ÇALIŞMA İLKELERİ VE
ETİK DEĞERLER POLİTİKASI

Daax Construction, müşterilerinin memnuniyetini, doğal kaynakların etkin kullanılarak üst
düzey kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmayı ve ekonomik hayatın gelişimine katkıda
bulunmayı amaçlar. Bu suretle yerel ve küresel çapta, müşterileri, ortakları, çalışanları,
tedarikçileri, için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı ve paralelinde
sürdürülebilir büyümeyi hedefler.
Tüm paydaşlardan ve çalışanlarımızdan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm
uygulama prensiplerine uymaları ve Daax Construction’ ın saygınlığını ve kurumsal yapısının
güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenir. Geçici çalışanlar da dahil olmak üzere, tüm
çalışanlar, Çalışma İlkeleri ve Etik Değerler Politikasına uymakla yükümlüdürler. Çalışma
ilkeleri ve etik kuralların tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi
vermelerinin sağlanması ve ilke ve kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin
gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

Sorumluluklarımız
Müşterilerimize
Daax Construction müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde
karşılamak, istikrarlı politikalar izlemek, müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı
oluşturmak, müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek üzerinde yoğunlaşmıştır. Daax
Construction bütün müşterilerine ırk, din, dil, milliyet ve cinsiyete bakmaksızın eşit davranır
ve ticari sır kapsamında müşteriler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterir.

Alt Yüklenici ve Tedarikçilerimize
Daax Construction alt yüklenici ve tedarikçilerin kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları
haklarına saygılıdır, bu hakları korur. Mevzuat ile düzenlenmeyen durumlarda, iyi niyet
kuralları çerçevesinde ve Daax Construction imkânları ölçüsünde, tedarikçilerle müşterek
menfaatler korunacaktır. Daax Construction bütün alt yüklenici ve tedarikçilerine ırk, din, dil,
milliyet ve cinsiyete bakmaksızın eşit davranır ve ticari sır kapsamında alt yüklenici
tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterir.

Rakiplerimize
Tüm rakiplerimizle adil ve hukuka uygun şekilde rekabet edilecek, çalışma ilkelerimizin
esaslarına sadık kalınarak, faaliyetlerimizin haksız rekabete yol açmasına izin verilmeyecektir.
Daax Construction iş yaptığı bütün alanlarda her zaman doğru, dürüst ve piyasanın gereklerine
uygun şekilde rekabet eden bir kuruluş olacaktır.

Çalışanlarımıza
Daax Construction, çalışanları ile her türlü ilişkisini yürütürken ırk, din, dil, milliyet ve cinsiyet
farkı gözetmemektedir. Çalışanlarının farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri ile gurur duyarak,
bu çeşitliliği gelişme için bir araç olarak görecektir. Çalışanlarımıza ait şahsi bilgilerin
korunması için özen gösterecektir. Yasal olarak izin verilen haller dışında kişisel onayları
alınmadıkça çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın şahsi bilgileri Daax
Construction veya üçüncü şahısların faydası için asla kullanılmayacaktır. Çalışanlarımıza
güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanacak, sağlıklarını korumak için gerekli özen
gösterilecektir. Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı
olacak ve bu hakları korunacaktır.

Devlete ve Kamuya
Daax Construction, faaliyette bulunduğu bütün ülkelerde, hukukun temel ilkelerine ve
yürürlükte olan yasalarına bağlıdır. Daax Construction ticari iş ve faaliyetlerini yaparken, kamu
menfaatlerini hiçbir zaman yadsımaz ve birlikte çalıştığı tüm toplumsal kesimlerle uyum
içerisinde faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlar.

Kurum Kültürümüz ve Prensiplerimiz
Daax Construction’ ın benimsediği temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:
Sorumlu Ticari Anlayış
•
•

Ticari işlemleri sadece maddi kazanç sağlanacak bir faaliyet olarak görmemek,
İçinde bulunulan veya hedeflenen tüm ticari faaliyetleri kurum kültürünün,
paydaşların, çevresel faktörlerin, yasal mevzuatların ve sürdürülebilirlik kurallarının
sınırları içinde yürütmek.

