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Dürüstlüğe olan bağlılığımız  
Cigna’nın Etik Kuralları ve Davranış İlkeleri

Her gün müşteri ve müvekkillerimizden bize güvenmelerini — onların ihtiyaçlarını karşılama, onlara 
mükemmel hizmet sağlama ve bilgilerini güvenli bir şekilde koruma kabiliyetimize güvenmelerini — 
isteriz. Bana göre, onların güvenini kazanmak, yaptığımız her şeyi etik bir şekilde hareket ederek 
yapmamız gerektiği anlamına gelir. 

En yüksek kaliteli müşteri hizmetlerini küresel bir çapta sağlamak küçümsenecek bir iş değildir. Dünya 
değişirken, müşteri ihtiyaçları değişirken, sektörümüzdeki rekabet her zamankinden daha çetin bir 
düzeydedir. Cigna, bu güçlüğün üstesinden gelmeye hazırdır. Müşterilerimizin daha iyi birer hayat 
yaşamalarına yardım edecek yeteneklere, becerilere, tutkuya ve en önemlisi, insan gücüne sahibiz. 

Cigna’nın Etik Kuralları ve Davranış İlkeleri, dürüstlüğe, yasalara uymaya ve etik davranışa olan 
vazgeçilmez bağlılığımızın temelini oluşturur. Bunlar, kendisini dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığını, yaşamını ve güvenlik 
hissini iyileştirmeye adamış bir ekip olarak benimsediğimiz davranışlar ve Davranış İlkeleri için bir “gerçek dünya kılavuzu”dur. Bu 
kurallar ve ilkeler, kuruluşumuz içindeki rolünüze ve bulunduğunuz yere bakılmaksızın, Cigna ekibinin bir üyesi olmanız dolayısıyla 
sizin için de geçerlidir. 

Nihayetinde müşterilerimize, paydaşlarımıza, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara ve birbirimize, dürüstçe, adilce ve mutlak bir 
şeffaflık içinde hizmet etmeliyiz. İşlerini etik bir şekilde yapmaya bağlılık gösteren ve kendilerini bu yola adamış profesyonel 
elemanların yanında çalışmaktan gurur duyuyorum. Kendimiz için belirlediğimiz yüksek standart işte budur. 

Sizden isteğim, tüm etkileşimlerinizde her gün dürüstlükle hareket etmeye devam etmenizdir. Bunu yaptığınız zaman 
kazanacağımızı ve aynı zamanda müşterilerimizin de kazanacağını unutmayın. 

Kendiniz için, Cigna için ve milyonlarca müşteri, müvekkil ve ortaklarımız için doğru olanı yapmaya gösterdiğiniz tereddütsüz 
bağlılıktan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunarım.

David M. Cordani 
Başkan ve Genel Müdür, Cigna Corporation

Etik davranmak, dürüstlükle hareket etmek ve doğru olanı yapmak, müşteri odaklı bir kuruluş olmanın 
temelidir. Misyonumuz ve markamızın verdiği söz, müşterilerimize, müvekkillerimize ve düzenleyici 
mercilere verdiğimiz garantilerdir ve bu kritik ilişkiler güven üstüne kurulmuştur.

Hepimiz, misyonumuzun yanı sıra Etik Kurallarımız ve Davranış İlkelerimiz uyarınca hareket ederek 
Cigna kültürünün şekillenmesine yardım edip, Cigna’nın misyonunu uyumlu ve etik bir şekilde 
gerçekleştirmesini sağlamakla sorumluyuz. Bu sorumluluk, yaptığımız her şeyin özünde 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma çabalarımızın kritik bir yönüdür; dolayısıyla bu 
sorumluluktan hepimiz gurur duyarız.

Etik Kurallarımız misyonumuz ve ana değerlerimizin üstüne inşa edilmiş olup, kuruluşumuz bünyesinde 
zaten mevcut olan ilkeleri ve profesyonel standartları onaylar. Her birimiz her gün bir rekabet ortamı 
içinde güçlüklere karşı koyarken ve şirketimizi ilerletme fırsatlarını kovalarken, başarılı olma baskısı asla değerlerimizden taviz 
vermemize bir mazeret olamaz. Hissedarlarımız ve kendilerine hizmet ettiğimiz kişiler, hizmetin ve etik davranışın en yüksek 
düzeyine layıktır.

Şahsen ben ve Cigna’nın liderlik ekibinin her üyesi, Cigna’nın Etik Kurallarımızda yansıtılan değerlere sadık kalmasını  
sağlamakta kararlıyız.

Uyum bizim için önemlidir. Gün be gün ve verdiğimiz her kararda.

Tom O’Neil 
Global Uyum Görevlisi, Cigna Corporation 
Thomas.O’Neil@Cigna.com
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Etik Kurallarımız ve Davranış İlkelerimiz

Aşağıdakilere yönelik onur 
sözü veriyoruz:
› Şirketin varlıklarını, itibarını ve iyi niyetini 

korumada dürüstlük.

› Piyasada dürüstlük.

› Kamu sektöründe dürüstlük.

› Sosyal sorumluluk bilincine sahip bir 
tüzel kişi olarak dürüstlük.

› İş yerinde dürüstlük.

Cigna’nın misilleme yapmama politikası
Etik Kuralları ve Davranış İlkeleri ya da yasal uyumla ilgili diğer endişelerinizi iyi niyet çerçevesinde bildirdiğinizde veya bu sorunlara 
ilişkin bir soruşturmaya katıldığınızda herhangi bir misilleme hareketi ile karşı karşıya kalmayacaksınız. Misilleme yapan herhangi bir 
Cigna çalışanına işten çıkartılmaya kadar (işten çıkartılma dahil) disiplin cezası uygulanacaktır.
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Kurallarımız ve İlkelerimiz

Cigna’nın Etik Kuralları ve Davranış İlkeleri (“Kurallar ve 
İlkeler”), en yüksek dürüstlük, yasal uyum ve etik davranış 
standartlarına uyma konusunda bize rehberlik ve  
ilkeleri sağlar. 

Kurallarımız ve İlkelerimiz, Yönetim Kurulu tarafından 
benimsenmiş ve onaylanmıştır. Cigna, birkaç yıldır Cigna ve 
Express Scripts tarafından kullanılmış olan Kurallardan 
yararlanarak Yeni Kurallar ve İlkeler geliştirmektedir. Birleşik 
yeni kuruluşun Yönetim Kurulu, ilk üç aylık toplantısında 
Kuralları inceleyecektir. Yeni Kurallar ve İlkeler onaylandıktan 
sonra tüm çalışanlara dağıtılacaktır. Ancak, bu süre içinde, 
birleşik kuruluşun TÜM çalışanları için, kuruluş içindeki 
rollerine ve bulundukları yere bakılmaksızın, Cigna’nın Etik 
Kuralları ve Davranış İlkeleri geçerli olacaktır. Ayrıca, Express 
Scripts’in ve eviCore’un Davranış Kuralları, bu kuruluşların 
çalışanlarının yanı sıra, bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin 
çalışanları için geçerli olmaya devam edecektir. Bu Kurallarda 
yansıtılan ana değerler birbiriyle tutarlı olup, dürüstlüğe, yasal 
uyuma ve etik davranışa olan kesin bağlılığımızın temelini 
oluşturmaktadır.

Tek başına hiçbir belge, karşılaşabileceğiniz her durumu 
öngöremez ve ele alamaz. Birçok durumda en iyi rehberiniz 
sağduyu ve sağlam muhakeme olacaktır. İzleyen sayfalarda 
verilen Kural ve İlkelerimizle ilgili politikalar da size yardım 
edecek önemli bilgiler içermektedir. 

Herhangi bir durumda ne yapılması gerektiğinden emin 
değilseniz, aralarında yöneticinizin, insan kaynakları (İK) 
temsilcinizin, uyum görevlisinin veya hukuk bölümündeki  
bir meslektaşınızın da bulunduğu başkalarına  
danışmanız önerilir. 

Ayrıca, endişenizi bildirmek için her zaman Etik Yardım  
Hattını arayabilirsiniz.

Dürüstlüğe olan bağlılığımız

Sözlerimiz ve davranışlarımız, Cigna Corporation’ın ve onun 
tamamına sahip olduğu veya kontrolü altında olan bağlı 
şirketlerinin (topluca “Cigna”nın veya “Şirket”in) etik 
yükümlülüklerini ve değerlerini yansıtır. İş uygulamaları 
zamanla değişebilirse de, müşterilerimize ve en yüksek 
dürüstlük standartlarına olan bağlılığımız sabit kalır. 

