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GİRİŞ

OYAK Çimento Beton ve Kağıt Grubu, olarak (bundan sonra “OYAK 

Çimento” olarak anılacaktır); emisyonların nasıl yönetileceğini, 

işletmemizin iklim değişikliğinin neden olduğu etkiden nasıl muhafaza 

edileceğini ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin nasıl korunacağını bilmenin, 

hissedarlarımız için uzun vadeli bir değer oluşturan işletme stratejileri 

olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızın yerel kurum ve kuruluşlarla 

ve ayrıca sürdürülebilir işletme modelleriyle birleştirildiği bir gelecek, 

ulaşmak için gayret sarf ettiğimiz bir gelecektir. Buna ek olarak, iş 

ilişkilerimiz ve faaliyetlerimizin daima ilgili kanun ve yönetmeliklere 

uygun bir şekilde yürütülmesi bizim için çok önemlidir.

Müşterilerimiz ve diğer birçok tarafın çalışma koşulları, çalışma hakları, 

çevre ve yolsuzlukla mücadele konularına yönelik artan bir ilgisi 

olduğunu görüyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü ilişkiler kurma yönündeki 

devam eden taahhüdümüz kapsamında beklentilerimize ilişkin 

şeffaflığı artırmak ve belirsizliği azaltmak için kendi kurallar dizimizi 

oluşturmaya karar verdik. Tedarikçi İş Etiği Kuralları olarak nitelendirilen 

kurallar dizimiz (İş Etiği Kuralları) tedarikçilerimizle yaptığımız iş 

birliğinin önemli bir parçası olup şirketimiz tarafından tedarikçilerimizle 

aramızdaki devam eden diyaloğun doğal bir süreci olarak görülür. 

İş Etiği Kuralları küresel çapta geçerlidir ve bizimle kurulan tüm akdi 

ilişkilerde esas teşkil eder. 



OYAK Çimento 
İş Etiği Kuralları





10
İŞ

 E
T

İĞ
İ K

U
R

A
L

L
A

R
I

Tedarikçi Davranışı

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesine uymanız genel bir gerekliliktir. Ayrıca, 

aşağıdaki zorunlu ilkelerin altı çizilmelidir:

Etik Değerler, Şeffaflık, Adillik, Profesyonellik

İş ilişkilerinde ilişkinin önemine bakılmaksızın; bağlılık, adillik, şeffaflık, verimlilik ve 

pazar yönelimi ilkelerine riayet etmeniz gerekir.

Sizin tarafınızdan gerçekleştirilen tüm eylemler, işlemler, müzakereler ve daha 

genel bir ifadeyle insanların günlük işlerindeki davranışlarına yön veren tüm un-

surlarda; hem şekil hem de içerik yönünden bilgilerin en üst düzeyde doğruluğu, 

eksiksiz oluşu, şeffaflığı ile meşruiyet ve ayrıca yönetmelik ve iç prosedürlere uy-

gun muhasebe kayıtlarının açıklığı ve doğruluğu önem arz etmektedir.

İyi niyet ilkesine tam uyum göstererek, muhakemenin bağımsızlığı ilkesini garanti 

altına alacak bir tarafsızlıkla ve eşit olmayan muameleye neden olabilecek ticari 

veya mali bir çıkar gözetmeksizin çalışmanız gerekir. Davranışlarınızı saygı, da-

yanışma ve karşılıklı iş birliği esaslarına dayandırmanız şarttır.

Özellikle yaş, ırk veya etnik köken, milliyet, siyasi düşünce, dini inanış, cinsiyet, cin-

sel yönelim veya sağlık durumuna dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır.

Doğrudan ve/veya üçüncü şahıslar üzerinden sağlanan ve kişinin kendisi ya da 

başkaları açısından şahsi menfaat içeren rüşvet, gayrimeşru iltimas, gizli anlaş-

ma ve talepler istisnasız bir şekilde yasaklanmıştır.

OYAK Çimento’yla ilgili olarak para, emtia veya sair ekonomik kıymeti olan ka-

lemler içeren işlemler yaptığınızda bu işlemlerin doğrulanmasını sağlayacak uy-

gun kanıtları ibraz etmeniz zorunludur.

İşlemlerinizi faaliyet göstermekte olduğunuz ülke ve bölgelerde yürürlükte bulu-

nan mevzuata uygun şekilde yürütmeniz esastır.

Herhangi bir şüphe olduğunda ya da İş Etiği Kuralları yönünden daha fazla açık-

lamaya ihtiyaç duyulan hallerde, şirketimizden yetkili kişilerle temas kurabilir ya 

da Etik Hattımıza bildirimde bulunabilirsiniz.
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Çıkar Çatışmaları

Her türlü faaliyetinizde fiili veya küçük çaplı da olsa muhtemel çıkar çatışmala-

rına düşmekten kaçınmaya gayret sarf etmeniz gerekir. “Çıkar çatışması”, ka-

nundaki tanımına ek olarak, bir kişinin kendisi ya da üçüncü şahıslar adına bir 

çıkar sağlamak için menfaat elde etmeye çalışması halidir.

