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Etik Kurallar 

 
 
Türker Proje Yönetim İlkeleri; 
  
1.Çevreye duyarlı bir politika izlemek, 
2. Günün koşullarına uygun insan kaynağı ve teknolojik altyapı ile çalışılmasını sağlamak 
3. Yatırımcılarımızı ilgilendiren bilgilerin, zamanında ve doğru olarak iletilmesini sağlamak, 
 
Türker Proje Etik İlkeleri; 
 
Genel açıklama 
 
Etik politikasının amacı şirket kültüründe doğruluk, şeffaflık ve güven duygularını yaymaktır. Bunun 
efektif bir şekilde oluşması için bütün Türker Proje çalışanları kapsayan takım çalışmasına ihtiyaç 
vardır. Tüm çalışanlar bu etik kodlarla kendilerini bir şekilde bağdaştırmaları gerekir. 
Türker Proje tüm çalışanlarını, ortaklarını ve şirketin kendisini herhangi yasadışı eyleme karşı 
koruyacaktır. 
Türker Proje etik kurallarının ihlalini hiçbir şekilde hoş görmez ve böyle bir olay olduğunda en kısa 
zamanda harekete geçerek gerekli müdahaleleri yapacaktır. 
 
Amacımız etik kuralları olan bir şirket kültürü oluşturmak ve bu kuralların tüm faaliyetlerimizde; hem 
şirket içi hem şirket dış ilişkilerimizde uygulanmasını sağlamaktır. 
 
 
Yönetimin etik sorumluluğu 
 
a. Her üst yöneticinin kendisinin bu konuda örnek teşkil ettiğini bilmesi ve ona göre davranması 
gerekir. Bu bağlamda doğruluk ve dürüstlük ilkeleri tüm yöneticilerinin en öncelikli hareket biçimi 
olmalıdır. 
 
b. Yönetici açık kapı politikasına sahip olmalıdır. Bu çalışanlarına karşı daha ulaşılabilir olmasını sağlar. 
Böylece problemleri daha büyümeden görmüş olur ve önlemini ona göre alır. 
 
c. Yöneticiler konumlarıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasını ifşa etmelidir. 
 
Çalışanın etik sorumluluğu; 
 
a. Çalışanlar aynı takımın parçası edasıyla birbirlerine saygı ve adaletli şekilde davranmalıdır. 
b. Her çalışan etik kültürün yerleşmesi için çaba sarf etmelidir. 
c. Konumlarıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasını ifşa etmelidir. 
 
Şirket bilinci; 
a. Etik kurallara uymakta en fazla hassasiyet gösteren personele ödül verilmelidir. 
 
Etik davranışların yerleşmesi; 
 
a. Türker Proje’nin her çalışanı, yöneticisi ve direktörü her fırsatta doğruluk ve dürüstlüğün önemine 
vurgu yapmalı ve bu kültürün yerleşmesi için etik duruşa ve davranışa sahip olmalıdır. 
b. Türker Proje’de çalışan herkes birbirleriyle olan iletişimde son derece şeffaf, dürüst, adaletli ve 
objektif olmalıdır. 
 



Etik olmayan davranışlar; 
a. Türker Proje taciz veya ayrımcılığın her türlüsüne karşı tavır alır. 
b. Türker Proje iş ortamındaki uygunsuz davranışlara karşı kanunun ve etik kültürünün izin verdiği 
şekilde tavır alır. 
c. Türker Proje çalışanları şirketin malını ve iş ilişkilerini kendi çıkarı için kullanamaz. 
 
Uygulama; 
a. Türker Proje etik kod ihlalini hiçbir şekilde hoş görmez ve cezasız bırakmaz. 
b. Etik koda uymayan personel hakkında iş akdi feshine kadar varan cezai işlemler uygulanır. 

 


