Sorumluluğumuz
– DUSSMAN GROUP DAVR ANIŞ KUR ALL ARI –

Sevgili çalışma arkadaşları,
Ekonomik başarı ve sosyal sorumluluk,
şirketimizin birbirinden ayrılmaz iki hedefidir.
Etik prensipler ve sorumlu davranışlar,
Dusmann Group’un değer sisteminin temelini
oluşturur. Bu duruşu davranış kurallarımız ile
ifade ederiz. Bu bizim çalışma arkadaşlarımız,
iş ortaklarımız ve şirkete karşı sorumlu
davranışımız için bağlayıcı ilkelerimizi kapsar.
Bütünlük, Dussmann Group’un sürdürülebilir şirket başarısının temelidir. Bu nedenle
şirket kültürümüz, ekonomik, sosyal ve ekolojik
değerlerimize yansır. Kanunlara ve yasalara
uyulması bu durumda kesindir. İhlaller buna
karşılık ilkelerimiz ile bağdaştırılamaz.
Bunlar ayrıca şirketimizin itibarına zarar verir
ve bunun ötesinde yasal sonuçları da beraberinde getirebilir. Yasalara aykırı hareket edenler
şirketteki herkese zarar verir. Davranış kuralları
dünya çapında hepimiz için bağlayıcıdır. Bunun
dışında bu ilkelere tedarikçilerimiz ve anlaşmalı
ortaklarımızın da uymasını talep ederiz.

Bu taahhüt, günlük kararlarımız ve hareketlerimiz için ortak ilke olarak da işlev görür.
Yöneticilerimiz burada iyi örnek olarak önder
olmalı ve Dussmann Group’un bu davranış
kurallarında beyan edilen şirket kültürünü
yaşatmalıdır. Sapmaları tolere etmeyiz ve bunlar
disiplin önlemleri veya cezalarına neden olabilir.
Şirketimizin devamlılığı ve sürekli gelişimi
büyük ölçüde sosyal sorumluluğa olan
bağlılığımıza ve güvenilir bir iş ortağı olarak
itibarımıza bağlıdır. Kişisel davranışlarınızın
bütünlüğü sayesinde buna katkıda bulunduğunuz için size teşekkür ederiz.

Dussmann Group Yönetim Kurulu

Wolf-Dieter Adlhoch
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Ortak Değerlerimiz

BÜTÜNLÜK
Davranışlarımız, dürüstlük ve yasa ve düzenlemelere tutarlı uyum ile
karakterizedir.
Etki alanımızda her
türlü yolsuzluğa ve adil
rekabete engel olmanın
yanı sıra çocuk işçiliği ve
zorla çalıştırmaya karşı
duruyoruz.

EKOLOJİK
FARKINDALIK
Dussmann Group
doğal kaynakların
korunmasından
sorumludur ve kaynak
tasarrufu sağlayan ve çevre
dostu ürünlere, süreçlere
ve yapılara dikkat eder.

DÜRÜSTLÜK
Müşterilere, çalışanlara,
ortaklara, topluma ve
diğer üçüncü taraflara
adil ve sorumlu
davranmayı taahhüt
ediyoruz.

Ortak
Değerlerimiz,
Dussmann
Şirket Kültürünün
temelini oluşturur

TUTKU
Tutku, şirket kültürümüzün
yakıtıdır. Hizmet sağlayıcı
olarak tutumumuzu tanımlar
ve işlerimizi canlandırır.
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SOSYAL SORUMLULUK
İnsan haklarının tutarlı bir şekilde
gözetilmesine, ayrımcılığa karşı
korunmaya, taciz ve istismarın tüm
biçimlerde dışlanmasına ve farklı
kültür ve dinlere saygı gösterilmesine
dikkat ediyoruz. Çeşitliliğe saygı
duyuyor ve değer veriyoruz. Sosyal
uyum ve toplum için finansman
projeler ile katkıda bulunuyoruz.

Davranış ilkelerimiz

Yasalara ve yönetmeliklere uymak
İlgili tüm yasalara, düzenlemelere, standartlara ayrıca iç ve
dış paydaşlarımızın gereksinimlerine her zaman uyarız. Eğer yerel
yasal düzenlemeler, Dussmann Group’un düzenlemelerinden daha
az kapsamlıysa, sonuncusuna uyulması gerekmektedir.Daha katı
yasal düzenlemelerde bunlar önceliklidir. Her çalışan, hareketlerinin
daima bu bağlayıcı taahhütler ile uyumlu olmasından sorumludur.

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele
Yolsuzluk, rüşvet ve şantaj hoş görülmez ve sadece
bu ihtimal dahi oluşmamalıdır. Bir iş ilişkisinin oluşturulması
veya korunması için para veya diğer avantajların sağlanmamasıve alınmaması gerekmektedir. Hediyeler,
davetler ve diğer bağışlar, uygunluk ve şeffaflık
prensiplerine göre değerlendirilir. Çalışanlarımızdan,
özellikle makam sahipleri ile olan ilişkilerinde özel
özen göstermelerini bekleriz. Kara para aklama
faaliyetleri veya bunlara hazırlık için tüm aktif ve pasif
katılımlar yasaktır.

