addımlara əməl edin.

Hər hansı dəstəyin bizim biznes 
sövdələşmələrimiz ilə əlaqəli olmamasından 
və siyasi dəstək, siyasi ödəniş və ya rüşvət 
kimi şərh edilə bilməməsindən əmin olun. Heç 
vaxt qeyri-etik və ya diskriminasiya olduğuna 
inandığımız şəxslər, təşkilatlar, fəaliyyət və ya 
tədbirləri dəstəkləməyin. Bundan əlavə, heç 
vaxt dini və ya hərbi fəaliyyət və ya ətraf mühitə 
mənfi təsir göstərən tədbirləri dəstəkləməyin.

Özünüzdən bu dəstəyi aşkar şəkildə bəyan edə 
biləcəyinizi yoxsa bilməyəcəyinizi soruşun –
bilməyəcəksinizsə, bu, bizim üçün doğru deyil.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Hər hansı sponsorluq və ya ianə fəaliyyətini illik 
proqramın tərkib hissəsi kimi planlaşdırın, bunu 
uzunmüddətli perspektivdə düşünərək və bizim 
biznes və davamlılıq strategiyamızı izləyərək 
edin. 

Siz həmçinin sponsorluğun hər mərhələsini 
sənədləşdirməli, qəbul edənin vəsaitləri necə 
istifadə etdiyini əvvəlcədən müəyyən edilmiş 
hədəflər və kriteriyalar ilə müqayisə edin.

Dəstəyi alanların qiymətləndirilməsində xüsusi 
prosesə əməl edin və korrupsiya risklərini 
nəzərə alın - heç vaxt sponsorluq və ianələri 
fərdi müştəri ilə biznes proseslərinə təsir etmək 
yolu kimi istifadə etməyin.

TƏCRÜBƏDƏ
Mən müqavilə üzrə danışıqlar aparıram. 
Potensial müştəri tədbirə sponsorluq 
etdiyimiz halda müqavilə bağlaya 
biləcəyimizi bildirir. 
Siz nəzakət çərçivəsində təklifi rədd etməlisiniz. 
Biz heç vaxt fərdi müştəri ilə işgüzar əlaqələr 
yaratmaq və ya saxlamaq üçün sponsorluq və 
ianələrdən istifadə etmirik.

Tanıdığım bir şəxs məndən biznesimizlə 
əlaqəli ola biləcək tədbirə sponsorluq 
etməyi xahiş edib.
Heç vaxt müvafiq prosesə əməl etmədən 
sponsorluq və ya ianə vəd etməyin. Siz 
siyasətimizə istinad edə bilərsiniz və bizim 
yalnız müəyyən sahələrdə biznesimiz və 
cəmiyyət üzərində müsbət təsirinin olacağından 
əmin olduğumuz tədbirlərə sponsorluq 
etdiyimizi onlara bildirə bilərsiniz.

Menecerim məndən onların uşaq futbol 
komandasına maliyyə dəstəyi təmin 
etməyimi istəyir. 
Hər zaman marketinq, sponsorluq və ianələr 
üzrə məsul həmkarlarınızdan hər sorğu və ya 
tələbi qiymətləndirmələrini istəyin. Hər hansı 
ödəniş etmədən öncə düzgün qərar prosesinə 
əməl etdiyinizdən əmin olun.

Vacib bir siyasətçi öz şənliyi üçün maliyyə 
yardımı istəyirsə nə etməli? 
Biz heç vaxt siyasi ödəniş və ya rüşvət kimi 
təfsir edilə bilən siyasi töhfə və ya dəstək 
vermirik.
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DÜZGÜN OLMAYAN ÖDƏNIŞLƏR 
Biz fəaliyyət göstərdiyimiz hər yerdə 
ən yüksək şəffaflıq və dürüstlük 
standartları ilə hərəkət edirik. Bu yolla 
biz fəaliyyət və qərarlarımızın hər 
zaman müştərilərimizin, biznesimizin 
və cəmiyyətimizin maraqlarını 
qarşıladığından əmin oluruq.

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Rüşvət və 
Korrupsiya ilə Mübarizə Qrup Siyasətimizi 
nəzərdən keçirin.

Veb portalımız, Bildiriş Xəttimiz vasitəsilə 
narahatlıqlarınızı bildirə və potensial maraqların 
toqquşması barədə məlumat verə bilərsiniz. 
Siz necə hərəkət etməli olduğunuza qərar 
verə bilmirsinizsə, Qrup Etika və Uyğunluq 
və ya yerli Etika və Uyğunluq Meneceri ilə 
məsləhətləşin.

TƏFSIRLƏR
Korrupsiya şəxsi mənfəət üçün öz 
səlahiyyətdən sui-istifadədir.

Rüşvət  hər hansı bir şəxsi vəzifəsindən sui-
istifadə etməyə təşviq edən, onun qərarına və 
ya əməliyyata təsir etmək üçün nəzərdə tutulan 
pul və ya başqa dəyərli nəsə təklif etmək, təmin  
etmək, səlahiyyət vermək, istəmək və ya 
almaqdır.

Korrupsiyanın maliyyələşdirilməsi onu (və 
ya onun bir hissəsini) korrupsiya fəaliyyəti üçün 
istifadən edən agent, partnyor, təchizatçı və ya 
məsləhətçi kimi üçüncü tərəfə edilən ödənişdir.

İşləri yüngülləşdirici ödənişlər proseduru və 
ya lazımi hökümət işini və ya rəsmi fəaliyyəti 
sürətləndirmək və ya qarantiya altına almaq 
üçün dövlət rəsmisinə təklif edilən və ya 
verilən ödənişdir. 

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN 
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz hər zaman dəqiq və şəffaf maliyyə qeydləri 
aparırıq, bu, bizə bütün ödənişlərimizin düzgün 
səbəblər üçün edildiyindən əmin olmağımıza 
kömək edir. 

Biz heç vaxt biznes qərarına təsir edən və ya 
onun lehimizə verilməsinə səbəb olan nə isə 
təklif etmirik, qəbul etmirik, təmin etmirik, buna 
icazə vermirik, xahiş etmirik və almırıq. Bura 
birbaşa və ya dolayı yolla, hər hansı bir üçüncü 
tərəf vasitəsilə verilən rüşvət daxildir. Həmçinin 
korrupsiyaya təşviq edən işləri yüngülləşdirici 
ödənişlər və ya maliyyə dəstəyi daxildir.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Heç vaxt biznes əməliyyatından şəxsi mənfəət 
və ya gəlir güdməyin. Bura rüşvət təklif etmək, 
təmin etmək, vermək, istəmək, qəbul etmək və 
ya almaq daxildir.

Hər zaman tərəfdaşlar, təchizatçılar, 
məsləhətçilər, subpodratçılar, lobbiçilər, 
agentlər və agentliklər kimi üçüncü tərəflər 
ilə münasibətlərə xüsusi ehtiyat ilə yanaşın. 
Potensial korrupsiya və ya rüşvətxorluq halından 
xəbərdar olduğunuz halda meneceriniz və ya 
yerli Etika və Uyğunluq üzrə məsul şəxsə ən tez 
zamanda bildirin.

Sizdən işləri yüngülləşdirici ödəniş etməyiniz 
istənilirsə, öz fikrinizdə qalın və vəziyyəti həll 
etmək üçün məsul menecer ilə əlaqə saxlayın.

İşləri yüngülləşdirici ödənişlərin ümumi hal 
aldığı regionda dövlət rəsmilərinə müraciət 
edərkən sənədlərinizin qaydasında olduğundan 
əmin olun -bu, əlavə ödəniş istəmək üçün daha 
az imkan verir.

İşləri yüngülləşdirici ödəniş etməkdən imtinanın 
sizə lazım olan xidməti əldə etməyinizi 
çətinləşdirəcəyindən xəbərdar olun - buna 
öncədən hazırlıqlı olun və hər hansı narahatlığınız 
barədə menecerinizə məlumat verin.

Biz qəbul edirik ki, nadir və müstəsna hallarda 
işçi zorakılıq və ya şəxsi zərər hədəsi altında bu 
qaydaları pozmağa məcbur edilə bilər. 

TƏCRÜBƏDƏ
Mən yüksək tənzimləyici mürəkkəbliyi olan 
bazarda şəbəkimizin inkişafı üçün məsulam. 
İnkişaf planı artıq təxirə salınıb və mən 
səbrsizlənirəm - bu, şirkətə zərər vurur və 
biz öz hədəflərimizi yerinə yetirə bilməmək 
təhlükəsi altındayıq. Mənə indi bu prosesi 
sürətləndirmək üçün uşaq evinə ianə etmək 
variantı təklif olunub. 
Vəzifəli şəxsə ianələr üçün məsul olmadığınızı 
izah edin. Siz həmçinin şirkətin ianələri biznes 
fəaliyyətindən ayırdığını vurğulaya bilərsiniz.

DON’T 
DO 
BRIBES

Üç əsas məsələ

1   Heç kim bizim biznes qərarlarımızdan 
şəxsi mənfəət götürməməlidir

2   Üçüncü şəxslərlə əlaqələrə xüsusi 
diqqətlə yanaşın və heç vaxt işləri 
yüngülləşdirici ödənişlər etməyin

3   Hər zaman dəqiq və şəffaf maliyyə 
qeydləri aparın 
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TƏFSIRLƏR
Siyasi xadim və ya dövlət qulluqçusu:

• Dövlət müəssisəsinin və ya departamentinin 
əməkdaşı, üzvü və ya məsul işçisidir 

• Dövlət müəssisəsinin agentliyinin əməkdaşı, 
üzvü və ya məsul işçisidir 

• Dövlət müəssisəsi, departamenti, agentliyi və 
ya beynəlxalq hökumət təşkilatının adından 
rəsmi fəaliyyət göstərən şəxs

• Siyasi partiyanın rəsmisi
• Siyasi və ya dövlət vəzifəsinə namizəd və ya 

bu cür vəzifəyə təyin edilmiş şəxs
• Beynəlxalq, milli, regional və ya yerli 

səviyyədə dövlət əməkdaşı və ya məmuru
• Dövlətə və ya hökümətə məxsus şirkət, 

məktəb, xəstəxana və ya digər qurumun 
əməkdaşı

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Məqsədimiz işçiləri və şirkəti potensial 
maraqların toqquşmasından və korrupsiya 
xarakterli ödənişlərindən qorumaqdır.