İş faaliyetlerini etik bir şekilde gerçekleştirmek başarımız için 
kritik derecede önem taşır. Önde gelen bir küresel sağlık 
hizmetleri şirketi olarak, müşterilerimize odaklanmaya ve 
onların sağlığını, yaşamını ve güvenlik hissini geliştirmeye 
yardım eden yenilikçi ürünler sunmaya devam etmeliyiz. 

İş faaliyetlerini etik bir şekilde gerçekleştirmek, sadece yasa ve 
düzenlemelere uymak anlamına gelmez; Cigna’da yaptığımız 
her şeyin altında tutarlı dürüstlük standartları yattığı anlamına 
gelir. Unutmayın: Cigna adına hareket ettiğiniz zaman, 
Cigna’nın yıllar boyu süregelen ve değer verilen dürüstlük 
itibarı sizin elinizdedir. 

Kural ve İlkeler, Cigna’nın çalışanlarını (gerek tam günlük 
gerekse yarım günlük), danışmanlarını, tedarikçilerini, 
gönüllülerini ve stajyerlerini içeren iş gücü üyeleri için 
geçerlidir. Temsilciler, iştirakler ve danışmanlar gibi belirli 
Şirket iş ortaklarının da Şirket adına çalışırken Kural ve 
İlkelerimizin yanı sıra tüm sözleşmesel hükümlere  
uymaları beklenir. 

Küresel bir şirket olarak, dünya genelinde birçok ülkenin ve 
adli bölgenin kanunlarına tabiyiz. Kural ve İlkelerimizin 
yürürlükteki bir yasayla çelişkili olduğu durumlarda, yasaları 
ihlal etmediği sürece daha kısıtlayıcı olan hüküm öncelik 
taşıyacaktır. Sizin için geçerli olan yasa ve düzenlemeler 
hakkında bilgi için uyum görevlinize ya da yerel hukuk 
bölümünüze danışın. 

“Dünya genelinde ofisleri ve çalışanları bulunan küresel bir sağlık hizmetleri şirketiyiz. Bu son derece karmaşık ortamda, 
içinde faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin yasalarına uymalı ve en yüksek etik standartları uygulamalıyız.

Nicole Jones, Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri

Etik Kurallarımız ve Davranış İlkelerimiz 
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Etik Kurallarımız ve Davranış İlkelerimiz 

Etik ikilemlerin çözümlenmesi

Durumunuzun özel ayrıntılarının Kural 
ve İlkelerimiz tarafından ele alınmadığı 
zamanlar olacaktır. Böyle bir durumda, 
sorunu irdelemenize ve ne yapacağınıza 
karar vermenize yardım etmesi  
için aşağıdaki soruları göz  
önünde bulundurun.

Durumu analiz edin

› Olası sonuçlar nelerdir?

› Kararım kimler için zararlı, kimler için 
yararlı olabilir?

› Belirlenen seçenekler içinden: zararı 
azaltmak için en fazlasını yapanlar; 
yardım sağlamak için en fazlasını 
yapanlar; Kural ve İlkelerimize en 
fazla uyanlar hangileridir?

Kendinize sorun

› Hareketim yasal ve etik olmanın yanı 
sıra Kural ve İlkelerimizle tutarlı mı?

› Kararım hakkında bir mahkemede 
rahatlıkla tanıklık yapabilecek miyim?

› Kararım gazeteler, televizyon 
veya internet yoluyla kamuya 
açıklansaydı nasıl hissederdim? 

Çalışanlardan beklenenler: Kural ve İlkelerimize, ilgili 
politikalara ve yürürlükteki yasalara uyum

› Kural ve İlkelerimizi öğrenin ve aralarında etik, kişisel 
gizlilik, bilgi koruma ve uyum eğitimlerinin de bulunduğu 
gerekli eğitimleri zamanında tamamlayın. 

› İş faaliyetleri yürüttüğünüz her yerde, Kural  
ve İlkelerimizin yanı sıra işiniz için geçerli olan ilgili politika 
ve prosedürleri rehberiniz olarak kullanın. 

› Sağduyu kullanın ve uygunsuz bir davranışın 
görünümünü dahi vermekten kaçının.

› Kural ve İlkelerimiz, yürürlükteki yasalar veya kuşkulu 
durumlar hakkında sorularınız olursa çeşitli kaynaklardan 
tavsiye isteyin.

› Kural ve İlkelerimizin, Şirket politikasının ya da yasaların 
olası ihlalleri ve bunların yanı sıra diğer uyum sorun ve 
kaygıları karşısında sessiz kalmayın.

Yöneticilerden beklenenler: Bir etik ve uyum 
kültürünü teşvik

› Uygun davranışın örneği olun.

› Gözetiminiz altındaki kişilerin, Kural ve İlkelerimiz ve diğer 
Şirket politikaları kapsamındaki sorumluluklarını 
anlamalarını sağlayın.

› Kural ve İlkelerimizi müzakere etmenin yanı sıra, etik ve 
uyumun önemini pekiştirin.

› Çalışanların, kaygılarını dile getirmek için kendilerini rahat 
hissedecekleri bir ortam yaratın.

› Bir çalışanın performansını değerlendirirken, onun Kural 
ve İlkelerimize uyumunu da göz önüne alın.

› Çalışanları asla iş sonuçları elde etmek için etik 
davranıştan taviz vermeye teşvik etmeyin veya onlara bu 
doğrultuda talimat vermeyin.

› Kural ve İlkelerimizin ya da yasa ihlallerini engellemek için 
vakit kaybetmeden harekete geçin.
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› Bir taciz görmeniz.

› Yöneticinizin, bir iş kaydında yanlış bir beyanda 
bulunmanız için size talimat vermesi.

› İş arkadaşlarınızın, iş gücünün başka bir üyesinin 
dosyasında bulunan gizli bilgileri tartışmasına kulak 
misafiri olmanız.

› Şüpheli bir yanlış davranışı yöneticinize bildirdiğinizde 
yöneticinizin harekete geçmemesi.

› Kural ve İlkelerimizin, diğer Cigna politikalarının  
veya yasaların olası bir ihlaline ilişkin bir bildiriminin  
elinize geçmesi.

KARAR NOKTASI – Bildirilebilir davranış örnekleri

Herkes, Kural ve İlkelerimizin bilinen veya şüpheli 
ihlallerini bildirmekle görevlidir.

Kural ve İlkelerimizin bir ihlalini biliyor veya böyle bir 
durumdan makul olarak şüpheleniyorsanız, bunu derhal 
bildirmek sizin sorumluluğunuzdur. Bildirmekle Şirketin işini, 
müvekkillerini, müşterilerini, ortaklarını ve bunların yanı sıra iş 
arkadaşlarınızı ve kendinizi korumaya yardım edersiniz. Kural 
ve İlkelerimizin bilinen veya şüpheli ihlallerini ve diğer uyum 
sorunlarını yöneticinize, uyum görevlinize, insan kaynakları 
temsilcinize, Kurumsal Denetim Bölümünün üyelerine veya 
Etik Yardım Hattına bildirebilirsiniz. 

Yöneticiler, uyum görevlileri, insan kaynakları temsilcileri ve 
Kurumsal Denetim Bölümünün üyeleri, bilinen veya şüpheli 
ihlal bildirimlerini derhal Etik Yardım Hattına iletmelidir.

Kural ve İlkelerimizin ihlalleri (Kural ve İlkelerimizin bilinen bir 
ihlalini derhal bildirmemeniz veya sahte bir Kural ihlali 
bildirmeniz de ihlal sayılır), işe son verilmesine kadar (işe son 
verilmesi dahil) disiplin uygulaması ile sonuçlanabilir.

Gizli bildirme ve soruşturmalar

Kural ve İlkelerimizin, Şirket politikasının veya yürürlükteki 
yasaların olası bir ihlalini Etik Yardım Hattı kanalıyla 
bildirdiğiniz zaman, iletişimi kolaylaştırmak için kimliğinizi 
belirtmeniz önerilir. Kimliğinizi belirtmemeyi talep 
edebilirsiniz. Yapılan bildirimler mümkün olduğu ölçüde gizli 
olarak işleme alınır ve bilgiler, tam kapsamlı ve adil bir 
soruşturma yapılması ve yürürlükteki yasal gerekliliklere 
uyulması ile tutarlı bir şekilde sadece “bilmesi gerekli”  
bazında paylaşılır.

Kural ve İlkelerimizin ihlaline dair iddiaların soruşturması, 
Genel Denetçi, Genel Hukuk Müşaviri ve Küresel Uyum 
Görevlisi ve/veya onların görevlendirdiği kişiler tarafından 
yapılır. İhlaller ayrıca, soruşturma ve/veya yasal kovuşturma 
yapılması için Cigna tarafından kamu yetkililerine  
de bildirilebilir.