Rekabet
•

•
•

Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla,
doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını
taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu
davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak,
Belirli bir piyasada tek başına hâkim durumda olsa bile, bu hâkim durumunu kötüye
kullanmamak,
Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve
bilgi alışverişi yapmamak. Şirketi temsilen bulunulan dernek, meclis, oda, meslek
birlikleri vb. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda
belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme
ve işlemden kaçınmak.

Yasalara Uyum ve Hukuka Uygun Faaliyet
•
•
•
•

Faaliyet alanına giren tüm konularda faaliyette bulunulan ülkenin hukukuna, Daax
Construction politikalarına ve çalışma ilkelerine uygun hareket etmek,
Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir
biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak,
Diğer kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin, kanunlara ve etik kurallara uygun, açık
ve anlaşılır olmasını esas almak,
İmza sirkülerinde veya ilgili özel yetki belgesinde belirtilen esaslara ve sınırlara uygun
olarak yetkilendirilenler dışında herhangi bir Daax Construction çalışanının Daax
Construction’ ı taahhüt altına sokacak herhangi bir işlemde bulunmasını engellemek.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Kurallarına Bağlı, Sürdürülebilirliği Destekleyen Faaliyet
•

•
•

•
•

•

•
•
•

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılayarak, iş
sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu
ilkesini benimsemek, tüm faaliyetlerinde proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanmak,
İş süreçlerini doğal kaynak kullanımını, çevresel etkileri ve sürdürülebilir bir doğa için
gereken tüm önlemleri almayı da göz önüne alarak tasarlamak,
İşyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamak için
çalışanların bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket etmelerini ve gerekli
önlemleri almalarını sağlamak,
İşyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikte hiçbir eşya
ya da maddeyi işyerinde bulundurmamak,
Geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu,
bağımlılık yapıcı, akli ve fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri
bulundurmamak, kullanmamak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş
kapsamında çalışma yapmamak,
Çevre kurallarına bağlılığını ortaya koymak üzere, doğayı ve çevreyi korumak,
sürdürülebilirliği sağlamak konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her
türlü çabayı desteklemek,
Çalışanları ve iş ortaklarını eğiterek çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak
ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedeflemek,
Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılayarak kirliliği
kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,
İş süreçlerinde çevre ile bağlantılı tüm yasal şartları ve diğer çevre koruma
yükümlülüklerini yerine getirme prensiplerini benimsemek.

Etkin İletişim ve Kurumsal Bilgilendirme, Bilgi Akışı, Gizlilik
Daax Construction’ a ait tüm faaliyeteler gizlilik ilkeleri kapsamında yürütülür. Çalışanlar
aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür;
•
•
•
•
•

Yasalar uyarınca kamunun aydınlatılmasına ilişkin açıklama veya duyuruları yasal
temsilciler vasıtasıyla yasa ve mevzuata uygun yapmak,
Şirket bilgilerinin bu bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması ve ticaretinin yapılması
yasağına uymak,
Daax Construction’ ın her türlü bilgisini, çalışanların kişisel bilgilerini ve müşteri ile iş
ortaklarına ait bilgileri gizli tutmak.
Daax Construction hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri açıklamamak,
kendileri ve başkaları lehine kullanmamak,
Telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve patent ile ilgili sınırlandırmalara dikkat etmek,

•

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşteriler ile ilgili bilgileri gizli tutmak,
yetkili makamların emri dışında üçüncü kişilere kesinlikle vermemek.