Bu, dövlət satınalmaları ilə məşğul olan 
dövlət rəsmiləri və ya əməkdaşları ilə 
münasibətlərimizə bir sıra yollarla təsir göstərir. 
Xüsusilə, biz işgüzar görüşlər və ya tədbirlər 
zamanı yalnız ənənəvi çay, qəhvə və ya sadə 
nahar təqdim edirik. Biz heç vaxt qanuni 
işgüzar sövdələşmənin tərkib hissəsi olmadığı 
halda, işgüzar əyləncə və ya hədiyyələr, xüsusi 
nömrələr və ya pulsuz dəqiqələr təklif etmirik.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Ən yaxşı yol siyasi xadim və ya dövlət 
qulluqçusu ilə görüşə həmkarınızı da 
dəvət etməkdir. Bu, mürəkkəb vəziyyətlərin 
yaranmasının qarşısını müəyyən qədər alır 
və nəsə baş verərsə, sizi dəstəkləyən və 
hadisələrə dair sizin versiyanızı təsdiq edə 
bilən şəxs olur. 

Bundan əlavə, siz görüşün gündəliyini hər 
zaman əvvəlcədən razılaşdırmalı, protokolların 
tərtib edildiyindən əmin olmalı, bunları müvafiq 
insanlarla paylaşmalısınız.

Heç vaxt dövlət rəsmilərinə şirkətin markasının 
əks olunduğu minimal dəyərə malik əşyalardan 
(yerli qanunvericilik və ya qəbul edənin 
davranış məcəlləsi ilə icazə verilərsə) başqa 
hədiyyə verməyin.

DÖVLƏT RƏSMILƏRI
Onlar çox zaman bizim biznes 
uğurumuza təsir edə biləcək qərar 
və ya proseslərə nəzarət etdikləri 
üçün biz siyasi xadim və ya dövlət 
rəsmisi ilə əməkdaşlıq edərkən 
yüksək etik standartlara əməl edirik.

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Rüşvət və 
Korrupsiya ilə Mübarizə Qrup Siyasətimizi 
nəzərdən keçirin.

Siz necə hərəkət etməli olduğunuza qərar 
verə bilmirsinizsə, Qrup Etika və Uyğunluq 
və ya yerli Etika və Uyğunluq Meneceri ilə 
məsləhətləşin.

DON’T  
MEET PUBLIC 
OFFICIALS 
ALONE

Üç əsas məsələ

1   Heç vaxt dövlət rəsmilərinə və ya dövlət 
satınalmasına cəlb olunan rəsmilərə 
hədiyyələr və ya biznes əyləncəsi təklif 
etməyin.

2   Dövlət rəsmilərinin cəlb olunduğu 
müzakirə və razılaşmaların tam şəkildə 
sənədləşdirilməsini təmin edin

3   Dövlət rəsmiləri ilə görüşdə 
həmkarınızın da iştirakını təmin edin.
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TƏFSIRLƏR
Qeyri-ictimai məlumat ictimaiyyətə 
açıqlanmayan daxili, məxfi və ya gizli 
məlumat deməkdir. 

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz məlumatları üç ölçüdə qoruyuruq: məxfilik, 
bütövlük və əlçatanlıq.

Məxfilik məlumatları səlahiyyəti olmayan 
şəxslərin istifadəsindən qorumağımız deməkdir. 
Bütövlük məlumatların dəqiq və bütöv olmasını 
təmin etməyimiz deməkdir. Əlçatanlıq isə lazım 
olduqda məlumatlara çıxışı və istifadəni təmin 
etməyimiz deməkdir.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Şirkətin məlumatlarını yalnız vəzifə 
tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün istifadə 
edin, şəxsi mənfəətiniz üçün istifadə etməyin. 
Məsələn, sizə icazə verilmədiyi müddətcə 
məlumatları sosial mediada paylaşmayın.

Həmçinin şirkətin məlumatlarının təsadüfi və ya 
icazəsiz aşkarlanması, sui-istifadəsi, müvafiq 
olmayan qaydada dəyişdirilməsi və ya məhv 
edilməsinin qarşısı alınmalıdır - bu, məlumatları 
iş yerindən kənarda istifadə etdiyiniz zaman 
xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Sənədləri və çıxarıla bilən informasiya 
daşıyıcısını masanızda saxlamayın və onları 
istifadə etmədiyiniz zaman bağlı saxlayın 
-yalnız şirkət tərəfindən təsdiq edilən cihaz, 
xidmət və proqram təminatından istifadə edin. 
Hər zaman İT avadanlıqları üçün Ölkənizdəki/
Qrup funksiyasının müəyyən etdiyi müvafiq 
istifadə şərtləri və qaydalarına əməl edin - 
bu, mobil cihaz siyasəti və ya uzaqdan çıxış 
siyasəti formasında ola bilər.

İnternetdə şübhəli keçidlərə klikləməməklə və 
ya şübhəli e-poçt məktublarını açmamaqla 
təhlükəsizliyi təmin edin. Pirat materiallardan, 
naməlum lisenziya şərtləri olan məzmundan və 
müvafiq olmayan və ya zərərli məzmunu olan 
vebsaytlardan uzaq durun.

Təhlükəsizlik insidenti, fırıldaqçılıq və ya 
təhlükədən xəbərdar olduğunuzda və ya 
şübhələndiyinizdə dərhal menecerinizə 
məlumat verin və ya portalın Bildiriş Xətti 
vasitəsilə Təhlükəsizlik İnsidenti barədə 
məlumat funksiyasından istifadə edin. 

DON’T SHARE 
SENSITIVE 
INFORMATION

Şəxsi təhlükəsizlik
Biz hər kəsin öz vəzifəsini qorxu və ya həddə 
altında olmadan icra etməsini istəyirik. 

Şirkətin binasında olarkən hər zaman kimlik 
kartınızı görünən şəkildə taxın və yalnız 
səlahiyyətli şəxslərin girişinə icazə verin. Hər 
zaman yerli Şirkət/Qrup funksiyası tərəfindən 
müəyyən edilən şirkətin binasından istifadə 
üzrə şərt və qaydalara riayət edin - bunlara 
icbari təhlükəsizlik təlimi və ya fəaliyyətlərə 
qoyulan məhdudiyyətlər daxil ola bilər.

TƏCRÜBƏDƏ
Mən bəzən daimi iş yerimdən kənarda 
zənglərə və e-poçt məktublarına cavab 
verməli oluram. Bu, hər hansı problem 
yaradırmı?
Şirkətin məlumatlarından istifadə edərkən siz 
hər zaman onu müvafiq qaydada qorumaq 
üçün məsuliyyət daşıyırsınız. Hər zaman 
harada olduğunuzu nəzərə alın, məlumatların 
səlahiyyəti olmayan şəxslərə aşkarlanmasının 
qarşısını alın - ictimai yerlərdə olarkən xüsusilə 
diqqətli olun.

Məlumatları necə idarə edəcəyinizi 
bilmirsinizsə, meneceriniz və ya təhlükəsizlik 
komandası ilə əlaqə saxlayın. 

Mən evdən işləyirəm və ekranı böyük 
olduğu üçün fərdi kompüterdən istifadə 
etmək istəyirəm. Bunu etmək OLAR?
Şirkətin işi üçün fərdi cihazınızdan istifadə 
etmək təhlükəsizlik riski yaradır. Şirkətin 
məlumatları ilə işləyərkən yalnız təsdiq edilmiş 
cihazlar, xidmət və proqram təminatından 
istifadə edin.

Məlumatlarımızın qorunmasını təmin etməyə 
görə kim məsuliyyət daşıyır?
Məlumatlarımızın müvafiq qaydada idarə 
edilməsi üçün hamımız məsuliyyət daşıyırıq. 
Sənəd hazırlamısınızsa və həmin məlumatın 
sahibisinizsə, siz onun müvafiq səviyyədə 
qorunmasını təmin etməlisiniz. Bunu etməyin 
bir yolu sənədi müvafiq məxfilik səviyyəsi ilə 
qeyd etməyinizdir. 

Mən görüşdən sonra onun xülasəsini 
hazırlamışam. Onu oxumağa kimin 
səlahiyyəti çatır?
Bu, görüşün məxfiliyindən və öz işlərini icra 
etmək üçün kimin həmin məlumatlara ehtiyacı 
olmasından asılıdır. Məlumatın sahibi kimin 
xülasəni oxuya biləcəyini müəyyən etməlidir 
- adətən bura görüşün iştirakçıları və müvafiq 
komandaların digər üzvləri daxildir. 

Üç əsas məsələ

1   Məqsədimiz məlumatlarımızın 
məxfiliyini, bütövlüyünü və 
əlçatanlığını təmin etməkdir

2   Bütün qeyri-ictimai məlumatlara 
xüsusi diqqətlə yanaşın

3   Riskli internet istifadəsindən yayının

Daha çox 
məlumat əldə et

Məlumatı necə idarə 
edəcəyinizdən əmin 
deyilsinizsə, siz 
intranetdən təlimat 
və ya göstərişləri 
nəzərdən keçirə və 
ya meneceriniz və 
ya yerli təhlükəsizlik 
komandası ilə danışa 
bilərsiniz. 

ŞIRKƏTIN INFORMASIYA AKTIVLƏRI 
İnformasiya bizim ən dəyərli və həssas 
aktivlərimizdən biridir. Biz onu xüsusi 
diqqətlə qoruyur və müvafiq qanun, 
müqavilə və biznes tələblərinə əməl edirik.
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TƏFSIRLƏR
Rəqabət haqqında qanun şirkətlər arasında 
rəqabətin qarşısını almaq, məhdudlaşdırmaq və 
ya təhrif etmək məqsədi daşıyan müqavilələri, 
şirkət assosiasiyalarının qərarlarını və konkret 
təcrübələri qadağan edir. Hətta müqavilələr 
bu məqsədi daşımasa belə onların nəticələri 
yuxarıda göstərilənlər olduqda qadağan edilir.