Etik Kurallarımız ve Davranış İlkelerimiz 
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Şirket varlıklarını, itibarını ve
iyi niyetini korumada dürüstlük

Cigna varlıklarının korunması

Cigna’yı ve hizmet sağladığımız kişileri en iyi şekilde temsil etmek için  
Cigna varlıklarına uygun şekilde baktığımızı ve kullandığımızı göstermeliyiz.

Çok hassas ve gizli bilgi: Her birimiz; Şirketin işi, çalışanları, müşterileri, 
müvekkilleri ve/veya iş ortakları hakkındaki çok hassas ve gizli bilgilerin 
dikkatle ele alınmasını ve sadece yetkili kişilere “bilmesi gerekli” ilkesi 
uyarınca açıklanmasını sağlamalıyız.

Cigna’nın fiziksel malı veya mülkü: Emlak, donanım ve malzemeler dahil 
olmak üzere Cigna’nın malı veya mülkü, istismar, hasar, hırsızlık veya diğer 
yanlış kullanıma karşı korunmalıdır. Söz konusu mal veya mülk Cigna’ya 
aittir ve Cigna’nın işi için kullanılma amaçlıdır. 

Bilgi teknolojisi sistemleri: Cigna’nın sistemleri arasında bilgisayarlar, 
ağ bağlantı sistemleri, e-posta sistemleri, ses sistemleri ve bilgisayar 
tarafından işlenen diğer bilgiler sayılabilir. Her birimiz, bu sistemleri 
ve bunların içerdiği bilgileri yetkisiz erişim, hasar veya hırsızlığa karşı 
korumakla sorumluyuz.

Cigna, yerel yasalara tabi olarak, tüm e-posta ve diğer elektronik bilgileri, 
Kural ve İlkelerimiz ve Şirket politikasına uyumu belirlemek amacıyla 
inceleme hakkına sahiptir.

Fikri mülkiyet: Cigna’nın fikri mülkiyet hakkına tabi bilgiler arasında 
Cigna saatlerinde veya Cigna kaynakları kullanılarak geliştirilen 
yenilikler, ticari markalar, telif hakları ve ticari sırların yanı sıra, özgün 
ürünler ve iş yöntemleri gibi Şirkete ait iş fikir ve bilgileri sayılabilir. 
Her birimiz, Cigna’nın fikri mülkiyetine tabi bilgileri korumalı ve gizli 
tutmalıyız. Cigna’da çalıştığınız süre içinde geliştirdiğiniz her türlü iş 
ürünü veya fikri mülkiyet hakkına tabi bilgi Cigna’nın malıdır. Cigna’daki 
işinizden ayrılırsanız, gizlilik yükümlülüğünüz devam eder. Ayrıca, diğer 
gerçek ve tüzel kişilerin fikri mülkiyet hakkına tabi bilgilerine de saygı 
göstermelisiniz. Örneğin, önceki işverenlerinizin fikri mülkiyet hakkına tabi 
bilgileri Cigna’daki görevinizde kullanmamalı veya bu tür bilgileri Cigna ile 
paylaşmamalısınız.

Para ödenekleri: Cigna para ödenekleri sorumlu bir şekilde ve sadece 
Cigna iş amaçları için kullanılacaktır. Her birimiz, Şirketin ödeneklerini 
istismar veya hırsızlığa karşı korumalı ve Cigna’nın parasını harcarken 
Cigna’nın bunun karşılığını gerektiği gibi almasını sağlamalıyız. Cebinizden 
yaptığınız harcamalar size sadece gerçek, makul ve onaylanmış iş 
harcamaları için geri ödenir.

“Bilgi işimize enerji sağlar. Müvekkillerimiz, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız, onların bilgilerine iyi bakmamız için bize 
güvenirler. Bu, Cigna’nın marka ve itibarını korumak açısından vazgeçilmezdir. Benzer şekilde hepimiz, Cigna’nın varlıklarını 
politikalarımız uyarınca kullanmakla sorumluyuz.”

Mark Boxer, Başkan Yardımcısı ve Bilişim Başgörevlisi

İlgili politika ve prosedürler

› İşle İlgili Hediyeler ve Ağırlama

› Cigna Varlıkları 

› İş Sürekliliği Planlaması – 
Standartlar ve İlkeler

› Çıkar Çatışması 

› Kontrol, Muhasebe ve Bildirme

› Bilgi Koruma ve Standartları

› Fikrî Mülkiyet

› Yasal Hatlar

› Kişisel Gizlilik

› Kayıt Yönetimi

› Cigna isim ve logolarının kullanımı

Diğer yerel politikalar da geçerli olabilir. 
Etik Kurallarda sözü edilen politikalardan 
herhangi birini görmek için lütfen 
Cigna’nın İş Yeri Politikaları sayfasını 
ziyaret edin.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki


Etik Yardım Hattı • +1.800.472.8348 
Etik Kuralları ve Davranış İlkeleri      8

Şirket varlıklarını, itibarını ve
iyi niyetini korumada dürüstlük

Mali konularda ve işle ilgili olarak doğru  
kayıtlar tutulması 

Cigna, yatırımcılarına, yasal düzenleyici mercilere ve diğer 
paydaşlara, Cigna’nın finansal durumu ve faaliyetlerinin 
sonuçları hakkında doğru, eksiksiz ve gecikmesiz raporlar 
sağlamakta kararlıdır. Bu bilgilerin ele alınma, korunma ve 
raporlanma şeklinin, Cigna’nın itibarı ve yönetimin sağlıklı 
kararlar verme gücü üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu 
nedenle, işlemlerin eksiksiz, doğru ve gecikmesiz olarak 
kaydedilmesinde kararlıyız. Ayrıca, şirket içi ve şirket dışı 
raporlar ve iletişimler eksiksiz, adil, gecikmesiz, doğru ve 
anlaşılır olmalıdır. 

Her birimiz, Şirket kayıtlarını yasal düzenlemeler, iş 
gereklilikleri ve Şirket politikaları uyarınca oluşturmak, 
saklamak ve bertaraf etmekle sorumluyuz. Şirket kayıtları 
için, Şirketin kayıt saklama programı ve varsa, yasa 
gereği saklama zorunlulukları gereğince uygun saklama 
dönemlerine uymalısınız. 

Daha fazla bilgi için lütfen Cigna’nın Kayıt Yönetim 
Politikasına bakın.

.

“Örnek niteliğinde etiğe olan sarsılmaz bağlılığımız akıllı bir iş kararıdır. Müşteriler ve müvekkiller etik kurallarına uyan şirketlerle 
çalışmak isterler. İster ihtiyaç duydukları zaman bize bel bağlayan müşteriler, ister bize yatırım yapan hissedarlar, isterse bizimle 
çalışan ortaklar olsun, tüm paydaşlarımızla olan ilişkimizin temeli güvendir. Elemanlarımız, doğru kararlar vererek ve en yüksek 
etik standartlara uyarak, o güveni her gün korumaya ve sürdürmeye çalışırlar.” 

Eric Palmer, Başkan Yardımcısı ve Finans Başmüdürü

KARAR NOKTASI – Mali konularda ve işle ilgili olarak doğru kayıtlar tutun

Soru.   Orhan önemli bir işlem üzerinde çalışıyor ve müvekkil 
sözleşmeyi pek yakında imzalayacağına dair ona söz 
veriyor. Üç aylık dönem bugün sona erecek ve Orhan 
işlemi üç aylık raporuna dahil etmek istiyor. Dahil 
etmeli mi?

Cevap.   Hayır. İşlemler eksiksiz, doğru olarak ve zamanda 
kaydedilmelidir. Sözleşme imzalanana kadar 
işlem tamamlanmamıştır ve şirket raporuna dahil 
edilemez. 
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Çıkar çatışmalarından kaçınılması

Kişisel çıkarlarınızın, Cigna adına girdiğiniz iş ilişkilerini 
uygunsuz şekilde etkilemesine — hatta, uygunsuz şekilde 
etkilediği görünümünü vermesine — asla izin vermeyin. İş 
gücü üyeleri daima gerçek çıkar çatışmalarından veya çıkar 
çatışması görünümü verebilecek durumlardan kaçınacak 
şekilde davranmalıdır.