Rekabet ve Kara Para Aklama/Mali Suç

Rekabet anlayışına saygıyı, ekonomik sistemin geliştirilmesine yönelik temel bir 

araç olarak görüyoruz ve dolayısıyla faaliyet gösterdiğiniz yerlerde yürürlükte 

bulunan ulusal, yerel/uluslararası kurallara ve AB kurallarına tüm faaliyetleriniz-

de uymanız gerekir.  

Bu kapsamda; (i) uluslararası yaptırımlara aykırılık, (ii) kara para aklama ve terö-

rizmin finansmanı, (iii) sahtecilik, vergi kaçırma ve/veya (iv) her ne türden olursa 

olsun rüşvet ve yolsuzluk gibi mali suçlar içeren faaliyetlerde bulunmanız veya 

bu tür faaliyetlere dahil olmanız kesinlikle yasaktır. 

Ayrıca, herhangi bir iş ilişkisi tesis etmeden önce iş ortakları ve tedarikçilerin fa-

aliyetlerinin ekonomik açıdan güvenilirliğinden ve meşruluğundan emin olmak 

adına onlara ilişkin mevcut bilgileri (mali bilgiler dahil) önceden kontrol etmeniz 

gerekmektedir. 

OYAK Çimento web sitesinde yayımlanan OYAK Çimento  Yaptırımlar Politikası 

Beyanını iyice anlamanız ve buna göre hareket etmeniz zorunludur.

Mali suç risklerinden kaçınmak için hangi ülkede olursa olsun ilgili kanunlara her 

daim uymanız gerekir.

Kamu Kurumları ile Resmi Temaslar

Kamu kurumları ile OYAK Çimento adına temas kurmadan önce yazılı bir izin al-

manız şarttır.

Bir kamu kurumu ile temas kurulması halinde muhtemel sorulara yönelik olarak 

OYAK Çimento tarafından atılması gereken herhangi bir adım için OYAK Çimen-

to Uyum Direktörlüğü ile görüşmelisiniz.

Bireylerin Korunması

Faaliyet gösterdiğiniz tüm ülkelerde profesyonellik, sadakat, bağlılık, dürüstlük ve 

iş birliği anlayışının merkezine insan kaynaklarını almanız gerekir. 
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Tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlamanız ve yetki ya da koordinasyon odaklı po-

zisyonların herhangi bir şekilde suistimal edilmesini açıkça yasaklamanız esas-

tır. Suistimal kelimesiyle başka birinin haysiyetini, profesyonelliğini ve özerkliğini 

zedeleyen hizmetlerin, şahsi iltimasların veya diğer çıkarların sunulmasının talep 

edildiği ya da teşvik edildiği her türlü davranış ifade edilir.

Ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde öngörüldüğü üzere; bireye yönelik suçlar, 

çocuk işçiliği, insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı gibi bireyler açısından zararlı ni-

telikteki yasa dışı davranış ve eylemlerde bulunmaktan kaçınmanız zorunludur.

Faaliyetlerinizi çalışma koşullarının korunmasına yönelik yürürlükteki ulusal ve 

uluslararası mevzuat doğrultusunda yürütmeli ve faaliyetlerinizde kişisel haysi-

yete saygı gerekliliğini dikkate almalı ve ayrıca bireysel her türlü davranışın do-

ğurabileceği risklere ve gerektirdiği sorumluluklara yönelik farkındalığı artırmayı 

amaçlayan yeterli bilgilendirme aracılığıyla iş yerinde işçi güvenliği ve sağlığı 

kültürünün pekiştirilmesine destek olmalısınız. 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Koruması 

Olumlu bir ortam ile sağlıklı ve güvenli bir iş yerinin içerdiği değerlere saygı gös-

termek ve faaliyet gösterdiğiniz her ülkenin kültürlerine ve geleneklerine uyum 

sağlamak ve saygı göstermek suretiyle sosyal açıdan sorumlu bir şekilde dav-

ranmanız büyük önem taşımaktadır.

Faaliyetlerin yakın çevredeki alanlar üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğundan 

bölgeyle kurduğunuz ilişki en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle iklim deği-

şikliği ve atmosfere salınan emisyonlara ilişkin sorunlara bilhassa dikkat etmeniz 

gerekir. Emisyonların nasıl yönetileceği, işletmenin iklim değişikliğinden kaynak-

lanan etkilerden nasıl muhafaza edileceği ve işçi güvenliği ve sağlığının nasıl ko-

runacağı konusunda bilgi sahibi olmanız beklenmektedir.

Hammadde ve diğer kimyasal maddelerin tedarikinde gerekli sertifikaları olan 

ve insan sağlığını ve çevreyi gözeten tedarikçileri tercih etmeniz şarttır.