Müvafiq bazarlarda dominant bazar mövqeyi 
tutduğumuz zaman biz qərarlarımızın 
müştərilər, rəqiblər və xidmət təminatçıları 
üzərində təsirlərindən xüsusilə xəbərdar 
olmalıyıq. Dominant bazar mövqeyi qadağan 
edilmir, lakin ondan sui-istifadə qadağandır.

Rəqabət qaydaları istənilən rəsmi və ya qeyri-
rəsmi vəziyyətə, məsələn, sosial tədbirlərə, 
qeyri-rəsmi sosial toplanmalara, habelə görüş 
və seminarlara şamil olunur.

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Beynəlxalq şirkət olaraq fəaliyyətimiz milli 
və ya regional səviyyədə rəqabət haqqında 
qanunvericiliyə tabe ola bilər. 

Konkret qanunvericiliyin dəyişkən ola 
biləcəyinə baxmayaraq, o, rəqiblərin 
bazarları paylaşmasının, qiymətləri müəyyən 
etməsinin və ya başqa şəkildə rəqabətə təsir 
göstərməsinin qarşısını alacaq. Bu, həmçinin 
dominant bazar mövqeyinə malik şirkətlərin 
həmin mövqedən sui-istifadə etməsinin 
qarşısını alacaq. 

Biz müvafiq rəqabət və ya anti-inhisar 
qanunlarını pozan hər hansı təcrübə və ya 
tədbirlərdə iştirak etmirik.

Xüsusilə, biz müştərilər, rəqiblər və ya 
provayderlərə maneçilik törədən və ya zərər 
verən, yaxud rəqabət haqqında qanuna 
zidd görünən tədbirlər görməməyə diqqətlə 
yanaşırıq.

Həmçinin rəqabətin qarşısını alan, 
məhdudlaşdıran və ya onu təhrif edən hər 
hansı müqavilə bağlamırıq. Bura daxildir: 
qiymətlərin və ya digər ticarət şərtlərinin 
müəyyən edilməsi; istehsal, bazarlar, texniki 
inkişaf və ya investisiyanın məhdudlaşdırılması 
və ya onlara nəzarət; bazarlar və ya təchizat 
mənbələrinin paylaşdırılması; digər şirkətlərə 
qarşı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi və ya onları 
rəqabət baxımından əlverişsiz mövqeyə 
düşürülməsi; müqavilə ilə əlaqəli olmayan 
tərəflərin qəbul edilməsinin tələb edilməsi.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Siz və ya nümayəndələrimizndən biri faktiki 
və ya potensial rəqib ilə əlaqə saxlayarkən 
müvafiq rəqabət haqqında qanuna diqqətlə 
əməl etməlidir.

Heç vaxt qiymətləri (keçmiş, cari və ya 
proqnozlaşdırılan), qiymət siyasətlərini/
düsturlarını, mənfəət marjası və ya oxşar 
həssas məsələləri müzakirə etməyin və 
ya razılaşdırmayın. Bura minimal qiymətin 
müəyyən edilməsi və ya minimal qiyməti 
saxlamaq üçün satıcı şirkətə güclü stimul-
məsələn, daha yaxşı müqavilə şərtlərinin 
verilməsi daxildir.

Marketinq, bazar sahələri, müştəri və 
təchizatçıları müzakirə etməməli və ya 
razılaşdırmamalısınız.

Bundan əlavə, heç vaxt texnologiyaların 
inkişafını və ya istifadəsini məhdudlaşdıran, 
yaxud rəqibləri, təchizatçıları və ya müştəriləri 
kənarlaşdıran standartları qəbul etməyin və 
ya müzakirə etməyin, yaxud təchizatçı və ya 
sifarişçi ilə sövdələşmədən imtina etməyə 
razılıq verməyin.

TƏCRÜBƏDƏ
Dominant mövqedə olub-olmadığımızı 
necə bilə bilərəm?
Dominantlığın təfsiri coğrafi və məhsul 
bazarından asılıdır - Hüquq Məsələləri üzrə 
Menecerlə məsləhətləşin.

Rəqib mənə gələcək bazar vəziyyətini 
müzakirə etmək üçün yaxınlaşdı - qiymətlərin 
də həmçinin müzakirə ediləcəyini 
düşünürəm. Nə cavab verməliyəm?
cür müzakirələrdə iştirak etməyin. 
Mümkündürsə, xahişi rədd etdiyinizi 
sənədləşdirin. Köməyə ehtiyacınız olarsa, 
hüquqi məsələlər üzrə məsul şəxslə 
məsləhətləşin.

ƏDALƏTLİ RƏQABƏT
Azad və ədalətli rəqabət müştəri, 
cəmiyyət və biznesimiz üçün ən yaxşı 
nəticələrin əldə edilməsi ilə nəticələnir. 
Biz fəaliyyət göstərdiyimiz hər yerdə yerli 
qanunvericilik çərçivəsində rəqabəti və 
etika qaydalarını dəstəkləyirik.

Üç əsas məsələ
1   Fəaliyyət göstərdiyimiz hər yerdə 

müvafiq rəqabət və ya antinhisar 
qanunlarına diqqətlə riayət edin

2   Rəqabəti məhdudlaşdırmaq üçün heç 
vaxt bazar lideri olaraq mövqeyimizdən 
istifadə etməyin

3   Rəqabət qanunu məsələləri üçün 
hüquqi yardım hər zaman mövcuddur

Daha çox məlumat əldə et
Rəqabət haqqında qanunla bağlı 
hər hansı problem yaranarsa və ya 
siz qanunun konkret vəziyyətə necə 
tətbiq edildiyindən əmin deyilsinizsə, 
müqavilə, qiymətlə bağlı qərarlar və 
ya digər tədbilər planlaşdırmanın 
ilkin mərhələsində olarkən ən qısa 
zamanda şirkətin hüquq məsələləri 
üzrə məsul şəxsi ilə danışın. 

Biz hər zaman rəqabət haqqında 
qanunla bağlı problemlər üçün 
hüquqi yardım təklif edirik.

DON’T 
COMPETE 
UNFAIRLY
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TƏFSIRLƏR
Şirkət əməkdaşı tərəfindən çatdırılan 
məlumat ictimailəşdirildiyi halda səhmlər və 
ya digər qiymətli kağızların dəyəri üzərində 
əhəmiyyətli təsiri ola biləcək məlumatdır.

Şirkətin əməkdaşı tərəfindən səhmlərin 
alınması  səhmlər və ya digər qiymətli 
kağızlarla bağlı sövdələşmə üçün şirkət 
əməkdaşı tərəfindən çatdırılan məlumatdan 
istifadə etmək və ya onu sövdələşmə üçün 
istifadə edə bilənlərlə paylaşmaqdır. 

DÜZGÜN  
HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz məxfi biznes məlumatlarının 
qorunmasına xüsusi diqqətlə yanaşırıq, 
xüsusilə onun aşkarlanması Telia və ya 
digər şirkətin pay qiymətinə təsir etdiyi 
zaman daha çox əhəmiyyət kəsb edir.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Şirkətin əməkdaşı tərəfindən səhmlərin 
alınması əksər ölkələrdə qanunsuz 
hesab edilir.

DON’T DO 
INSIDER 
TRADING

Heç vaxt məxfi biznes məlumatlarını və ya 
şirkətin əməkdaşları tərəfindən çatdırılan 
məlumatları - hətta təsadüfən əldə edilsə belə 
- səlahiyyəti olmayan şəxslərə açılamayın. 
Oxşar olaraq, qeyri-dəqiq məlumatlarla şaiələr 
yaymayın və ya başqalarını çaşdırmayın. 

Hər hansı şirkətdə şirkətin əməkdaşları 
tərəfindən çatdırılan məlumatlar yer aldığı 
halda səhm və ya digər qiymətli kağızları 
almayın və ya satmayın.

Bu qaydalar siz hətta Telia şirkəti ilə 
əməkdaşlığını tamamladığınız zamanda 
tətbiq olunur. 

TƏCRÜBƏDƏ
Mən kiminsə bizim strateji təchizatçı 
almağı planlaşdırdığını dediyini eşitmişəm. 
Bu xəbər elan edildikdə təchizatçının 
səhminin qiymətinin qalxacağını gözləyirəm. 
Səhmləri təchizatçıdan ala bilərəm? 
Siz səhmləri almamalısınız və ya başqa birinə 
planlar barədə məlumat verməməlisinniz. 
Telia və ya təchizatçının səhmləri olub-
olmamasından asılı olmayaraq, şirkətin 
əməkdaşı tərəfindən çatdırılan məlumata 
əsaslanan səhmlərin ticarəti qanunsuzdur.

Daha çox məlumat əldə et
Daha çox məlumat əldə etmək üçün Şirkətin 
əməkdaşı tərəfindən səhmlərin alınması üzrə 
Siyasətimizi, o cümlədən məlumat vermək 
vəzifələri və ticarət qadağaları barədə oxuyun.

Siz həmçinin potensial yalnış hərəkətlə bağlı 
sual və narahatlıqlarınızı Hüquq Məsələləri 
üzrə Menecerə bildirə bilərsiniz. 

ŞIRKƏTIN ƏMƏKDAŞI TƏRƏFINDƏN 
SƏHMLƏRIN ALINMASI 
Etik davranış səmərəli kapital bazarını 
dəstəkləməyə kömək edir. Biz hər zaman 
şirkət əməkdaşı tərəfindən çatdırılan 
məlumatlarla bağlı ən yüksək etik 
standartlara əməl edirik.

Üç əsas məsələ

1   Məxfi biznes məlumatlarını qoruyun

2    Şirkət əməkdaşı tərəfindən çatdırılan 
məlumat olduğu halda, səhmlərlə 
bağlı sövdələşmə bağlamayın

3   Digərlərini qeyri-dəqiq məlumatla 
çaşdırmayın
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TƏFSIRLƏR
Müştərinin məxfiliyi bizim müştərinin şəxsi 
məlumatlarını necə toplamağımız, istifadə 
etməyimiz və emal etməyimiz və müştərilərin 
məlumatları və məxfiliyi ilə bağlı hüquqlarına 
hörmət etməyimizdir. Məxfilik hüququ insan 
hüququdur.

Şəxsi məlumatlara şəxsin kimliyinin aydın 
olduğu və ya əlavə məlumatlar əldə edərək 
və birləşdirərək müəyyən edilən bütün 
məlumatlar daxildir.