Kurumsal fırsatlar: Başka bir kişiyi, Cigna’ya ait malın / 
mülkün veya bilgilerin kullanımı ya da Şirketteki mevkiniz 
kanalıyla keşfedilen bir iş fırsatına götürmemeli veya 
yönlendirmemelisiniz. Ayrıca, Cigna’nın malını / mülkünü, 
bilgilerini veya mevkinizi, tamamen kişisel bir kazanç ya da 
Cigna ile rekabet amacıyla kullanmamalısınız. Cigna’nın bir 
müdürü veya yüksek düzeyde bir yöneticisi iseniz, önceden 
Genel Hukuk Müşavirine bildirip onay almadan Cigna veya 
bağlı şirketlerinden biriyle kişisel bir işleme katılamazsınız.

Cigna dışında istihdam ve diğer faaliyetler: Şirket dışı 
istihdam faaliyetleri fiili veya olası çıkar çatışmaları yaratabilir. 
Örneğin siz, başka bir şirkete çalıştığınız, bir ortak veya 
yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığınız, bir kamu 
görevlisi olarak hizmet ettiğiniz veya bir makam için seçime 
girdiğiniz, ya da bir sektör panelinde hazır bulunduğunuz 
veya görev yaptığınız zaman çıkar çatışmaları doğabilir. Bir 
çıkar çatışması görünümünü dahi vermekten kaçınmak için 
yöneticinize ve Etik Ofisine danışın.

Akrabalıklar: İş kararlarınızı yakın aile üyeleriniz, hayat 
arkadaşlarınız ve ev halkınızın üyeleri asla uygunsuz şekilde 
etkilememelidir. Bu akrabalıklar, çıkar çatışmaları ve gizlilik 
açısından ek hassasiyet gerektirir. Yürürlükteki yasaların 
yasaklamadığı ölçüde, bir akrabalığınız gerçek veya görünüşte 
çıkar çatışması oluşturduğu zaman, o akrabalığı yöneticinize 
ve Etik Ofisine bildirmelisiniz. 

“Piyasadaki başarımızın devamı, etik ve dürüst davranmakla başlar. Bu da sadece yasa ve düzenlemelere uymak 
anlamına gelmez. Her gün doğru olanı yapmak demektir.”

Brian Evanko, Resmi İşler Bölüm Başkanı

KARAR NOKTASI

Çıkar çatışmalarından kaçının

› Cigna’nın çıkarlarına uygun kararlar verin.

› İş kararlarınızı uygunsuz şekilde etkileyen  
veya etkilediği görünümünü veren  
durumlardan kaçının.

› Emin değilseniz yardım isteyin.

Kendinize sorun: 

› Kişisel çıkarlarım veya ailemin kişisel çıkarları, tarafsız 
iş kararları verme yeteneğime gölge düşürür mü, işimi 
etkili bir şekilde yapmamı önler mi, veya Cigna varlıklarını 
istismar etmeme neden olur mu? veya  

› Başkalarına o şekilde görünür mü? 

Şirket varlıklarını, itibarını ve
iyi niyetini korumada dürüstlük
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Şirket varlıklarını, itibarını ve
iyi niyetini korumada dürüstlük

İşle ilgili hediyeler vermek / almak ve ağırlama  
sağlamak / kabul etmek: Gösterişsiz hediyeler ve uygun 
ölçüde iş ağırlamaları, iş ilişkilerini güçlendirmeye yardım 
edebilir. Gerek size sağlansın, gerekse siz teklif edin, hediyeler 
ve ağırlama asla iş kararlarını uygunsuz şekilde etkilememeli 
veya etkilediği görünümünü vermemelidir. Hediye vermenin / 
almanın veya ağırlama sağlamanın / kabul etmenin uygunluğu 
çoğunlukla söz konusu durumun ayrıntılarına bağlı olabilir. 

Genellikle, adil olmayan ticari üstünlük elde etmek için bir  
iş ortağına hediye teklif etmemeli veya vermemelisiniz.  
Ayrıca, Şirket ile çalışan veya çalışmak isteyen ya da Cigna ile 
rekabet içinde olan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiden, 
cüzi bir değerden daha değerli bir hediye istememeli veya 
kabul etmemelisiniz. 

İş ortağının size eşlik ettiği, ve ağırlama etkinliği uygun olup 
bir iş kararını uygunsuz şekilde etkilemediği ya da bir çıkar 
çatışması görünümü vermediği sürece, durum için makul ve 
uygun olan yemek ya da başka mütevazı ağırlama şekillerini 
teklif veya kabul edebilirsiniz. 

Herhangi bir iş hediyesini veya ağırlama etkinliğini teklif 
veya kabul etmeden önce daima sağduyunuzu kullanın ve 
sorularınız varsa yönetime, uyum görevlisine ya da da Etik 
Ofisine danışın. 

Devletlerin veya devlete ait işletmelerin yetkililerine ya 
da çalışanlarına bir hediye veya ağırlama teklif etmeyi 
düşündüğünüz zaman özel dikkat gösterilmelidir. Devletlerin 
veya devlete ait işletmelerin yetkililerine ya da çalışanlarına bir 
hediye veya ağırlama teklif etmeden önce uyum görevlinize 
danışmalısınız. Hediye vermeden / almadan ve ağırlama 
sağlamadan / kabul etmeden önce İşle İlgili Hediyeler ve 
Ağırlama politikasına bakın.

KARAR NOKTASI

İş Ağırlamaları

Soru.   Bir iş ortağı, Jale’ye bir tenis turnuvası için bilet teklif eder. 
Jale biletleri kabul etmeli midir?

Cevap.  Duruma göre değişir. İş ortağı turnuvada Jale ile 
birlikte bulunacaksa, bu bir iş ağırlaması sayılabilir 
ve yürürlükteki iş ağırlaması ilkelerine uygunsa 
kabul edilebilir. İş ortağı turnuvada onunla birlikte 
bulunmayacaksa 

 

 biletler hediyedir. O zaman Jale biletleri sadece hediye 
ilkelerine (biletlerin bedeline ilişkin sınırlamalar dahil) 
uygunsa kabul edebilir. Jale ne yapması gerektiğinden 
emin değilse, bu durum hakkında rehberlik için İşle İlgili 
Hediyeler ve Ağırlama politikasını ve işe özgü herhangi bir 
politika varsa incelemelidir.
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Piyasada dürüstlük
İlgili politika ve prosedürler
Yolsuzlukla Mücadeleye Uyum

Antitröst ve Adil Rekabet

İletişim ve Sosyal Medya

Ekonomik Yaptırımlar ve Ticaret Kısıtlamaları

Bilgi Koruma ve Standartları 

Kişisel Gizlilik

Menkul Kıymet İşlemleri ve Borsada İç Bilgiye 
Dayanan Alışveriş

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ticaret Uygulamaları

Burada sözü edilen politikalardan herhangi birini görmek için lütfen  

Cigna’nın İş Yeri Politikaları sayfasını ziyaret edin.

Adil iş uygulamalarına ve rekabete saygı

Cigna, yasal ve etik iş uygulamaları kanalıyla rekabette 
üstünlük elde etmek ister. İşimizi (ürün satmak ve pazarlamak, 
sağlık hizmeti sağlayıcıları ve tedarikçiler ile sözleşmeler 
yapmak, talepler için ödemeler yapmak ve müşteri istek 
veya şikayetlerini cevaplamak) adil bir şekilde yürütmeliyiz. 
Örneğin, bilginin manipülasyonu veya yanlış beyanı yoluyla 
herhangi bir kişinin istismar edilmesi kabul edilemez ve buna 
müsamaha gösterilmez. 

Cigna, dünya genelinde güçlü ve adil bir şekilde rekabet eder. 
İşimizi, uygunsuz ve rekabet kurallarına aykırı iş uygulamaları 
kanalıyla değil, üstün ürün ve hizmetler kanalıyla korumak ve 
büyütmek isteriz. Dolayısıyla, her birimiz küresel rekabeti ve 
antitröst yasalarını anlamaya ve bunlara uymaya çalışmalıyız. 
Bu yasalar çok karmaşıktır. Uygun iş uygulamalarının neler 
olduğundan emin değilseniz, uyum görevlinize ya da yerel 
hukuk müşavirinize danışın.

KARAR NOKTASI

Adil iş uygulamalarının “evet”leri ve “hayır”ları
Evet: Kamuya açık bilgi kaynaklarına güvenin.

Hayır: Fiyat bilgilerini veya önemli maliyet bilgilerini 
doğrudan rakiplerden almayın.

Evet: Kamuya açık olmayan kaynaklardan bilgi almadan 
veya rakipler hakkında bilgi almak üzere bir danışmanı 
görevlendirmeden önce yerel hukuk veya uyum  
bölümünüze danışın.