Bilgilerin Korunması ve İfşası 

Geliştirmiş olduğumuz uzmanlık bizim için muhafaza edilmesi zorunlu olan 

temel bir kaynaktır. Dolayısıyla kanun veya diğer düzenleyici hükümler ge-

reğince bildirimde bulunulması zorunlu tutulan haller ya da OYAK Çimen-

to’nun açık iznini almak suretiyle bir Gizlilik Sözleşmesi kapsamında yapılan 

ifşalar hariç olmak kaydıyla; teknik, teknolojik ve ticari uzmanlığımıza ilişkin 
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Bu Davranış Kuralları uyarınca OYAK Çimento  Mevzuat Uyum Programı ve  poli-

tikaları ile belirlenen çerçeve içerisinde muhtemel ihlallerin bildirilmesi teşvik edilir. 

Paydaşlar kendi eylemleri veya ihmalleri nedeniyle ya da çalışanları veya ra-

kiplerinin davranışları sebebiyle oluşan bir ihlal saptadıklarında aşağıdaki etik  

kanallar üzerinden ya da yazılı olarak Uyum Direktörlüğü ile temas kurmalıdır:

• www.cimporethico.com 

• ethico@cimporethico.com 

Bu bildirimler Uyum Direktörlüğü tarafından hassasiyetle ve mutlak bir gizlilik il-

kesine göre ele alınacaktır. Şirket iyi niyetli bir şekilde bildirimde bulunmuş kişilere 

herhangi bir misilleme veya ayrımcılık yapılmasına izin vermeyecektir.

bilgileri ve ayrıca bizimle alakalı kamuya açık olmayan diğer bilgileri ifşa 

edemezsiniz. 

OYAK Çimento’ya ait markaları, logoları ve/veya diğer fikri mülkiyet hak-

larını önceden yazılı izin almadan kısmen veya tamamen kullanamazsınız.

Gizlilik yükümlülükleri iş ilişkimizin sona ermesinden sonra dahi geçerli ol-

malıdır.

OYAK Çimento’dan kişisel veri edinirseniz veri geçerlilik süresi boyunca bu 

verilerin gizliliğinin korunmasına dair tüm ilgili kanun ve uygulama esasları-

na uyum göstermeniz zorunludur.

İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemi

OYAK Çimento varlıklarını korumaya, süreçleri etkin ve verimli bir şekilde yö-

netmeye ve tüm paydaşlar için katma değer oluşturacak tam ve doğru muha-

sebe bilgileri ve mali veriler sağlamaya yönelik kanun ve şirket prosedürlerine 

uyum göstermek adına işletme faaliyetlerini yönlendirmek, yönetmek ve izle-

mek için gerekli veya yararlı nitelikteki her türlü araçlar bütünü olarak görülen, 

yeterli bir iç kontrol risk yönetim sistemini desteklemeniz ve idame ettirmeniz 

gerekmektedir.

Tedarikçilerin Cimpor Global Grup Çalışanlarıyla İlişkileri

Tedarikçilerin; 

• Kıymeti düşük ya da olağan ticari uygulamaya uygun düşenler haricinde, OYAK 

Çimento çalışanlarına hediye vermek ya da başka türlü menfaatler sağlamak

• OYAK Çimento çalışanlarına iş teklifinde bulunmak ve/veya onları işe almak yasaktır. 

İzleme ve Düzeltme Faaliyeti

Tedarik zincirimizde sürdürülebilir gelişim ilkelerine uyulması bizim için önemlidir. 

Yukarıda sıralanan ilkeleri benimseyip uygulayabilir ya da bu standartları kapsa-

yan kendi davranış kurallarınıza veya şirket politikalarınıza uyum sağlamak su-

retiyle bağlılığınızı gösterebilirsiniz. OYAK Çimento bu ilkelere uygunluk gösterip 

göstermediğinizi saptamak için denetim veya değerlendirmeler yapma hakkını 

saklı tutmakta olup endişelenecek bir husus ortaya çıkarsa sizinle olan ilişkimizle 

ilgili uygun adımları atacaktır. OYAK Çimento uluslararası ilkelere uygunsuzluk, 

ihlallerin düzeltilmemesi ya da bu standartlara değişik şekillerde riayet edilme-

mesi halinde herhangi bir iş ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutar.
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EK-1: PAYDAŞLAR İÇİN BAĞLILIK BELGESİ 

…................……..............……..............…….............. adına imza yetkilisi olarak,

(……) yukarıda sıralanan ilkelere uymayı kabul ve taahhüt ederiz.

(...…) yürürlükte bulunan bir İş Etiği Kuralları metnimizin olduğunu beyan ederiz.

Adı:  ............................................................................................................................................

Unvanı:  ............................................................................................................................................

Tarih:  ............................................................................................................................................

İmza:  ............................................................................................................................................
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