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
İnam bizim fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir, 
ona görə də gördüyümüz hər şeydə məxfilik 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, xidmətlərimiz, 
proseslərimiz və İT infrastrukturunun, eləcə də 
gündəlik işin təbii hissəsi kimi məxfiliyi təmin 
etmək və yeni inkişaf işində "təməldən məxfilik" 
yanaşmasını tətbiq etməyimiz deməkdir. 

Məqsədimiz yüksək təhlükəsiz rabitə 
şəbəkələri işlətmək və müştərilərimizin şəxsi 
məlumatlarına icazəsiz girişin qarşısını 
almaqdır. Biz həmçinin müştərilərimizin insan 
hüquqlarına hökümətin kommunikasiyalara 
nəzarəti nəticəsində yaranan riskləri azaltmaq 
üçün çalışırıq.

Daim dəyişən dünyada riskləri idarə etmək 
üçün biz daima və proaktiv şəkildə insan 
hüquqları, o cümlədən məxfilik hüququ üzrə 
beynəlxalq standartlar və qanunvericiliyin mətni 
və məğzi baxımından qərar və fəaliyyətimizin 
müştərilərin məxfiliyinə necə təsir etdiyini 
qiymətləndirik. Bura müştərilərimizin məxfilik 
hüququna hörmətlə yanaşmaq və onların 
şəxsi məlumatlarını Qrup Müştəri Məxfiliyi 
Siyasətimizdə nəzərdə tutulan yüksək 
standartlarımıza uyğun olaraq qanuni və 
ədalətli şəkildə istifadə etmək daxildir. 

Biz yalnız xidmətlərimizi təmin etmək və 
biznesimizi idarə etmək məqsədilə bizə lazım 
olan müvafiq şəxsi məlumatları toplayırıq. 
Topladığımız məlumatları məxfilik və bütövlük 
şərtlərinə əsasən qoruyuruq və onları yalnız 
topladığımız məqsəd üçün istifadə edirik. 
Məcburi hüquqi məlumatların saxlanması 
üzrə tələblər tətbiq olunmadığı müddətcə 
onlar topladığımız məqsəd üçün artıq lazım 
olmadıqda biz onları silir və ya anonimləşdiririk.

Biz müştərilərimizin məlumatlara çıxışını təmin 
etməklə və onları necə istifadə etməyimizlə 
bağlı mənalı seçimlər təqdim etməklə hər 
zaman şəffaflığı təmin edirik. Biz həmçinin 

DON’T VIOLATE 
CUSTOMERS’ 
PRIVACY

məxfilik üzrə qanunvericiliyə və öz yüksək 
standartlarımıza əməl etməyi öhdəmizə 
götürmüşük və bunun üçün məsuliyyət 
daşıyırıq və eyni şeyi təchizatçılarımızdan 
da tələb edirik.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Şəxsi məlumatları yalnız öz işinizi yerinə 
yetirmək üçün lazım olan dərəcədə, ciddi 
məxfilik qaydalarına əməl etməklə emal edin. 
Bütün standart prosedurlar və qanunlara, eləcə 
də bizim daxili tələblərimizə əməl edin.

Məxfilik üzrə məlumatlılığınız üçün məsuliyyət 
daşıyın və biliklərinizi artırın. Gördüyünüz hər 
işdə toplamadan silmə mərhələsinə kimi - 
müştəri məlumatlarının emal dövrü boyunca 
məxfiliyi nəzərə alın. Məxfilik tələblərimizə 
uyğun olduğundan əmin olmadığınız müddətcə 
heç vaxt müştərinin şəxsi məlumatlarına və ya 
məxfiliyinə təsir edən addımlar atmayın.

TƏCRÜBƏDƏ
Müştərinin şəxsi məlumatlarını istənilən 
məqsəd üçün istifadə edə bilərəm? 
Xeyr - sizə icazə verildiyindən tam əmin 
olmadığınız müddətcə heç vaxt müştərinin hər 
hansı şəxsi məlumatını toplamayın, nəzərdən 
keçirməyin, istifadə etməyin, paylaşmayın 
və ya açıqlamayın. Tam əmin deyilsinizsə, 
meneceriniz və ya yerli Məxfilik Menecerinizlə 
məsləhətləşin. O, sizin məxfilik, şəxsi 
məlumatların toplanması və istifadəsi ilə bağlı 
suallarınıza cavab verəcək.

Dostunuzun keçmiş partnyorunun yeni 
münasibəti olmasına dair şübhələri var. 
O, sizdən onun hesab məlumatlarına 
baxaraq tez-tez və uzun müddət əlaqə 
saxladığı telefon nömrəsi olub-olmadığına 
baxmağınızı istəyir. Nə etməliyəm? 
Müştərinin şəxsi məlumatları yalnız standart 
iş prosedurlarına və mövcud qanunvericiliyə 
uyğun olaraq iş vəzifələrini icra etmək üçün 
nəzərdən keçirilə və istifadə edilə bilər. Siz bu 
məlumatları nəzərdən keçirməməli və onları 
dostunuzla paylaşmamalısınız.

Nahar fasiləsində həmkarınız həmçinin 
məşhur şəxs olan müştəri barədə danışır. 
Onun maliyyə vəziyyətinin çətin olması 
səbəbindən telefon borcunu ödəməklə bağlı 
problemləri var. Şübhəsiz ki, hər kəs onun 
şəxsi həyatı ilə maraqlanır - siz daha ətraflı 
məlumat soruşmalısınız? 
Xeyr - siz həmkarınıza müştərinin şəxsi 
məlumatlarını heç kimlə müzakirə etməməsini 
söyləməlisiniz. Müştərinin şəxsi məlumatları 
məxfi məlumatlardır və yalnız iş vəzifələrini icra 
etmək üçün istifadə edilə bilər.

MÜŞTƏRININ MƏXFILIYI
Müştərilər öz şəxsi və həssas məlumatlarını 
bizə etibar edir. Müştərilərimizin məxfiliyinə 
hörmət etmək və qorumaqla bu etibarı 
saxlaya bilərik. Biz bu məlumatların 
məxfiliyini qorumağa və ondan yalnız işimizi 
tamamlamaq üçün müvafiq olan yollarla 
istifadə etməyə xüsusi diqqətlə yanaşırıq. 

Daha çox 
məlumat əldə et

Daha ətraflı məlumat 
üçün Qrup Müştəri 
Məxfiliyi Siyasətimizi 
nəzərdən keçirin 
və ya yerli Məxfilik 
Menecerinizlə və 
ya Qrup Məxfilik 
Meneceri ilə 
məsləhətləşin.

Siz həmçinin 
potensial yalnış 
hərəkətlə bağlı sual 
və narahatlıqlarınızı 
təhlükəsizlik üzrə veb 
portalımız, Bildiriş 
Xəttimiz vasitəsilə 
bildirə bilərsiniz.

Üç əsas məsələ 

1   Müştərinin məxfiliyi gördüyümüz hər 
işdə əsas nəzərə aldığımız məqamdır

2   Şəxsi məlumatlardan yalnız vəzifə 
tapşırıqlarınızı yerinə yetirmək üçün 
müvafiq olan dərəcədə istifadə edin

3   Bütün şəxsi məlumatları ciddi şəkildə 
məxfi saxlayın və onları təhlükəsiz 
yolla emal edin
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TƏFSIRLƏR
Söz azadlığı bütün insanlara xas ləyaqətdən 
irəli gələn əsas insan hüququdur. 

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz müştərilərimizin söz azadlığı və məxfilik 
hüququ da daxil olmaqla insan hüquqlarına dair 
beynəlxalq standartlara hörmətlə yanaşır və 
onları təbliğ edirik.

Bu, o deməkdir ki, bizdən əməl etməyimiz tələb 
edilən yeni qanunvericilik, inzibati, lisenziya 
və hüquq-mühafizə qaydalarının istifadəçilərin 
söz azadlığına və ya məxfilik hüququna mənfi 
təsir edəcəyini düşünürüksə, hər zaman onlarla 
bağlı narahatlıqlarımızı bildiririk.

Bu həmçinin məsuliyyətli qərarların qəbul 
edilməsi sayəsində söz azadlığını və 
məxfiliyi qorumağımız, təbliğ etməyimiz 
və dəstəkləməyimiz, eləcə də hökümətin 
nəzarət dərəcəsi və kommunikasiya üzrə 
məhdudiyyətlərlə bağlı mümkün qədər şəffaf 
olmağımız deməkdir.

Biz müştərilərimizin söz azadlığına təsir edə 
biləcək hökümətin qeyri-ənənəvi sorğu və 
tələblərini diqqətlə qiymətləndirməyə çalışırıq. 
Biz yalnız müvafiq olduğu dərəcədə onlara 
əməl edirik.

Biz fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrin siyasətinə 
müdaxilə etmirik, lakin idarə heyətimiz 
açıq və şəffaf qanunvericilik üçün siyasət 

SÖZ AZADLIĞI
Söz azadlığı və məxfilik bizim 
fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir. 
Biz fikirləri bölüşmək və daha açıq 
cəmiyyətlərin inkişafına təşviq 
etmək üçün bütün müştərilərimizin 
hüquqlarını qoruyur və dəstəkləyirik. 

əsasında ictimai təbliğat aparır. Biz həmçinin 
fəaliyyətimizə və müştərimizlərin hüquqların 
təsir edən tənzimləmələr ətrafında hökümətlər 
və digər maraqlı tərəflərlə danışıqlar aparırıq.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Hər kəsin söz azadlığı və məxfilik hüququnu 
təbliğ etmək üçün istifadəçilərin söz azadlığı 
üçün yaranan riskləri qiymətləndirin, 
onların qarşısını alın və azaldın. Həmişə 
sərhədlərindən asılı olmayaraq istənilən vasitə 
ilə informasiya və ideyaları axtarmaq, almaq 
və yaymaq hüququnu müdafiə edin.

Söz azadlığı və şəxsi həyata ciddi təsirləri ola 
biləcək qeyri-ənənəvi sorğular və tələblərdən 
xəbərdar olarsınızsa, onları qiymətləndirin və 
bildirin ki, biz sorğunu mümkün qədər dərin 
araşdıra və müvafiq ölçü götürə bilək.