Hayır: Çalışan adaylarıyla yaptığınız görüşmeler sırasında 
onlardan rakipler hakkında gizli bilgi almaya çalışmayın.

Evet: Rakipler hakkında elde edilen tüm bilgilerin kaynaklarını 
belgeleyin.

Hayır: Başka bir şirketin mülkiyet hakkına tabi bilgileri 
kullanmayın.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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Piyasada dürüstlük

İş iletişimleriniz açık, adil ve doğru olsun
Cigna’nın müşteriler ve iş ortakları ile olan ilişkileri, uygun 
kanallar aracılığıyla yapılan doğru bilgi alışverişine dayanır. 
İşimizin tanıtımını yapmak ve ilişkileri yönetmek için, sosyal 
medya (internet günlükleri, sohbet odaları ve wiki siteleri) 
dahil olmak üzere çeşitli iletişim yöntemlerinin  
kullanılmasını destekleriz. 

İşimizin gerçekleri hakkında yanlış beyanlarda 
bulunamadığımız gibi, işimizi adil bir şekilde işletmek için 
gerekli olan bilgileri de gizleyemeyiz. Cigna adına sadece, 
Kurumsal veya Uluslararası İletişim bölümünün önceden izin 
ve onayını aldıktan sonra konuşabilirsiniz ve konuşmanızda, 
onaylanmış olan metne sadık kalmalısınız. Medya tarafından 
yapılan tüm istekleri Kurumsal İletişim bölümüne 
yönlendirmelisiniz. Ayrıca, her türlü kişisel iletişimlerinizde, 
Cigna adına konuştuğunuz izlenimini asla vermemelisiniz. 

Müşterinin, çalışanın ve müvekkilin mahremiyet ve 
gizliliğinin korunması
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve müvekkillerimiz, bizden 
onların kişisel ve iş bilgilerini korumamızı beklerler. Onların 
kişisel veya hassas bilgilerini Cigna’nın kişisel gizlilik 
duyurularında bildirilen şekillerin dışında ve Cigna’nın kişisel 
gizlilik ve bilgi koruma politikalarına aykırı bir şekilde 
toplayarak, kullanarak veya açıklayarak onların güvenini asla 
sarsmamalısınız. 

Hastalara ve/veya şirket çalışanlarına ait kişisel bilgilerin birçok 
çalışan tarafından görülmesi olağandır. Topluca HIPAA 
kısaltmasıyla bilinen ABD federal düzenlemeleri, “koruma 
kapsamındaki sağlık bilgileri”ni (KKSB, veya İngilizce 
kısaltmasıyla PHI) korumak amacıyla tasarlanmıştır. Kişisel bilgi 
bir hastanın fiziksel veya ruhsal durumuyla ya da sağlık 
hizmetleri sağlanması veya bunlar için ödeme yapılmasıyla 
ilgiliyse, o kişisel bilgi PHI sayılabilir. 

HIPAA düzenlemelerinin ve şirketimizin bunlarla ilgili kişisel 
gizlilik politika ve prosedürlerinin çalışanlar tarafından iyice 
bilinmesi önemlidir. KKSB’ye erişiminiz varsa, o bilgileri 

uygunsuz kullanıma ve açıklanmaya karşı korumalısınız.  
HIPAA ve şirket politikasında tanımlanan şekliyle işiniz veya 
hasta bakımı ile ilgili meşru bir amacınız yoksa, herhangi bir 
KKSB’ye erişmemeli, bu tür bilgileri kullanmamalı veya 
açıklamamalısınız. Ayrıca, KKSB’yi kişisel menfaatiniz için 
kullanamazsınız. ABD’de eyalet yasaları, hasta bilgilerinin 
korunmasında önemli bir rol oynar. HIPAA’ya ek olarak, eyalet 
yasaları tarafından özellikle hassas bilgiler için fazladan 
koruma sağlanır ve birçok eyalette, kişisel bilgilerin ve/veya 
KKSB’nin bir ihlali olduğu zaman bireylere bildirim yapılmasına 
ilişkin özel şartlar mevcuttur. Bu konudaki federal ve eyalet 
düzeyindeki yasalar karmaşık olup sürekli değişmektedir; bu 
nedenle bu konular üzerinde eğitim özellikle önemlidir. 
Federal ve eyalet düzeyindeki çeşitli yasalar, kimlik belirleyici 
bilgileri (KBB, veya İngilizce kısaltmasıyla PII) sağlık 
hizmetleriyle ilgili olmasa dahi korur. KBB, bir bireyin kimliğini 
belirlemek için kullanılabilecek her türlü isim veya numarayı 
içerir; örnekler arasında bir bireyin adı soyadı, Sosyal Güvenlik 
numarası, doğum tarihi ve sürücü belgesi numarası sayılabilir. 
KBB’yi kimlik hırsızlığına karşı korumak hepimizin 
sorumluluğudur.

HIPAA veya kişisel gizlilik ile ilgili sorularınız olursa amiriniz 
veya Kişisel Gizlilik Görevliniz ile iletişim kurmanız önerilir.

Amerika Birleşik Devletleri dışında birçok ülkenin kendi kişisel 
gizlilik yasaları vardır. Birçok durumda, uluslararası kişisel 
gizlilik kanunları ABD’de bulunanlardan daha sıkı olup, daha 
geniş bir uygulama alanını kapsar. Avrupa Birliği içinde 
yürürlükte olan Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GVKD, veya 
İngilizce kısaltmasıyla GDPR) dahil, ancak bununla sınırlı 
olmayarak, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kanunlarla 
ilgili sorular için lütfen Uluslararası Kişisel Gizlilik Görevlisiyle 
iletişim kurun. 

Kişisel bilgilerin veya iş verilerinin sınıflandırılması ülkeye, 
eyalete veya belediyeye göre değişebilir. Cigna’daki rolünüz 
için geçerli olan tüm bilgi koruma ve kişisel gizlilik yasalarını 
bilmek ve bunlara uymakla sorumlusunuz.
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Piyasada dürüstlük

Sosyal medya

Soru. Bir sosyal medya sitesindeysem nelere  
dikkat etmeliyim? 

Cevap. Gizli veya hassas bilgi açıklamamalısınız. Taciz edici, 
ayrımcı veya küfürlü dil kullanılmamalıdır. Yorumlarınız 
yerel bir gazetenin ön sayfasında ilan edildiği takdirde 
kendinizi nasıl hissedeceğinizi ya da ailenizin veya 
dostlarınızın nasıl hissedeceklerini dikkatli bir şekilde 
düşünün. Bu konuda ek rehberlik için lütfen İletişim ve 
Sosyal Medya politikasına bakın.

Bilgi korumanın “evet”leri ve “hayır”ları

Evet: Farklı bilgi kategorilerini (çok hassas, gizli, müseccel 
ve kamuya açık) ve bunları korumak için gereken 
önlemleri bilin.

Hayır: Cigna tarafından onaylanmamış herhangi bir 
donanımı monte etmeyin ya da yazılımı yüklemeyin veya 
bu türü donanımı / yazılımı kullanmayın

Evet: Gizli bilgi içeren belgeleri yazıcıdan veya faks 
makinesinden hemen alın.

Hayır: Cigna bilgilerini kişisel e-posta hesabınıza 
(örneğin, gmail) göndermeyin veya ev bilgisayarı,  
tablet ya da akıllı telefon gibi Cigna’ya ait olmayan bir 
cihazda saklamayın.

Kimlik belirleyici bilgilerin (KBB) açıklanma 
olaylarını bildirin 

Soru: Kimlik belirleyici bilgilerin uygun olmayan şekilde 
açıklanmasını kime bildirmeliyim? 

Cevap: Bir bireyin KBB’sinin uygun olmayan şekilde 
açıklanması halinde bu durumu derhal Şirket Kişisel 
Gizlilik Ofisine bildirin. Uluslararası kişisel gizlilik 
sorunlarını yerel hukuk bölümünüze ya da uyum 
görevlinize bildirin. 

Çok hassas ve gizli bilgilerin açıklanma 
olaylarını bildirin 

Soru: Çok hassas ve gizli bilgilerin uygun olmayan şekilde 
açıklanması halinde bu durumu kime bildirmeliyim? 

Cevap: Çok hassas ve gizli bilgilerin uygun olmayan 
şekilde açıklanmasını içeren tüm olayları Cigna Legal’e 
(Cigna Hukuk Bölümüne) bildirin.

