İŞ ETİĞİ KURALLARI
DÜRÜSTLÜK
-

Tüm süreç ve iş ilişkilerimizde dürüstlük ve iş ahlakı öncelikli değerlerimizdir.
Çalışanlarımız ve iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi kurum ve kuruluşların bu değerleri
zedelemesi durumunda ticari veya ilişkisine son verme hakkımız bulunur.

GİZLİLİK
-

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve
özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz
Faaliyetlerimize ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili
kişilerle paylaşır , sadece şirket amaçları doğrultusunda kullanırız.
Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile
proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

ÇIKAR ÇATIŞMASI
-

Çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen,
ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan
kişisel çıkar sağlamayız.
Şirketimiz dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Kalibre Boru adını ve
gücünü kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.
Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler
vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız.
Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize veya İnsan Kaynakları Bölümü'ne danışırız.

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
-

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk
çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir
bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil
toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer
alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
-

-

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru
şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz
koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde
yaklaşırız.
Tedarikçi ve iş ortaklarımıza adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamannda yerine
getirmek için gerekli özeni gösteririz.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
-

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara
dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer
alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş
hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
Çocuk işçi çalıştırılmaması konusundaki tüm yerel ulusal ve uluslararası yasa yönetmelik ve
mevzuata uygun hareket ederiz.
İş sağlığı ve güvenliği ile her türlü prosedür , talimata uygun hareket eder ve denetimini
sağlarız.
Şirket içinde , çalışanlara yönelik uygulamalarda çalışanlar arasında cinsiyet , yaş, siyasi
düşünce , fiziksel engel , etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz , kişilere ayrıcalık
tanımayız.

RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
-

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

-

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
-

Toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde,
kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

-

Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı
davranırız.

-

Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.
Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyar, atık geri kazanım veya
bertaraf işlemlerini çevre mevzuatına uygun olarak yaparız.

KALİBRE BORU ADINA SORUMLULUKLARIMIZ
-

-

Hizmetlerimizi ; şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik
kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.
Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye
özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile
çalışmayı amaçlarız.
Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans v.b.
yerlere konuşmacı olarak katılmak için şirket üst yönetiminden onay alırız ve bu faaliyetlerden
hiçbir kazanç elde etmez, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade
ederiz.
Şirketi risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun
personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız ve çözüm üretiriz.
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