TƏCRÜBƏDƏ
Bizim baş icraçı direktorumuz söz 
azadlığına hörmət etmək və dəstəkləmək 
üçün ciddi ictimai öhdəlik müəyyən etmişdir 
- şəbəkələrimiz və xidmətlərimiz bunu 
asanlaşdırmağa kömək edir.

Həmçinin rəqiblərimiz ilə söz azadlığını təbliğ 
etmək üçün əməkdaşlıq edir, dərc etdiyimiz 
hüquq-mühafizə orqanlarına açıqlama 
hesabatları vasitəsilə maraqlı subyektlərin 
biliklərini və anlayışlarını artırmasını təmin 
edir və daha şəffaf olmağa çağırırq.

Üç əsas məsələ

1   Biz istifadəçilərin söz azadlığına 
və məxfiliyinə hörmətlə yanaşır və 
təşviq edirik 

2   İstifadəçilərin məxfilik və söz azadlığı 
üzrə təhlükə yaradan potensial mənfi 
təsirlərdən uzaq durmaq və onları 
azaltmaq

3   Fərdlərin söz azadlığına və məxfiliyinə 
mənfi baxımdan təsir edə bilən 
yeni qaydalarla bağlı istifadəçilərin 
hüquqlarını dəstəkləmək

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Söz Azadlığı 
Siyasətimizi nəzərdən keçirin. 

Biz həmçinin müştərilərimizin söz azadlığı 
və şəxsi həyatına potensial ciddi təsirləri 
olan istənilən dövlət sorğu və ya tələblərini 
qiymətləndirilmək üçün vasitəyə malikik.

DON’T DISRESPECT 
FREEDOM OF 
EXPRESSION
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DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Bizim bütün əlaqələrimiz təşəbbüskar, şəffaf, 
anlaşıqlı, müvafiq və xidmət yönümlü olmalıdır.

Biz bütün məlumatları yerli qanun və qaydalara 
və fond birjasında sadalanan şirkətləri 
tənzimləyən qaydalara və müəyyən edilən 
təcrübələrə uyğun olaraq təmin edirik.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
İnternetdə öz sağlam düşüncənizdən istifadə 
edərək məsuliyyətlə hərəkət edin -siz bloqlar, 
tvitlər, vikipediya və sosial medianın digər 
formalarında dərc etdiyiniz məzmun üçün 
şəxsən məsuliyyət daşıyırsınız. Heç vaxt 
gəlirlər, gələcək məhsul, qiymət barədə 
qərarlar, elan olunmamış maliyyə nəticələri və 
ya digər məxfi məsələlər barədə danışmayın.

Hər zaman nə yazdığınızı nəzərdən keçirin-
bunun barədə azca da olsa narahatlığınız 
varsa, bəlkə onu dərc etmədən öncə bir az 
düşünəsiniz?

Geniş içi qrupuna xitab edən daxili 
kommunikasiyalara ictimai kommuniksiyalarda 
olduğu kimi diqqətlə yanaşın və işinizlə 
əlaqədar məsələlər barədə məlumatlı olun.

DON’T 
POST 
WITHOUT 
THINKING

TƏCRÜBƏDƏ
Sosial mediada işim üçün müvafiq 
məzmun hansıdır?
Meneceriniz, kommunikasiya və insan 
resursları üzrə məsul şəxslə danışın - onlar 
qərar verməyinizə kömək edə bilər.

Jurnalist gözlənilmədən zəng edir və 
məndən bir neçə sual soruşmaq istəyir. 
Nə etməliyəm?
Onların əlaqə nömrələrini götürün və daha 
sonra zəng edəcəyinizi bildirin. Daha sonra 
mətbuat katibi ilə danışın və birlikdə necə 
cavab verəcəyinizi qərarlaşdırın.

Media üçün maraqlı ola biləcək 
pozuntular görürəmsə nə etməliyəm?
Menecer və ya mətbuat/kommunikasiyalar 
üzrə məsul şəxslə əlaqə yaradın ki, problem 
həll edilə bilsin. Siz həmçinin Biznes Etikası 
üzrə pozuntular barədə Bildiriş Xətti ilə 
məlumat verə bilərsiniz.

Üç əsas məsələ

1   Bizim əlaqələrimiz təşəbbüskar, 
şəffaf, anlaşıqlı, müvafiq və xidmət 
yönümlü olmalıdır

2   Onlayn şərh bildirərkən diqqət və 
məsuliyyətlə hərəkət edin

3   Daxili kommunikasiyaları sanki 
onların geniş qrupa xitab etidiyini 
nəzərə alaraq aparın

KOMMUNİKASİYA VƏ MEDİA ƏLAQƏLƏRI
Biz bizim ortaq dəyərlərimizi əks etdirən 
yollarla açıq şəkildə əlaqə qururuq. Davamlı 
olaraq bunu etməklə, biz bizim iş fəaliyyətimizi 
dəstəkləyən güclü ictimai marka imici yarada 
və qoruya bilərik.

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Mətbuat Şöbəniz 
və ya kommunikasiyalar üzrə məsul şəxsə 
müraciət edin. 

Siz veb portalımız, Bildiriş Xəttimiz vasitəsilə 
narahatlıqlarınızı bildirə və ya potensial yalnış 
davranış barədə məlumat verə bilərsiniz.
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Üç əsas məsələ

1   Təchizatçılarla birbaşa əlaqə saxlamayın 
- Satınalma şöbəsi bunu edəcək

2   Satınalma proseslərinə riayət etməmək 
və ya mövcud vasitələrdən istifadə 
etməmək bizim üçün maliyyə, əməliyyat 
və reputasiya riskləri ilə nəticələnə bilər

3   Təchizatçı və podratçılardan hər hansı 
hədiyyə, rüşvət və digər qanunsuz 
ödənişlər almayın və ya verməyin

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz ədalətli və peşəkar kimi görünmək istəyirik, 
ona görə də biznes etikası və satınalma 
praktikasına ən yüksək səviyyədə əməl 
edirik. Biz təchizatçılar və podratçılarımızın 
da eyni yüksək standartlara əməl etməsini 
istəyirik. Proseslərə əməl etməmək və ya 
mvcud vasitələrdən istifadə etməmək bizim 
üçün maliyyə, əməliyyat və reputasiya riskləri 
yarada bilər.

Xüsusilə, şəffaf və rəqabət əsaslı tender 
prosesinin bir hissəsi kimi təchizatçıları ədalətli, 
əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlara, o 
cümlədən Təchizatının Davranışı Məcəlləsində 
və digər sənədlərdə müəyyən edilən davamlılıq 
tələblərinə, təchizatçının ixtisasına uyğun 
olaraq seçirik.

Satınalmalar şöbəmiz təchizatçılarla 
müqavilələrin imzalanması, o cümlədən bütün 
satınalma və təchizat müqavilələri ilə bağlı 
danışıqlara görə məsuliyyət daşıyır. Bütün 
satınalmalarımız üçün malları və ya xidmətləri 
çatdırmadan öncə yazılı Satınalma Tapşırığı 
(ST) tələb olunur – biz ST olmadan hər hansı 
hesab-fakturanı ödəmirik.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Həmişə satınalma tapşırığı üçün satınalma 
sistemlərimizdən istifadə edin. Təchizatçı ilə 
birbaşa əlaqə saxlamayın - köməyə ehtiyacınız 
varsa, yerli Satınalma şöbəsinə müraciət edin.

Satınalma tapşırıqları, müqavilələr, mal/xidmət 
qəbzi və fakturaları diqqətlə və vaxtında hər 
hansı səhvləri və ya uyğunsuzluqları qeyd 
etməklə təsdiqləyin. 

Heç vaxt təchizatçı və podratçılara hədiyyə, 
rüşvət və ya digər qanunsuz ödənişlər verməyin 
və almayın və satış qiymətləri, satınalma 
layihələri və ya müqavilə şərtləri kimi məxfi 
məlumatları daxildə və ya xaricdə paylaşmayın.

Şübhəniz varsa və ya maraqların faktiki və ya 
potensial toqquşmasında xəbərdarsınızsa, 
meneceriniz, hüquq şöbəsi və ya Etika və 
Uyğunluq şöbəsi ilə əlaqə saxlayın.

TƏCRÜBƏDƏ
Yeni təchizatçıları kim seçir? 
Biz ehtiyaclarımızın müəyyən edilməsi və 
təchizatçıların seçilməsi arasında aydın ayırım 
aparırıq. 

Siz satınalma tələbatınız yarandığı zaman 
satınalmanın əlverişli vaxtda razılaşdırılması 
üçün məsuliyyət daşıyırsınız. Satınalma şöbəsi 
təchizatçıların qiymətləndirilməsi və seçilməsi 
üçün məsuliyyət daşıyır (sizinlə əməkdaşlıq 
çərçivəsində). 

Satınalma üzrə yanaşmamız rəqabət əsaslı 
qiymətə ən yaxşı keyfiyyəti almağa və mal və 
xidmətlərin biznes və davamlılıq ehtiyaclarımızı 
qarşılamasını təmin etməyə kömək edir.

MƏSULIYYƏTLI SATINALMA
Satınalma bizim rəqabət qabiliyyətimizə 
və məhsuldarlığımıza töhfə verir. 
Bizim satınalma üzrə yanaşmamız 
standartlaşdırılmış proseslər, alətlər, 
qaydalar və idarəetməni kompleks 
şəkilində həyata keçirməklə biznes 
fəaliyyətimizi dəstəkləyir. Məsuliyyətlə 
satınalmaqla biz təchizatçı və podratçılarla 
etibarlı, uzunmüddətli biznes əlaqələri 
qura və şirkət resurslarını ən səmərəli 
yolla istifadə edə bilərik.

Daha çox 
məlumat əldə et

Daha ətraflı məlumat 
üçün, Satınalma 
siyasətimizi, 
Təchizatçının 
Davranış Məcəlləsini 
və təlimatlarla 
əlaqədar digər 
satınalma sənədlərini 
nəzərdən keçirin.

Siz həmçinin 
yerli satınalma 
komandanızla danışa 
bilərsiniz.