KARAR NOKTASI
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Piyasada dürüstlük
Menkul kıymet alışverişlerinin yasalara uygun  
şekilde yapılması

İç bilgiye dayanan borsa alışverişlerini yasaklayan katı yasa ve 
düzenlemeler mevcuttur. “İç bilgiye dayanan alıveriş”, bir şirket 
hakkında kamuya açık olmayan önemli bilgiden (“iç bilgi” olarak 
da bilinir) haberdar olarak borsada menkul kıymetlerin alım 
satımını içeren yasa dışı uygulama anlamına gelir. Söz konusu 
bilgi kamuya açık bir duruma gelene kadar Cigna menkul 
kıymetlerinin (veya diğer şirketlerin menkul kıymetlerinin) 
borsada alışverişini yapmamalısınız. Bilgi, bir şirket tarafından 
kamuya duyurulduktan (örneğin, bir basın bülteni yoluyla) ve 
bilginin yatırım pazarı tarafından kavranması ve 
değerlendirilmesi için yeterli bir süre geçtikten sonra kamuya 
açık bilgi sayılır. 

İç bilginin birçok şekli olabilirse de, genellikle, makul bir 
yatırımcının, bir şirketin menkul kıymetlerini satın almayı, 
satmayı veya elinde tutmayı içeren bir yatırım kararı verirken 
olasılıkla önemli sayacağı bilgi anlamına gelir. Bu tür bilgi, bir 
Cigna çalışanı olarak öğrendiğiniz, Cigna’dan başka bir şirketi 
etkileyen bir bilgi de olabilir. Yaygın örnekler arasında mali 
bilgiler, yeni sözleşmeler, ürünler ya da iş geliştirme planları ve 
büyük kurumsal değişimler sayılabilir. 

İç bilgiyi, diğer gizli Cigna bilgilerini kullanacağınız gibi kullanın: 
Bilgiyi ailenize, dostlarınıza veya başkalarına vermeyin; kamuya 
açık yerlerde bilgi hakkında konuşmayın; başıboş olabilecek faks 
makinelerine göndermeyin; genel bilgi amaçlı e-posta 
adreslerine göndermeyin; ve Cigna’da sorumluluklarını yerine 
getirmeleri için iş amaçlarıyla bilmeleri gereken kişilerin dışında 
başkalarına söylemeyin.
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Piyasada dürüstlük

Ekonomik yaptırımlara ve ticaret  
kısıtlamalarına uyulması 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve uygulanması gereken diğer 
yaptırım programlarına uymak için, şüpheli teröristler veya 
terörist hükümetler ya da şüpheli uyuşturucu madde kaçakçıları 
gibi belirli ülkeler veya belirli hükümet, birey ve oluşumlar ile 
çalışamayız. Bir hükûmet, birey veya oluşumun bu kısıtlamalara 
tabi olup olmadığı hakkında soru ya da kaygılarınız varsa uyum 
görevlinize danışın. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından 
desteklenmediği sürece herhangi bir ülkenin boykot edilmesine 
katılmamız yasaktır. Bir boykota katılmanız ya da bir boykotun 
desteklenmesine ilişkin bilgi vermeniz istenirse, herhangi bir 
şekilde harekete geçmeden önce bu durumu uyum  
görevlinize bildirin. 

Bizler küresel bir şirkette çalışmaktayız. Bu da, ülkelerin yasa 
ve düzenlemelerinin farklı olabileceği, hatta bu kısıtlamalarla 
çelişebileceği anlamına gelir. Dolayısıyla, bu konuda sorularınız 
olursa uyum görevlinize danışmanız önemlidir.

Tedarikçi ve yüklenici yönetiminde özenli olma

Tedarikçi ve yüklenicilerimizden, Şirket adına giriştikleri 
faaliyetlerini Kural ve İlkelerimizle tutarlı bir şekilde ve Cigna ile 
imzaladıkları sözleşmeleri uyarınca yürütmelerini bekleriz. Bu 
kişilerin, yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya özen 

göstermeliyiz. İş ortaklarımız, herhangi bir Cigna mensubunu 
Kural ve İlkelerimizi, Şirket politikalarını veya yasaları ihlal 
etmeye teşvik edemez. 

Rüşvete ve yolsuzluğa karşı çıkılması

Başka bir kişinin iş kararlarını etkilemek için uygunsuz yollara 
asla başvurmamalıyız. Cigna iş gücünün hiçbir üyesi, Cigna’yı, 
müşterilerimizi ya da çalışanlarımızı ilgilendiren bir işi veya adil 
olmayan iş üstünlüğünü elde etmek ya da elde tutmak için 
birine rüşvet veya diğer uygunsuz menfaatler teklif edemez ya 
da sağlayamaz. 

Bir işi veya adil olmayan iş üstünlüğünü elde etmek ya da 
elde tutmak için bir resmi yetkiliye veya memura asla ödeme 
yapmamamız ya da ödeme sözü vermememiz veya değerli bir 
şey teklif etmememiz özellikle önemlidir. “Değerli bir şey,” resmi 
yetkiliye yapılan nakit ödemeleriyle sınırlı değildir; örneğin, 
resmi yetkilinin isteği üzerine bir hayır kurumuna ödeme 
yapmayı kabul etmek de değerli bir şey sayılır. 

Cigna, dünya genelinde yolsuzlukla mücadele ile ilgili çeşitli 
yasa ve düzenlemelere uymak amacıyla, mali defter ve 
kayıtlarının dürüst ve doğru olmasını sağlamak için Şirket 
varlıkları ve muhasebe uygulamaları üzerinde sıkı kontroller 
kullanır. Bu yasaların herhangi birinin ihlal edildiğini biliyor 
veya edildiğinden şüpheleniyorsanız, bu durumu derhal uyum 
görevlinize bildirmelisiniz.

“Önde gelen bir küresel sağlık hizmetleri şirketi olarak, dünya genelindeki piyasaların ve düzenleyici adli yetki bölgelerinin 
sürekli değişen dinamiğine yanıt vermeye devam etmeliyiz. Faaliyetlerimizi yürütme şeklimizi etkileyen yasaların çeşitlilik ve 
karmaşıklığının daima farkında olmamız şarttır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ve adli yetki bölgelerinin her birinde yürürlükte 
olan farklı kanun ve düzenlemeler bulunması nedeniyle, tüm yerel yasa gerekliliklerine uyum sağlamak için aktif olarak 
çalışmaya devam etmeliyiz.

Jason Sadler, Başkan, Uluslararası Piyasalar

KARAR NOKTASI 

Kimler resmi yetkilidir?

Resmi yetkili teriminin tanımı geniş olup, bir devlet sağlık planı veya reçeteli ilaç planı müvekkili gibi 
tamamen veya kısmen devlete ait herhangi bir işletmenin, bir devlet hastanesinin ya da uluslararası devlet 
kuruluşlarının yöneticilerini veya çalışanlarını ve bunların yanı sıra siyasi makam adaylarını içerebilir. 
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Kamu sektöründe dürüstlük

İlgili politika ve prosedürler
Yolsuzlukla Mücadeleye Uyum 

Sahte Talepler

Devlet Sözleşmeleri / Rüşvetle Mücadele

Siyasi Bağışlar / Devlet İrtibatları

Burada sözü edilen politikalardan herhangi birini görmek için lütfen  

Cigna’nın İş Yeri Politikaları sayfasını ziyaret edin.

Devlete gerçek ve doğru talepler gönderilmesi 

Bir devlete veya ABD’deki Medicare veya Medicaid gibi bir 
devlet kurumuna talepler gönderiyorsak, bunların gerçek ve 
doğru olduğundan emin olmalıyız; aksi takdirde hem Cigna 
hem de çalışanlar bireysel olarak sorumlu tutulabilirler. 
Sahtekarlık veya istismar içeren uygulama yapıldığını biliyor 
veya yapıldığından şüpheleniyorsanız, bu tür ihlalleri  
derhal bildirmelisiniz. 