Daax Construction’ a ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri ve çalışan bilgileri, çalışılan
süre içinde edinilen bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve
telekomünikasyon sistemleri, hardware-software ve diğer tüm düzenleme ve uygulamalar
ile çalışanların kurumdaki çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler, anlaşmalar
ve geliştirdikleri ürünler gizlidir ve Daax Construction mülkiyeti altındadır. Yürütülen
çalışmalarda edinilen üçüncü şahıslara dair bilgiler de bu kapsamda değerlendirilir. Bu tür
dokümanları, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü kişiler, kurum ve kuruluşlar yararına,
kurumda çalışılan süre içinde veya işten ayrıldıktan sonra da kullanılamaz.
Daax Construction çalışanlarının kişisel ve özel niteliği olan bilgileri hazırlamak, saklamak
veya göndermek için kurumun ekipman, sistem veya e-posta sistemini kullanmamaları
esastır. Ancak, kullanılması durumunda kişisel bilgilerin gizliliğinden feragat etmiş
sayılacaklar ve kurumun denetim ve güvenliğinden sorumlu çalışanlar, bu tür bilgileri
inceleme hakkına sahip olacaklardır.
Çıkar Çatışması
Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da
etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya
da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi
çıkara sahip olmaları halini ifade eder. Doğabilecek çıkar çatışmaları ve bunların yönetimi
konusunda Daax Construction çalışanları aşağıdaki prensipleri benimsemiştir;
•
•
•

•

Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız
menfaat sağlamamak,
Daax Construction ile çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların
hâlihazırda devam eden görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel
olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların
gerçekleşmesinden kaçınmak,
Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede
karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda üst
amirine bilgi vermek,

Çalışanlar, çıkar çatışması olarak değerlendirilebilecek nitelikteki başka bir şirkette hisse
sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunu işe ilk girişleri sırasında
bildirmek durumundadır. Bu konu adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde özellikle
sorgulanır. Çalışanlar bu durumlarında olabilecek değişiklikleri ve benzeri çıkar çatışması

olarak algılanabilecek konuları bir üst seviye amirine bildirmekle mükelleftir. Böyle bir
bildirim neticesinde alınacak tedbirler Daax Construction yönetimi taktirindedir.
Temsil ve organizasyon davetlerine katılım
İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların
gerçekleştirdiği, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek organizasyon ve
faaliyetlere katılım için Daax Construction ilgili birim amirinin onayı aranır. Daax
Construction tarafından yürütülen destek faaliyetleri daima kurumsal olarak yönetilir.
Hediye Almak ve Vermek
Daax Construction ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve
kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde; promosyon niteliğindeki malzemeler dışında,
bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle
algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek, tedarikçilerden,
bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden, topluluk şirketlerinden veya üçüncü
kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmemek,
üçüncü kişilere teklif etmemek, teklif edildiğinde kabul etmemek gerekmektedir.
İşten ayrılanların Ocean Enerji FZE ile iş yapması
Daax Construction’ daki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat iş kurarak ya da bir
şirkete ortak olarak satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik
veya benzeri şekillerle iş yapmak olumsuz algılamalar oluşturabilecek dikkat edilmesi
gereken çok önemli bir husustur. Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında Daax
Construction menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet
edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir.
Uygunsuz bir durum söz konusu ise ilgili şahısla ticari ilişki kurulmamalıdır. Bu gibi bir
durumda Daax Construction yönetiminin taktirine göre hareket edilir.
İçerden Bilgi Ticareti (Insider Trading)
Daax Construction ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek,
borsalardan doğrudan veya dolaylı hisse alım satımı yapmak da dâhil, herhangi bir ticari
menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve
kesinlikle teşebbüs edilmemelidir.

Global Sorumluluk
Daax Construction, ekonomiye katkıda bulunmak kadar, topluma da katkı sağlamanın,
çağdaşlığın ve efektif ticari faaliyetin bir gereği olduğunun farkındadır.
Bu doğrultuda Daax Construction aşağıdaki prensipleri benimsemiştir;
•

•
•
•

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile belirlenmiş ilkelere uygun olarak
dünyamız yararına hareket etmek, çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, ortaklarımız ve
tedarikçilerimizin bunlara uygun davranmasını sağlamak için çaba göstermek,
Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek,
Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi
için destek vermek,
Çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere
gönüllü olmaları konusunda desteklemek için çalışmak.
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