DON’T BUY 
IRRESPONSIBLY

Təchizat müqavilələrini kim imzalaya bilər? 
Təchizat müqavilələri hər zaman yazılı 
şəkildə tərtib edilməlidir. Onlar daxili maraqlı 
tərəflər tərəfindən müvafiq qaydada təsdiq 
edildikdən sonra satınalma üzrə səlahiyyətli 
şəxs tərəfindən imzalanır. Satınalmalar baş 
tutmadan öncə müqavilələr həmişə imzalanmalı 
və satınalma sisteminə daxil edilməlidir.

Xidmət və ya məhsul satınalmağa ehtiyacım 
olarsa, potensial təchizatçılara təklif 
sorğusu göndərə bilərəm?
Xeyr, siz özünüz potensial təchizatçılarla 
əlaqə saxlamamalısınız. Əvəzində, satınalma 
sistemimizdə Satınalma tələbi yaradın. 
Satınalama şöbəsi daha sonra sizinlə lazım 
olduqda daha ətraflı məlumat almaq üçün 
əlaqə saxlayacaq və ya birbaşa potensial 
təchizatçılarla əlaqə saxlayacaq.

Satınalma proses və vasitələri haqqında 
haradan məlumat ala bilərəm?
Satınalma proses və vasitələri haqqında bizim 
intranetmizdən məlumat ala bilərsiniz. Nə isə 
sizə qaranlıqdırsa, sadəcə yerli satınalma 
komandanız ilə danışın.
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TƏFSIRLƏR
İşçi qüvvəsinin müxtəlifliyi ədalətli 
məşğulluq təcrübəsinin bir çox müxtəlif 
təbəqələrdən olan insanların daxil olduğu işçi 
qüvvəsini dəstəklədiyi mühiti təsvir edir. 

Müxtəliflik təşəbbüsləri  işçi qüvvəsinin 
müxtəlifliyinin əhəmiyyətini artırmaq məqsədi 
daşıyır. Biz idarəetmə proseslərimizi bütün 
işçilərin tam potensialını ortaya qoya biləcəyi 
iş yerini inkişaf etdirəcəyi şəkildə qururuq.

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz bütün işçiləri ədalətli məşğulluq şərtləri 
olan yaxşı iş mühiti ilə təmin etmək istəyirik. 
Biz hamımız aktiv şəkildə şirkətin dəyər və 
davranışlarına töhfə versək, bu, müsbət fərq 
yaradacaq. 

Biz beynəlxalq insan və əmək hüquqları 
standartlarına riayət edirik. Bura beynəlxalq 
səviyədə elan edilmiş insan hüquqlarına hörmət 
etmək və onlara uyğun olaraq işləmək və heç 
vaxt uşaq və ya məcburi əməkdən istifadə 
etməmək daxildir.

Biz həmçinin yerli qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş tələblərə və kollektiv razılaşmalara 
uyğun gələn iş şəraitinə malik - bütün işçilərin 
birliklər yaratmaq və ya onlara qoşulmaq, 
kollektiv müqavilələr bağlamaq hüququna 
malik olduğu, cari qlobal standartlara və 
qanunvericiliyə müvafiq olan və ya onları 
qabaqlayan təhlükəsiz və sağlam iş mühiti 
təklif edirik və dəstəkləyirik.

DON’T BE 
A BULLY

Bütün işçilər gender, irq, etnik mənsubiyyət, 
din, yaş, əlillik, cinsi oriyentasiya, milliyyətindən, 
siyasi baxışlarından, birliyə mənsubiyyətindən, 
sosial təbəqəsindən və/və ya qüvvədə olan 
qanun tərəfindən qorunan xüsusiyyətlərdən 
asılı olmayaraq səriştə, təcrübə və fəaliyyət 
göstəricisi əsasında bərabər imkanlardan 
istifadə etmək imkanına malik olmalıdır. Biz 
ayrı-seçkilik, təcavüz və kobudluğa qarşı sıfır 
tolerantlıq göstəririk.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Həmişə digər işçilərlə hörmət, ləyaqət 
və ümumi nəzakətlə davranın, hər kəsin 
irqindən, milli mənsubiyyətindən, dinindən, 
yaşından, gendərindən və ya hər hansı digər 
xüsusiyyətindən irəli gələn narahatçılıqdan 
azad şəkildə iş yerindən istifadə etməsinə 
imkan yaradın. 

Bütün müvafiq əmək və məşğulluq qanunlarına, 
eləcə də İnsanlarla bağlı siyasətimizə 
əməl edin. Xüsusilə, heç kimi qorxutmayın, 
hədələməyin və ya ayrı-seçikiliyə yol verəcək 
şəkildə davranmayın. Bura fiziki və ya şifahi 
hədə-qorxu və həqarət daxildir. 

Nəzərə alın ki, yumor hər kəs üçün eyni deyil, 
ona görə də, müvafiq görünməyən hekayə 
və ya zarafatlar danışmaqdan çəkinin. Eyni 
şəkildə, bir kəsin təhqiramiz hesab edə biləcəyi 
materialları yaymayın və ya nümayiş etməyin.

İş yerində hər hansı müvafiq olmayan və ya 
qəbuledilməz davranış müşahidə etdiyiniz 
zaman menecerinizə və ya yerli İR şöbəsinə 
dərhal məlumat verin.

TƏCRÜBƏDƏ
Menecerimiz bizimlə alçaldıcı və ya 
hədələyici şəkildə danışır. Bəzən görüşlərdə 
bizi məzəmmət edir. Nə etməliyəm?
Siz hüquqi cəhətdən qorunan alçaldıcı, 
aqressiv və ya təhqiredici davranışların 
olmadığı mühitdə işləmək hüququna maliksiniz. 
Menecerinizin menecerinə və ya İR şöbəsinə 
problem barədə məlumat verin - onlar sizə 
vəziyyəti həll etməyə kömək edəcək. 

Həmkarım özümü narahat hiss etdiyim 
şərh bildirib. Bu, narahatçılıq yaratmaq 
hesab olunur?
Hər mənfi və ya tənqidi şərh alçaldıcı və ya 
təhqiredici hesab olunmur. Bu vəziyyət sizi 
narahat edirsə, ilk növbədə menecerinizlə 
danışmağa çalışın. Siz həmçinin İnsan 
Resursları və Bildiriş Xətti ilə əlaqə saxlaya 
bilərsiniz. 

Təhqiredici zarafatlar və ya dildən 
istifadə edilən e-poçt məktubu alsam, 
nə etməliyəm?
Aşkar şəkildə təhqiredici görünən zarafatlara 
icazə verilmir və nəzərdə tutulan qəbul 
edənlərdən asılı olmayaraq şirkətin 
e-poçtundan göndərilməməlidir. Siz e-poçt 
məktubunu göndərən şəxsə onun təhqiredici 
olduğunu bildirə bilərsiniz. Siz həmçinin 
menecerinizə, İH və ya Etika və Uyğunluq 
şöbəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Üç əsas məsələ 

1   Biz fəal şəkildə işçi qüvvəsinin 
müxtəlifliyini təbliğ edirik

2   Hər kəs təzyiqlərdən, yaxud 
ayrı-seçkilikdən azad şəkildə 
iş yerlərindən istifadə etmək 
hüququna malikdir

3   Bütün əməkdaşlara hörmət, 
ləyaqət və ümumi nəzakətlə 
yanaşın

ƏDALƏTLI MƏŞĞULLUQ VƏ MÜXTƏLIFLIK
Bizim güclü mədəniyyətimiz və rəqabət 
üstünlüyümüz ən yaxşı insanları müəyyən 
etməyimizindən, işə götürməyimizdən və 
işdə saxlamağımızdan asılıdır. Biz ədalətli 
məşğulluq təcrübələrini həyata keçirmək və 
fəal şəkildə qanunsuz ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarına qarşı mübarizə aparmaq 
öhdəliyini götürmüşük.

Daha çox 
məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat 
üçün İnsanlarla bağlı 
siyasətimizi nəzərdən 
keçirin. Hər hansı 
sualınız varsa, sahə 
meneceriniz və yerli 
İH şöbəsi ilə danışın. 

Siz veb portalımız, 
Bildiriş Xəttimiz 
vasitəsilə 
narahatlıqlarınızı 
bildirə və ya potensial 
yalnış davranış 
barədə məlumat verə 
bilərsiniz.
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DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz qlobal standartlara və milli qanunvericiliyə 
cavab verən və ya onları qabaqlayan sağlam və 
təhlükəsiz iş mühiti təklif edirik və dəstəkləyirik. 

Xüsusilə, biz fiziki şəxslər üzərində hər hansı 
mənfi təsirləri azaldan iş prosesləri, xidmət 
şəraiti və iş metodlarının işlənib-hazırlanmasına 
önəm veririk.

Təhlükəsizlik bizim qərarlarımızın hər birində 
önəm verdiyimiz ən mühüm amildir, lakin 
sağlam və təhlükəsiz iş yeri sadəcə qəzaların 
qarşısının alınması demək deyil - həm fiziki, 
həm də psixoloji rifah vacibdir.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Bizim təhlükəsizlik qayda və prosedurlarımızı 
başa düşməklə və onlara əməl etməklə öz 
şəxsi sağlamlıq və təhlükəsizliyiniz üçün 
şəxsən məsuliyyət daşıyın.

Siz həmçinin özünüzü və başqalarını təhlükə 
altında qoymadığınız müddətcə təhlükəli 
vəziyyətlər barədə xəbər verməklə və onların 
qarşısını almaqla başqalarının təhlükəsiz iş 
şəraitində işləməsinə töhfə verə bilərsiniz. 

DON’T 
ENDANGER 
YOURSELF  
OR OTHERS

TƏCRÜBƏDƏ
Sağlamlıq və təhlükəsizliyi qoruyub-saxlamaq 
üçün özünüzdən və komandanızdan aşağıdakı 
sualları soruşun:

• Bizim komandamızda gündəlik sağlamlıq 
və təhlükəsizlik mədəniyyəti var? O, nə 
dərəcədə yaxşı işləyir? Onu necə 
yaxşılaşdıra bilərik?

• Sağlam iş mühiti biznesimizə necə 
töhfə verir?

• Komandamızda hansı növ sağlamlıq və 
təhlükəsizlik riskləri var?

• Riskləri müəyyən etmək, düzəltmək və 
qarşısını almaq üçün planımız var?

• Yanlış hərəkət, insident və ya iş xəsarəti 
barədə necə məlumat verməyi bilirsiniz?