Resmi yetkililerle sorumlu şekilde  
irtibat kurulması 

Resmi yetkili veya memurlarla yapılan iletişimler daima 
eksiksiz, gerçeklere dayalı ve doğru bilgi içermelidir. 
Cigna’nın olağan işlerini yürütmek için resmi yetkililer veya 
memurlar (örneğin, düzenleyici kurum çalışanları) ile irtibat 
kurma iznimiz vardır; bu irtibatlar iş sorumluluğumuzun 
bir parçasıdır. Resmi yetkililer veya memurlar ile tüm diğer 

irtibatlar (bir devlet kurumuyla yeni bir işe girişmek ya da yasa, 
düzenleme veya politika tasarıları için öneriler vermek gibi) 
aşağıdaki kanallar kullanılarak başlatılmalıdır: 

› Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve federal kurumları ile 
irtibat için Cigna’nın Kamu Politikaları ve Resmi İşler Bölümü

› Eyaletler ve eyalet kurumları ile irtibat için Düzenleyici ve 
Resmi Eyalet İşleri Bölümü

› Amerika Birleşik Devletleri dışında, devlet ve devlet 
kurumları ile irtibat için yerel hukuk bölümünüz 

Resmi sözleşme kurallarına uyulması

Cigna’nın ürün veya hizmetleri için ödemeler kısmen dahi 
olsa bir devlet programı tarafından yapıldığında, resmi 
sözleşmelere ilişkin ek yasal şartlara tabi olabiliriz. İşletmemiz 
resmi bir sözleşme kapsamında çalışıyorsa, yürürlükteki tüm 
kural ve düzenlemelere uymamız beklenir. Buna, örneğin, 
devlet tarafından geri ödeme yapabilecek mal, malzeme veya 
hizmet satın alımının önerilmesine veya düzenlenmesine 
karşılık olarak kasten herhangi bir tazminat (ücretsiz 
veya maliyetin altında hizmet dahil) istemeyi veya almayı 
yasaklayan özel kurallar dahildir. 

KARAR NOKTASI 

Resmi yetkililerle sorumlu şekilde irtibat kurmanın “evet”leri ve "hayır”ları

Evet: Resmi bir yetkili veya memur sizden bilgi istediği ve siz bu tür isteklere yanıt vermeye yetkili olmadığınız takdirde, Kamu 
Politikaları ve Resmi İşler Bölümüyle ya da yerel hukuk bölümünüzle temas kurun.

Hayır: Kamu Politikaları ve Resmi İşler Bölümüyle ya da yerel hukuk bölümünüzle uygun şekilde temas kurmadan yeni bir iş 
arayışı içinde bir resmi yetkili veya memur ile irtibata geçmeyin.

Evet: Resmi isteklere yanıt vermeye yetkiliyseniz, eksiksiz ve doğru yanıtlar verin.

Hayır: Resmi yetkili veya memurlardan kayıt ya da belge gizlemeyin. 

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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Sosyal sorumluluk bilincine sahip bir tüzel kişi  
olarak dürüstlük
İlgili politika ve prosedürler
Hayır Kurumlarına Bağışlar

Siyasi Bağışlar / Devlet İrtibatları

Burada sözü edilen politikalardan herhangi birini görmek için lütfen  

Cigna’nın İş Yeri Politikaları sayfasını ziyaret edin.

Siyasi sürece katılırken dikkat

Cigna, çalışanlarının, üst düzey görevlilerinin ve müdürlerinin 
sivil vatandaş olarak siyasi sürece katılmalarını teşvik eder. 
Ancak, kişisel olarak siyasi bağışlarda bulunduğunuz veya 
siyasi faaliyetlere katıldığınız zaman, kişisel siyasi görüşlerinizi 
Şirketin görüşlerinden belirgin bir şekilde ayırmaya dikkat 
etmelisiniz. Cigna ekipmanlarının, malzemelerinin, zamanının, 
tesislerinin, telefonlarının veya idari destek kaynaklarının 
herhangi bir siyasi faaliyetle bağlantılı olarak kullanılması, 
şirket varlıklarının istismarı sayılmanın yanı sıra, yasaları ve 
Cigna’nın siyasi bağışlara ilişkin politikalarını ihlal eden bir 
“siyasi bağış” olarak da görülebilir. Bazı durumlarda kişisel 
bağışta bulunmak dahi yasak olabilir. Belirli durumlarda, 
çalışanların ve hatta eşlerinin dahi bağışta bulunmaları  
yasak olabilir. 

Şirketin bağış politikasıyla tutarlı bağışlar 

Cigna, çalışmaları kâr amacı gütmeyerek dünya genelinde 
bireylerin ve toplumların sağlığını, yaşamını ve güvenlik 
duygusunu destekleyen kuruluşlara bağış yapar, sponsorluklar 
sağlar ve katkılarda bulunur. Hizmet sunduğumuz toplumlara 
geri verme geçmişimizle ve sosyal sorumluluk bilincine sahip 
bir şirket olmakla gurur duyarız. Bununla birlikte, tüm bağışlar 
şeffaf olmalı ve amaçları Cigna’nın politikalarıyla tutarlı olup 
kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ödenmelidir. 

Bir parasal veya ayni bağışta bulunmak için Cigna ödeneklerini 
kullanmadan, bir hayır kurumunu desteklemek üzere 
sponsorluk sağlamadan, Cigna varlıklarını bağışlamadan ya da 
Cigna varlıklarının bu tür bir kurum tarafından veya bu tür bir 
kurum için kullanılmasına izin vermeden önce, Toplumsal İşler 
Müdüründen veya onun görevlendirdiği kişiden yazılı onay 
almalısınız. Toplumsal İşler Müdüründen yazıl onay almak 
için, isteğinizi yerel olarak onaylanmış Hayır Kurumlarına 
Bağış İstek Formunu kullanarak göndermelisiniz. Ayrı bir tüzel 
kişi olan Cigna Foundation (Cigna Vakfı) öncelikle, kâr amacı 
gütmeyen sağlıkla ilgili projelere bağışlarda bulunur. Herhangi 
bir maddi destek için Cigna Foundation’a yapılan istekler 
Vakfın başvuru süreci kullanılarak gönderilmeli ve Vakfın Genel 
Müdürü tarafından onaylanmalıdır.

KARAR NOKTASI 

Şirket bağışları

Soru.  Hayırsever amaçlı küçük bir yerel etkinliğe katılmak için yöneticimin desteğini aldım. Neden ayrıca Cigna Toplumsal 
İşler Bölümünün de onayını almam gerekiyor?

Cevap.  Cigna ödenek ve varlıkları kullanılarak yapılan her bağış, Cigna’nın iyi bir kurumsal vatandaş olmasına ilişkin itibarını 
destekler. Her bağış aynı zamanda yasal önem taşır. Toplumsal İşler Bölümü, şirket olarak yaptığımız hayırsever 
bağışların yürürlükteki tüm yasalara ve New York Menkul Kıymetler Borsasının listeleme standartlarına uymasını 
sağlamakla sorumludur. Toplumsal İşler Bölümü ayrıca, bağış bilgilerini Cigna’nın kurumsal Yıllık Raporunda ve 
yıllık Bağış Raporunda kullanım için ve bundan başka resmi kurumlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve müstakbel 
müşteriler tarafından yapılan iletişim ve bilgi istekleri toplar.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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İş yerinde dürüstlük
“Cigna’da uzun süredir çeşitliliğe ve eşit fırsatlara tutkulu bir bağlılığımız olmuştur. Tüm çalışanlara adil davranmakta 
kararlıyız ve iş yeri politikalarımızda ayrımcılığın ve tacizin her şekli açıkça yasaklanır. Daha da önemlisi, tüm 
çalışanlarımızdan Cigna’nın değerlerini her gün, her etkileşimlerinde ve herkesle devam ettirmelerini bekleriz.”

John Murabito, Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Başgörevlisi

KARAR NOKTASI 

Misilleme yok

Soru.  Yasemin kısa bir süre önce birkaç çalışanın bir meslektaşından aşağılayıcı ve ırkçı bir şekilde söz ettiklerine tanık 
olur. Ne yapmalıdır?

Cevap.  Yasemin endişesini derhal yöneticisine veya insan kaynaklarına bildirmelidir. Yasemin bu konuda yöneticisiyle 
konuşmaktan çekiniyorsa, çalışan ilişkileri temsilcisiyle, uyum görevlisiyle veya Etik Yardım Hattı ile iletişim 
kurmalıdır. 

İlgili politika ve prosedürler
İletişim ve Sosyal Medya

Eşit İstihdam Fırsatı

Tacizin Önlenmesi

Burada sözü edilen politikalardan herhangi birini görmek için lütfen  

Cigna’nın İş Yeri Politikaları sayfasını ziyaret edin.

Cigna; çalışanlara, hastalara ve tüm insanlara adil ve tarafsız 
bir şekilde davranmanın, misyonumuzun yerine getirilmesi 
açısından kritik düzeyde önemli olduğunu düşünür. 

Müşteriler ve hastalar açısından ayrımcılık yapmama

Cigna’nın politikası; ırk, ten rengi, din, cinsiyet, etnik köken, 
yaş, engellilik, kamu yardımı alma durumu, genetik bilgi ya 
da yürürlükteki yasaların koruması altında olan herhangi bir 
sınıflandırmaya bakmaksızın müvekkilleri, üyeleri, hastaları ve 
müşterileri kaydetmek ve onlara hizmet sağlamaktır. 