Çıkar çatışmalarını önleme
Kişisel veya mali çıkarlarımızın, Dussman Group’unkiler ile çatışmaya
girmesine yol açacak durumlardan kaçınırız. Çıkar çatışmalarının ortaya
çıkması için herkesin başka bir şirkette (özellikle rakiplerle) bir yetkinin
(planlanan) uygulanmasını, (planlanan) ücretli veya ödenmemiş ikincil faaliyeti, (planlanan) girişimci faaliyeti ve ilişkili taraflarla (planlanan) ticari faaliyeti
(örn. aile üyeleri), önceden yöneticilerinden onaylatması ve belgeletmesi
gerekmektedir.
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Dürüst rekabet ve kartel hukukuna uymak
İşlerimizi dürüst rekabet ortamında kazanırız. Yenilikçi hizmet
anlayışımıza güveniyoruz ve rekabet karşıtı faaliyetlere ve
anlaşmalara katılmıyoruz. Uluslararası rekabet ve kartel hukuku
kural ve yönetmeliklerini kabul ederiz. Rakiplerle, örneğin işbirliği
anlaşmaları, ihale ve çalışma grupları, ortak girişimler veya
konsorsiyumlar bağlamında çalışırsak, bunun hukuk departmanı
tarafından önceden kontrol edilmesi gerekir.

Taşeronlar ve tedarik şirketleri ile şeffaf
ve adil bir şekilde ilgilenmek
Taşeronlar ve tedarik şirketlerimiz ile adil ve güvenilir anlaşmalar
yaparız. Tedarikçi seçimimiz şeffaf ve anlaşılır kriterler ve prosedürlere
dayanmaktadır ve serbest ve adil rekabet ilkelerini dikkate almaktadır.
Dussmann Group ile sözleşmeli bir ilişkisi olan tüm taşeronları ve
tedarikçileri, davranış kurallarını imzalamalarına ve bunlara uymalarına
zorunlu tutuyoruz.

Çevreyi korumak
Çevre korumasını ve çevre kirliliğinden mümkün olan
en iyi şekilde kaçınmayı, enerji, malzeme ve kaynak
tüketimini sürekli olarak en aza indirerek, atık miktarlarını azaltarak ve çevre dostu ürünler kullanarak
sağlıyoruz. Çevresel ve enerji perfor-mansımızı sürekli
iyileştirmek ve müşterilerimizin çevresel performansına
olumlu katkıda bulunmak amacıyla ham maddelerin hassas
işlenmesine dikkat ediyoruz ve çevre dostu, kaynak ve enerji
tasarruflu yenilikler yapıyoruz.

İnsan haklarına uymak
Dussmann Group her insanın onurunu korur.
Tüm değer zincirimiz boyunca insan haklarının
korunmasını taahhüt ederiz.
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Güvenli ve sağlığa uygun çalışma
çevresi oluşturmak
Çalışmaya bağlı yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesi,
tehlike ve risklerin en aza indirilmesi için güvenli ve sağlığa
uygun bir çalışma ortamı yaratırız. Çalışanlarımızı aktif olarak
bu sürece dahil ederiz ve onlara gerekli iş ve çalışma gereçlerini
sağlarız. Gerekli eğitim ve bilgilendirmeler sürekli gerçekleştirilir.
Herkesten fark ettiği tehlikeleri bildirmesi istenir. Tüm iş kazaları bildirilir,
belgelendirilir ve analiz edilir.

Ayrımcılığı kabul
etmemek
Cinsiyet, yaş, ten rengi,
uyruk, milliyet, dini aidiyet,
cinsel yönelim, bir engellilik
durumu, siyasi görüş
veya sendikal faaliyet nedeni ile
yapılan ayrımcılığın her türünü reddederiz.
İşe alma, terfi veya disiplin önlemleri
gibi personeller ile ilgili kararlar, her
türlü ayrımcılıktan arındırılmış olarak
alınmalıdır.

Fırsat eşitliği ve
adil bir ilişkide
birlikte yaşamak
Çeşitliliğe saygı duyarız ve
teşvik ederiz. Yöneticiler
çalışanlar arasında adil,
güvenli ve saygı dolu bir birliktelik için ortam oluştururuz. Mobbing
ve aşağılayıcı tutumların bizde yeri yoktur. Fırsat eşitliğine bağlıyız, pozisyonların
doldurulması sadece yetenekler ve
uygunluk temeline göre gerçekleştirilir.
Bunun için gerekli çalışma şartlarını teşvik
ederiz. Bu, işin yerine getirildiği ülkeden
bağımsız olarak adil bir
ücretlendirmeyi kapsar.

Çocuk işçiliği ve zorla
çalıştırmayı önlemek
Çocuk işçiliğini, çocukların ve gençlerin her türlü sömürülmesini tolere
etmeyiz. Çalışma izni için en düşük yaş, zorunlu eğitimin bittiği yaştan
az olmamalı ve kesinlikle 15 yaştan küçük olmamalıdır. Hiçbir çalışan
doğrudan veya dolaylı olarak şiddet ve/veya zorbalık ile çalışmaya
zorlanamaz. Çalışanlar, eğer sadece gönüllü olarak çalışmak için aday
olmuşlar ise çalıştırılabilir.
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Taciz ve istismarın her
türünü kabul etmemek
Ne tacizi ne de istismarı tolere
etmeyiz. Bu özellikle, i
stenmeyen yakınlaşmaları
ve fiili veya sözlü
sataşmaları kapsar.