• Komandamızda sağlamlığı və rifahı necə 
yaxşılaşdıra bilərik?

PEŞƏ SAĞLAMLIĞI VƏ ƏMƏYIN 
TƏHLÜKƏSIZLIYI
Ən bədbəxt hadisə, insident, zədə, 
peşə xəstəlikləri və təhlükəli hərəkət və 
şəraitin qarşısını almaq olar. Biz fəaliyyət 
göstərdiyimiz hər yerdə bizim üçün işləyən 
hər kəsin sağlamlığını və təhlükəsizliyini 
qorumaq və yaxşılaşdırmaq istəyirik.

Daha çox məlumat əldə et

Daha ətraflı məlumat üçün Peşə, Sağlamlıq və 
Təhlükəsizlik Siyasətimizi nəzərdən keçirin.

Etibarlı veb portalımız, Bildiriş Xəttimiz 
vasitəsilə narahatlıqlarınızı bildirə, potensial 
sağlamlıq və təhlükəsizlik məsələləri barədə 
məlumat verə bilərsiniz.

Üç əsas məsələ 
1   Sağlam və təhlükəsiz iş yeri üçün 

hər kəs məsuliyyət daşıyır 

2   Bu, bədbəxt hadisələrin qarşısını 
almaqdan daha çoxunu ifadə edir

3   Komandanızda hansı problemlərin 
olduğu barədə düşünün
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DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz işgüzar səfər və görüşlərin əməkdaş kimi 
həmişə sizin üçün səmərəli və təhlükəsiz olmasını 
və iqtisadi baxımdan sərfəli provayderlər ilə təşkil 
olunmasını təmin edirik.

İntranetimizdə işgüzar səfərlərlə bağlı təhlükəsizlik 
məlumatları əldə edə bilərsiniz.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Hər zaman təsdiq edilmiş rezervasiya prosesinə 
əməl edin -səyahət və xərclər üçün təlimatlarımızı 
nəzərdən keçirin. 

Səyahət sorğusu bütün səyahət üçün zəruridir və 
menecer tərəfindən təsdiqlənməlidir. Həmişə ən 
sərfəli qaydada səyahət etməyə çalışın - bizim 
normal təcrübəmiz iqtisadi cəhətdən sərfəli 
rezervasiya etmək və məsələn, mehmanxana və 
avtomobil icarəsi üçün razılaşdırılmış standard 
xidmət səviyyəsindən istifadə etməkdir. Tez-tez 
səyahət edənlər üçün nəzərdən tutulan endirim 
kampaniyalarından gələn bütün növ bonus və 
ya təzminatdan, işgüzar səfərlərlə bağlı loyallıq 
kartlarından istifadə edin.

Səyahət edərkən şəxsi təhlükəsizliyiniz birinci 
dərəcəli məsələdir. İntranetdə bizim səyahət 
təhlükəsizliyinə dəstək səhifələrimizi oxuyun və 
hazırkı səyahət risklərini başa düşün - reytinqinə 
görə yüksək riskli qrupa aid olan ölkələrə səyahət 
məhdudlaşdırılır və menecerinizin təsdiqləməsini 
tələb edir. 

Səfərinizə öncədən hazırlaşın və əvvəlcədən 
getdiyiniz yerlə tanış olun, mehmanxanalar, yerli 
əlaqələr və səyahət təhlükəsizliyi komandamızın 
əlaqə məlumatlarını qeyd edin ki, lazım olduqda tez 
kömək əldə edə biləsiniz. Risklərə nəzarət şöbəsi 
həmçinin mobil proqram və telefon nömrəsi ilə bizi 
dəstəkləyir. Vəziyyətə uyğun hərəkət edə bilməyiniz 
üçün səyahət edərkən həmişə diqqətli olun.

Siz həmçinin şirkətimizin sənədləri və digər həssas 
məlumatlarla diqqətli olmalısınız. Müzakirələr, 
telefon zəngləri, sənədlər və təqdimatlar səyahət 
edən zaman başqaları tərəfindən asanlıqla dinlənilə 
və ya oxunula bilər, ona görə də özünüzü təmkinli 
aparın və şirkətin kimliyini aşkar etməkdən və ya 
söhbətlərdə həmkarlarımızın və şirkətlərimizin 
adlarını vurğulamaqdan çəkinin. Məlumatları məxfi 
saxlamaq üçün noutbukun ekran qoruyucusundan 
istifadə edin

Bütün işgüzar səfərlərdə şirkətimizin səfəri kimi 
davranın - getmədən öncə təyinat yeriniz barədə 
məlumat toplamaq yerli mədəniyyət və ənənələrə 
hörmət etməyinizə kömək edə bilər. İşgüzar səfərdə 
olarkən nə iş saatları daxilində, nə də onların 
xaricində seksual xidmətlər almayın.

TƏCRÜBƏDƏ
Hər hansı səyahəti təşkil etmədən öncə virtual 
əməkdaşlığın yetərili olub-olmayacağını nəzərə 
alın. Videokonfrans, telekonfrans və onlayn görüş 
vasitələri pula qənaət edə, səyahətin pozulmasının 
və təxirə alınmasının qarşısını ala və ətraf mühit 
üzərində təsirimizi azalda bilər.

Həmişə səfər etmək zəruri deyil, lakin realist olun- 
getmək lazımdırsa, getməlisiniz.

Qrup səfərləri planlaşdırarkən həmişə hər kəsin 
getməyinin həqiqətən əhəmiyyət kəsb edib-
etmədiyi barədə düşünün. Əgər belədirsə, səfəri 
öncədən yaxşı planlaşdırın ki, insanlara bilet sifariş 
etmək üçün lazımi qədər vaxt qalsın. İnsanlar bir 
çox yerdən səfər edəcəksə, həmişə ümumi səyahət 
xərcini azaldan yeri seçin.

Səyahət sığortası məlumatlarımızı və siyasət 
nömrəsini oxuyun və surətini özünüzdə saxlayın, 
yerli səyahət agentliyinin telefon nömrəsini qeydə 
alın ki, səyahət zamanı ehtiyacınız ola bilər. Hər 
zaman səyahət planlarında dəyişiklik əlavə xərclərə 
səbəb olacaqsa onlardan yayınmağa çalışın. 

Üç əsas məsələ 
1   Siz işgüzar səfər edərkən şirkəti təmsil 

edirsiniz 

2   Səfər etmək həmişə zəruri deyil - virtual 
əməkdaşlığı nəzərə alın və ekoloji cəhətdən 
təmiz seçimlərdən istifadə edin

3   Səfər rezervasiya edərkən təsdiq edilmiş 
prosedurumuza əməl edin və üstünlük 
verdiyimiz təchizatçıların xidmətlərindən 
istifadə edin.

DON’T TRAVEL 
IF YOU DON’T 
NEED TO
SƏYAHƏT
Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit 
qarşı məsuliyyətli olmaq səyahət edərkən 
nəzərə aldığımız əsas məqamlardır. 
Səyahətdən maksimum yararlanmaq 
üçün biz həmçinin bütün xərc və vaxt 
şərtlərini diqqətlə idarə edirik.

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Səyahət 
və xərclər üzrə təlimatımızı və 
Təhlükəsizlik siyasətimizi nəzərdən 
keçirin və ya İntranetə daxil olun.
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TƏFSIR
Çirkli pulların yuyulması cinayətkarların 
ilk sahibi gizlətdiyi və proseslərin qanuni 
mənbədən gəldiyini göstərməklə cinayətkar 
davranışın gedişatına nəzarət etdiyi prosesi 
təsvir etmək üçün istifadə edilir. 

DÜZGÜN HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Biz bütün maliyyə əməliyyatlarını şəffaf və 
etik yolla aparmağa diqqət edirik.

Bu o deməkdir ki, biz heç vaxt şübhəli 
cinayətkarlarla sövdələşmirik, cinayət əməli 
ilə əldə olunan əmlakın alınmasına və ya 
nəzarətinə kömək etmirik, eləcə də müvafiq 
sənədləri saxtalaşdırmır və ya məhv etmirik. 
Biz əlaqəli olmayan tərəflər, qeyri-adi ödəmə 
üsulları və ya anormal şərtlərin olduğu 
sövdələşmələrdə iştirak etmirik.

Biz cari və ya potensial müştəri və ya 
təchizatçılarımızla həmişə peşəkar və qeyri-
ekstravaqant yollarla iş aparırıq.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Bütün sövdələşmələri və maliyyə fəaliyyətini 
tam şəffaflıqla və standart proseslərə uyğun 
olaraq yerinə yetirin.

Həmişə şübhəli əməliyyatlar və potensial və 
ya faktiki çirkli pulların yuyulması ilə bağlı 
məlumat verin və işgüzar sövdələşməyə daxil 
olmadan öncə üçüncü tərəflər barədə xüsusi 
araşdırma aparın.

DON’T 
LAUNDER 
MONEY
ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASI
Standart proseslərə əməl etməklə və 
bütün maliyyə əməliyyatlarımızda şəffaf 
olmaqla biz etik və qanuni yollarla gəlir 
qazandığımızdan əmin ola bilərik.

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat almaq üçün Qrup Etika 
və Uyğunluq və ya yerli Etika və Uyğunluq 
Menecerinizlə əlaqə saxlayaraq potensial 
yalnış davranış barədə məlumat verin və 
narahatlıqlarınızı bildirin.

Üç əsas məsələ

1   Biz bütün maliyyə əməliyyatlarının 
şəffaf və etik yolla aparırıq

2   Biz əlaqəli olmayan tərəflər, qeyri-
ənənəvi ödəmə üsulları və ya anormal 
şərtlər daxil olan sövdələşmələrdə 
iştirak etmirik

3   Hər hansı işgüzar sövdələşməyə daxil 
olmadan öncə üçüncü tərəflərə xüsusi 
diqqətlə yanaşırıq
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TƏFSIRLƏR
Ekoloji təsir məhsul və ya xidmətin ətraf 
mühit üzərində təsiridir. Təsir məhsulun 
bütün həyat tsikli üçün - istehsaldan istifadə 
müddətinə kimi nəzərə alınmalıdır.

İstixana qazı emissiyaları  qlobal istiləşməyə 
səbəb olan qazlardır. Onlar minimum 
səviyyədə saxlanılmalıdır.