Eşit istihdam fırsatının desteklenmesi

Cigna, istihdamda çeşitliliği ve eşit fırsat verilmesini destekler. 
Hepimiz, olumlu bir çalışma ortamı ve tüm bireylere saygılı ve 
onurlu davranılmasını sağlamakla sorumluyuz. İstihdam ile ilgili 
kararlarımız, bireyin becerilerine, vasıflarına ve iş performansına 
dayanmalıdır. Kararların, ayrımcı ve kanunların yasakladığı 
herhangi bir etkene dayandırılmasına izin vermeyiz. Sözü 
edilen etkenler arasında, örneğin ABD’de, ırk, ten rengi, cinsiyet 
(hamilelik dahil), yaş, engellilik, askerlik statüsü, din, ulusal 
köken, soy, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni hal,  
ev içi birliktelik durumu, genetik bilgi veya vatandaşlık  
durumu sayılabilir. 

Tacizin önlenmesi 

Cigna, tacizin göz korkutucu, tehdit edici veya aşağılayıcı sözlü 
ya da fiziksel davranışları da içeren hiçbir bir şekline müsamaha 
göstermez (örnekler arasında ırkçı, cinsiyet ayrımı yapan veya 
etnik kökene yönelik yorum ya da şakalar sayılabilir). Taciz 
sadece Cigna’nın ofislerinde değil, aynı zamanda herhangi bir 
diğer Cigna çalışma konumunda, sponsorluğu Cigna tarafından 
yapılan herhangi bir etkinlikte veya Cigna’nın elektronik varlıkları 
(örneğin, e-posta, sesli posta ve internet erişimi) kullanılırken de 
kabul edilmez. Her birimiz bu tür davranışlardan kaçınmalı ve 
gördüğümüze yönetime ya da insan kaynaklarına bildirmeliyiz.

 
 

Açık, saygılı ve dürüst iletişim

Açık iletişim, iş konularında birbirimize doğru ve zamanda bilgi 
verdiğimiz anlamına gelir. Farklı görüşler ve kaygı ifadeleri hoş 
karşılanır; birbirimizle aynı fikirde olmasak da sağlıklı tartışma 
önemlidir. Birbirimizle iletişim daima profesyonel ve saygılı bir 
şekilde yapılır. Nezaketsizlik ve küfürlü dil asla kabul edilmez. 
Açık iletişim, birbirimize saygının bir ifadesidir.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki


Önemli irtibatlar

Yöneticiniz 
Amaç: İş yeri sorunları için en iyi irtibatınız

İnsan Kaynakları Genel Uzmanı
Cigna Life Hizmet Merkeziniz:
Ücretsiz arayın: +1.800.551.3539* 
Yerel Çalışan İlişkileri Temsilciniz:
+1.215.761.1900 (yurt dışı / yurt içi)
Amaç: İstihdam kaygıları

Cigna Bilgi Koruma 
E-posta: CignaInformationProtection@Cigna.com
Amaç: Bilgi koruma sorunları hakkında yardım

Küresel Güvenlik ve Havacılık
24 saat acil numaralar
Ücretsiz arayın: +1.800.222.0852* veya
+1.215.761.6279 (yurt dışı / yurt içi)
Amaç: Cigna mallarının çalınmasını bildirmek

Şirket Uyumu
İş Gücü Üyeleri İçin: Iris üzerinde, Enterprise (Şirket) > Our 
Business Units (İş Birimlerimiz) > Cigna Legal (Cigna Hukuk) > 
Ethics and Compliance (Etik ve Uyum) altında
Amaç: Kural ve İlkelerimiz ve destekleyici politikalarımız 
hakkında tavsiye ve bunların yorumlanması

Şirket Kişisel Gizlilik Ofisi 
E-posta: PrivacyOffice@Cigna.com veya 
CignaHealthCarePrivacyOffice@Cigna.com 
Amaç: Ülke içi kişisel gizlilik sorun ya da olayları hakkında tavsiye 
ve politika yorumlaması

Etik Yardım Hattı**
Ücretsiz arayın: +1.800.472.8348*  
ABD dışından ücretsiz aramalar Erişim Kodları  
kullanılarak yapılabilir

E-posta: Ethics@Cigna.com

İnternet siteleri: 
ABD ve Avrupa Dışındaki iş gücü üyeleri ve bireyler için:  
CignaEthicsHelpline.Alertline.com

Avrupa iş gücü üyeleri:  
CignaeuEthicsHelpline.Alertline.com

Amaç: Kural ve İlkelerimiz hakkında tavsiye ve bunların 
yorumlanması ve kaygıların bildirilmesi

Hukuk Bölümü
İş gücü üyeleri için: Iris üzerinde, Enterprise (Şirket) >  
Our Business Units (İş Birimlerimiz) >  
Cigna Legal (Cigna Hukuk) altında
Amaç: Yasa ve düzenlemeler hakkında tavsiye ve bunların 
yorumlanması

Kurumsal Denetim Bölümü
E-posta: GeneralAuditor@Cigna.com 
Amaç: Kurallarımızın bilinen veya şüpheli ihlallerinin bildirilmesi

Uluslararası Kişisel Gizlilik Ofisi
E-posta: InternationalPrivacyMailbox@Cigna.com
Amaç: Uluslararası kişisel gizlilik sorunları hakkında tavsiye ve 
politika yorumlaması

Bazı sınırlı durumlarda, Uyum Başgörevlisi veya onun görevlendirdiği kişi tarafından Kural ve İlkelerimizin bir kısmına ilişkin feragat izni verilebilir. Bu Kural ve İlkelere dahil herhangi 
bir hükme ilişkin feragat istekleri yazılı olarak yapılmalıdır. Üst düzey yönetim görevlileri ve müdürler için feragatler Cigna’nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalıdır. Yürürlükteki 
yasalar gerektirdiğinde, feragatler derhal açıklanacaktır.

Cigna, Kural ve İlkelerimizi zaman zaman güncelleyebilir ve önemli değişiklikler Kurumsal Uyum bölümü tarafından duyurulacaktır.

Cigna’nın Kural ve İlkeleri bir istihdam sözleşmesi olmayıp, Cigna ile Kural ve İlkelerimiz kapsamına giren kişiler arasında hiçbir sözleşmesel hak oluşturmaz. 

  * Not: Amerika Birleşik Devletleri dışından ücretsiz olarak aramak istiyorsanız Erişim Kodu + 800.472.8348’i tuşlayın. Erişim kodunu bilmiyorsanız burayı tıklatarak öğrenebilirsiniz.

** Etik Yardım Hattı, Cigna Yönetim Kuruluna bildirim yapmakla sorumlu bağımsız bir işlev olan Uyum Bölümü tarafından yönetilmektedir. +1.800’li numara günün 24 saati / 
haftanın yedi günü çalışmakta olup, yapılan aramalara birden fazla dilde cevap verilebilmektedir.

Bu Kuralların, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyması amaçlanmıştır. Bu kurallardaki hiçbir hüküm çalışanların ABD Ulusal Emek İlişkileri Kanununun 7. Bölümünde tanımlanan 
“karşılıklı yardım veya koruma için düzenlenmiş koruma altındaki faaliyetler”e katılmalarını kısıtlama veya çalışanları bu tür faaliyetlere katılmaktan başka şekilde caydırma amacını taşımaz.

Tüm Cigna ürün ve hizmetleri münhasıran, Cigna Corporation’ın faaliyet gösteren bağlı şirketleri (bu şirketler arasında Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life 
Insurance Company, Cigna Behavioral Health Inc. ve bunların yanı sıra Cigna Health Corporation’a bağlı HMO [Yönetimli Sağlık Kuruluşları] 
veya hizmet şirketleri sayılabilir) tarafından veya kanalıyla sağlanır. Cigna adı, logosu ve diğer Cigna işaretleri, Cigna Intellectual Property Inc. 
şirketine aittir. Tüm resimler sadece tanımlayıcı amaçlarla kullanılmaktadır.
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Cigna’da, sorularınıza yardım edecek ve kaygılarınızı bildirmeniz için birçok seçenekler mevcuttur.

Cigna’nın misilleme yapmama politikası
Kural ve İlkelere uyumsuzlukları ve diğer uyum sorunlarını iyi niyet çerçevesinde bildirdiğinizde veya bu sorunların soruşturulmasına 
katıldığınızda size karşı herhangi bir misilleme yapılmayacaktır. Misilleme yapan herhangi bir Cigna çalışanına işten çıkartılmaya 
kadar (işten çıkartılma dahil) disiplin cezası uygulanacaktır.
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