Toplanma ve
örgütlenme özgürlüğü
ve toplu sözleşmelerin
gerçekleştirilmesi
hakkının yerine getirilmesi
Toplanma, örgütlenme ve toplu
sözleşme hakkının yerine
getirilmesi sağlanır. Adil çalışma
koşullarının korunmasına yönelik
gerekli düzenlemelere uyarız.

Şirket mallarını
korumak
Her çalışan, şirket mallarını ve müşterilerin mallarını
özenli ve amacına uygun biçimde kullanmakla yükümlüdür.
Tesisler, çalışma araçları ve kullanım hakları veya lisanslar
sadece iş amaçları ile kullanılabilir. Uygunsuz şahsi, yasa dışı
veya diğer yetkisiz amaçlar ile amaç dışı kullanımlara izin verilmez.

Çalışanlarımız ve müşterilerimizin
veri ve gizliliklerinin korunması
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin kişisel verilerinin
(örn. isim, adres, telefon numarası, doğum tarihi,
sağlık durumu hakkında bilgiler) işlenmesinde
büyük bir özen gösterir ve kesin gizliliğe
dikkat ederiz. Yasal veri gizliliği düzenlemelerini dikkate alırız ve bunlara iş süreçlerimizde uyarız. Gizliliğin korunmasına saygı
gösterilmelidir. Tüm BT ve iletişim sistemlerinde uygun giriş ve erişim kontrolüne
uyulması gereklidir.
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İş sırlarını korumak
İş sırları ve gizli bilgiler, yetkisiz kişilerin
olası bilgilendirilmesine karşı korunmalıdır.
Bunun haricinde bunlar sadece iş
amaçlı olarak kullanılabilir ve
üçüncü şahıslara iletilemez
(aile bireyleri ve arkadaşlara
da değil). Bu taahhütname, iş
ilişkisinin sonlandırılmasından
sonra da geçerlidir.

İş olaylarını
belgelendirmek

Tüm önemli iş olaylarının tam,
sistematik ve yeniden oluşturulabilir
olarak yasal ve iç düzenlemelere
uygun olarak belgelendirilmesi
gerekmektedir.

Toplumla ve toplum içindeki
iletişimin bilinçli olarak yönetilmesi
Hassas ve tutarlı biçimde iletişimde bulunmak
isteriz. Bu nedenle sadece buna yetkili kişiler
şirket hakkındaki bilgileri Dussmann Group adına
sadece harici kimselere iletebilir.

İhlal ve şüphelerin bildirimi
(Bilgi verme sistemi/Ombudsman)
Dussmann Group her çalışanın ve her yöneticinin ihlalleri ve şüphelerini doğrudan
bildirebildiği bir çevreyi teşvik eder. Herkesin davranış kuralları, şirket ilkeleri ve
geçerli yasalara karşı, bilinen veya şüphelendiği ihlalleri bildirmesi teşvik edilir.
Bilgiler gizli ve ihtiyaç durumunda anonim olarak verilebilir. İyi niyeti ve i
nancı dahilinde bir bilgilendirmeyi yapan kişi, bundan dolayı dezavantajlar
ile karşılaşmaz. Kural ihlalleri güvenle amire, yönetime veya compliance
bölümüne bildirilebilir.Olası, ceza gerektirecek suçlar veya kanun veya
kural ihlalleri hakkındaki gizli ve hatta anonim bilgileri harici şirket avukatı
(Ombudsman) da alabilir.
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Uymamak
sonuçlar doğurur
Bu davranış kurallarına karşı
ihlaller, Dussmann Group
için ciddi ekonomik dezavantajlara yol açabilir. Olası
disiplin sonuçlarının yanı sıra,
Dussmann Group‘un organları, yöneticileri
ve çalışanları da devlet tarafından gelecek
cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Davranış
kurallarımızın ihlalleri ve bunun sonucunda oluşacak önlemler hakkında açık
bir diyalogda bulunuruz.

İletişim:
Compliance Bölümü
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de
Şirket avukatı Jesko Trahms
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de
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Davranış kurallarımızı
yaşatmak ve
korumak
Herkes kendi davranışlarını
sıralanmış olan prensiplere
uyarlamakla yükümlüdür.
Yöneticilerimiz bu konuda,
iş hayatında bütünlüğe
uygun davranma konusunda
özel bir örnek görevi üstlenirler.
Her yönetici, yöneticilik sorumluluğu
çerçevesinde, sorumluluk alanındaki
tüm çalışanlarının bu kuralları anlamaları
ve uymaları konusunda sorumludur.
Her çalışanımızı bu davranış ilkeleri
konusundaki soruları hakkında
destekleriz ve uymasından doğacak
hiçbir dezavantajın olmayacağını belirtiriz.