DÜZGÜN 
HƏRƏKƏT EDİN
Bu, Telia Şirkəti üçün nə ifadə edir?
Bizim əsas ekoloji təsirlərimiz enerji istifadəsi, 
istixana qaz emissiyaları və tullantılardır. 
Biz dizel, benzin və təbii qaz kimi qalıq 
yanacaqlar əvəzinə,  yaşıl elektrik  və günəş 
enerjisi kimi bərpa olunan enerjidən istifadə 
edilməsi mümkün olan enerji cəhətdən 
səmərəli şəbəkələrin yaradılması ilə bu 
təsirləri azalda bilərik.

Biz tullantıları müvafiq qaydada təkrar emal 
edir və minimallaşdırır və müştərilərimiz üçün 
onların ətraf mühitə təsirini azaltmağa kömək 
edən xidmətlər hazırlayır və təqdim edirik.

Yalnız ekoloji cəhətdən məsuliyyətli 
təchizatçılardan satın almaqla, biz işimizlə 
bağlı ekoloji təsiri daha da azalda bilərik.

Necə düzgün hərəkət edə bilərəm?
Biznes qərarlarınızın qısa və uzunmüddətli 
ekoloji təsirini nəzərdən keçirin- ən ucuz həll 
yolu çox vaxt ekoloji baxımdan ən yaxşısı 
deyil.

Məqsədimiz daha az kağızdan və elektrik 
enerjisindən istifadə etməklə, avadanlığı təkrar 
istifadə etməklə və tullantıları təkrar emal 
etməklə üç T-ni - Təsirin azaldılması, Təkrar 
istifadə və Təkrar emalı həyata keçirməkdir.

DON’T WASTE 
RESOURCES

Ekoloji təsirin və səyahət xərclərinin 
qarşısını almaq üçün virtual əməkdaşlıq 
variantına üstünlük verin. Həqiqətən səyahət 
etməlisinizsə, təyyarə və ya avtomobil əvəzinə 
qatarla və ya yol marşrutları ilə səyahəti seçin. 

TƏCRÜBƏDƏ
Xidmətlərimizin ekoloji cəhətdən təmiz  
olub-olmadığını soruşan müştəriyə nə  
cavab verməliyəm? 
Xidmətlərimiz səyahətdən daha az ekoloji 
təsir ilə həm istehlakçılar, həm də müştərilərə 
uzaqdan qarşılıqlı əlaqədə olmağa kömək edir. 
Onlar həmçinin daha az ekoloji təsirə malik 
daha optimal iş yollarını və daha səmərəli 
prosesləri təmin edir. Karbon izləri çox aşağıdır, 
çünki biz İsveçdə və Avropa regionunda 
yaşıl elektrik enerjisi satın alırıq. Bizim yaşıl 
portfelimiz yoxdur – bizim bütün xidmətlərimiz 
ekoloji cəhətdən təmizdir.

Ekoloji məsuliyyət xərclərimizi azaltmağa necə 
kömək edə bilər? Elektrik enerjisi, benzin 
və dizel kimi resurslar pulsuz deyil - daha 
az istifadə etdiyimiz halda xərclərimizi də 
azaldarıq. Tullantıları azaltmağımız tullatıların 
emalı üçün xərclərin azaldılması deməkdir. 
Tullantıların emalını təkmilləşdirməklə 
müştərilərin bizə verdiyi qulaqcıqlar kimi 
əşyaların təkrar istifadə və satış imkanlarını 
artırırıq. 

Gündəlik işdə ekoloji məsuliyyət nə 
deməkdir? 
Biz ISO 14001 ekoloji idarəetmə 
sistemini həyata keçiririk - bu, çox zaman 
tenderlərdə tələb kimi irəli sürülür və 
ekoloji təsirlərin sistemli şəkildə idarə 
edilməsi üçün çox yaxşı vasitədir. Bu, o 
deməkdir ki, biz daim enerji səmərəliliyi, 
emissiyalar və tullantıların idarə olunması 
da daxil olmaqla, əsas ekoloji təsirlərimizi 
qiymətləndirir və onlarla bağlı hədəflər 
müəyyən edirik. 

ƏTRAF MÜHITƏ QARŞI MƏSULIYYƏT
Biz minimal ekoloji təsir ilə şəbəkələrimizi 
dizayn edir və xidmətlərimizi çatdırırıq.  
Biz həmçinin müştəri və təchizatçılarımızın 
ətraf mühitə təsirini azaltmağa kömək edirik.

Daha çox məlumat əldə et
Daha ətraflı məlumat üçün Ətraf Mühit 
Siyasətimizi nəzərdən keçirin və ya 
sustainability-group @ teliacompany.com 
ünvanına e-poçt məktubu göndərin.

Üç əsas məsələ 

1   Enerji istifadəsi, istixana qazlarının 
atmosferə buraxılmasını və tullantıların 
azaldılması üçün imkanlar axtarın

2   Ətraf mühitə təsirimizi azaltmaq 
həmçinin bizə xərcləri azaltmağa 
kömək edə bilər

3   Biznes qərarlarınızın ətraf mühitə 
təsirini nəzərə alın
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NECƏ DÜZGÜN 
HƏRƏKƏT EDƏ 
BILƏRƏM?
Məcəlləmizə əməl olunmamasından 
şübhələndiyiniz və ya bunun şahidi 
olduğunuz zaman həmişə tez bir zamanda 
reaksiya verin. 

Əgər təchizatçı, sifarişçi və ya şirkətin 
digər tərəfdaşının potensial yalnış davranışı 
və ya Telia daxilində işimizin təşkili 
barədə narahatlığınız varsa, ilk növbədə 
meneceriniz, {1-İH-1}, hüquq şöbəsi, Qrup 
Etika və Uyğunluq Meneceri və ya sizin yerli 
Etika və Uyğunluq Meneceriniz ilə əlaqə 
saxlamalısınız. 

Daha ciddi narahatlıqlarınız varsa, siz 
həmçinin bildiriş xəttindən istifadə edə 
bilərsiniz.

BILDIRIŞ XƏTTI
Bildiriş Xətti narahatlığınızı ifadə edə və 
ya yalnış davranışlar barədə məlumat verə 
bildiyiniz asan, etibarlı və məxfi kanaldır.

Siz cavab zərbəsi qorxusu olmadan günün 
istənilən vaxtı 24/7 məlumat verə bilərsiniz. 
Sizin kimliyinizin anonim qalmasını seçmək 
hüququnuz var, lakin kimliyinizi aşkar 
etmək istədiyiniz halda məlumatınızın məxfi 
qalacağından əmin olun.

Siz www.speakupline.ethicspoint.com 
ünvanında Bildiriş Xəttinə daxil ola və daha 
çox məlumat əldə edə bilərsiniz. Siz həmçinin 
speak-up-line @ teliacompany.com ünvanında 
Xüsusi Araşdırmalar komandasına e-poçt 
məktubu göndərə bilərsiniz. 

MƏLUMAT VERDIYIM 
ZAMAN NƏ BAŞ VERIR?
Xüsusi araşdırmalar komandası təqdim 
etdiyiniz məlumatı nəzərdən keçirəcək və 
müvafiq addımlar atacaq. Hansı addımların 
atıldığını görmək və araşdıran şəxslə əlaqə 
saxlamaq üçün məlumat bildirmə nömrəsi 
alacaqsınız.

Bütün kommunikasiyalar anonimdir və 
tam məxfilikdə aparılır - Biznes Etikası 
Məcəlləmiz xəbər verənlərə qarşı hər hansı 
cavab zərbəsini qadağan edir.

CAVAB ZƏRBƏSI 
NƏDIR? 
Cavab zərbəsi işçini öz hüquqlarını müdafiə 
etməməsi və şikayət etməməsi üçün 
qorxutmaqdır. Şəffaf iş mədəniyyəti bizim 
hamımızın rahatlıqla, qorxmadan fikrimizi 
bildirməyimizdən asılıdır, buna görə də biz 
bunu dəstəkləmək üçün əlimizdən gələn hər 
şeyi edirik.

Xüsusilə, biz narahatlığını bildirən və ya 
şirkətin araşdırma şöbəsi ilə əməkdaşlıq 
edən bir kəsə qarşı hər hansı sanksiya 
tətbiq etmək, əlverişsiz mövqe və ya ayrı-
seçkilik yaratmaq cəhdlərinə tolerantlıq 
göstərmirik. Biz həmçinin qəsdən və ya 
bilməyərəkdən xəbər verən şəxsin kimliyini 
aşkar edən menecerlə bağlı məşğulluğun 
sonladırılması ehtimalı da daxil olmaqla, 
lazımi ölçü götürürük.

MƏLUMAT VERMƏK
"Biz hər kəsi sərbəst 
şəkildə məlumat verməyə 
təşviq edən, insan 
hüquqlarını, işçinin 
ləyaqətini, sağlamlıq və 
təhlükəsizliyini qoruyan 
mədəniyyəti dəstəkləyirik." 
Biz narahatlıqların 
bildirilməsi və suallar 
verilməsi üçün adi yollar 
yararsız və ya əlverişsiz 
olduğu zaman etibarlı, 
təhlükəsiz və məxfi yol 
təklif edirik.

DOĞRU 
OLANIN 
ARXASINDA 
DURUN
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YALNIŞ HƏRƏKƏTLƏ 
BAĞLI MƏLUMAT 
VERMƏKLƏ, SIZ 
BURANI DAHA YAXŞI 
IŞ MÜHITINƏ ÇEVIRƏ 
BILƏRSINIZ.

BILDIRIŞ XƏTTI @
TELIACOMPANY.COM Bu nəşr Biznes 

Etikası Məcəlləmizin 
bir hissəsidir.
Bütün hüquqlar 
qorunur. 

Bu nəşrin heç 
bir hissəsi Telia 
Şirkətinin icazəsi 
olmadan hər hansı bir 
yolla çoxaldıla bilməz. 

Versiya 1.0. 
Çap olunub: 2016.
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Yalnış hərəkətlə bağlı məlumat verməklə, siz buranı daha yaxşı iş mühitinə çevirə bilərsiniz. 
www.speakupline.ethicspoint.com və ya speak-up-line@teliacompany.com ünvanına e-poçt məktubu göndərin

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM


