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GENEL MÜDÜRDEN MESAJ

Sevgili Arkadaşlar,
Atomika Teknik’de uzun vadeli hedeflerimiz var;
ü Çalıştığımız sektörlerde tercih sebebi olmak için iş verimliliğimizi artırmak
ü Müşterilerimize üstün hizmet değeri sunmak
ü Tüm işlerimizde performans odaklı bir kültür oluşturmak ve içinde bulunduğumuz pazarda lider
olmak
ü Çalışmaktan gurur duyduğumuz, çalışırken değerli hissettiğimiz, tam verimliliğe ve başarıya
ulaştığımız bir şirket olmak
Hedeflerimize ulaşmak için, ortak değerlerimize göre hareket etmeli ve çalışmalıyız. Bu ortak değerlerin
temeli ise mutlak bütünlük ve dürüstlüğe dayanmalıdır. Dürüstlük temelinde kurulan bir kültür, stratejik
hedeflerimize ulaşmamızın ve yaptığımız işle gurur duyabileceğimiz bir iş ortamı yaratmanın anahtarıdır.
Dürüstlüğün eksikliği ve sonucunda ortaya çıkan etik olmayan davranışlar, şirketimizin ve içinde
bulunduğumuz toplumun zararına olacaktır.
Değerlerimiz bu İş Etiği Kodunda anlatılmaktadır. Etik Kod, takip etmemiz gereken ilkeleri ve beklenen
davranış standartlarını ortaya koymaktadır. Ancak, bu kod, bir çalışan olarak karşılaşacağınız her durumu
veya ikilemi kapsamayabilir; bu nedenle, bir konu hakkında net değilseniz, ek rehberlik almanız gerekebilir.
Başarılı bir şirket olmak istiyoruz, ancak başarımızı nasıl elde ettiğimiz de hepimiz için son derece
önemlidir. Başarımızın, etik değerlerimize yönelik gerçeklerle bağlantılı olması gerekir.
Bu Etik Kodun, hem profesyonel iş hayatınızda hem de şirket dışı hayatınızda size rehberlik edeceğine
gönülden inanıyorum.

Hepinize sevgi ve başarı dolu dürüst bir çalışma hayatı diliyorum,
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A.SİNAN SEKÜLÜ
GENEL MÜDÜR

YAPTIĞIMIZ HER ŞEY MARKAMIZI ETKİLER VE ETİK KODUMUZ BİZE YOL GÖSTERİR.

DEĞERLERİMİZE BAĞLILIK
Sahip olduğumuz değerler ve bu değerlerin bize ne ifade ettikleri, bizim çalışma şeklimizi ve iş
kültürümüzü şekillendirir.

Bağlı olduğumuz değerlerimiz;
Mutlak Bütünlük
•
•
•
•

Yaptığımız her işi dürüst ve açık bir şekilde yapmak
Sonucu işi kaybetmek bile olsa doğru olanı yapmak
Verdiğimiz sözleri yerine getirmek
İş arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza saygılı ve adil davranmak

Yetkilendirme
•
•
•

Girişimci bir kültür yaratmak
Çalışanlarımızı, en yüksek iş potansiyellerine ulaşmaları ve gelişmeleri için yönlendirmek
Çalışanlarımızın kendi tecrübelerinden faydalanabileceklerine güvenmek

Müşteri odaklılık
•
•
•

Müşterilerimize verimlilik ve performans geliştirme konularında yardımcı olmak
Müşterimizin karşılaştığı zorlukları dinlemek ve ihtiyaçlarını öngörmek
Sorumluluklarımızı yerine getirip müşterimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak

Devamlı yenilikçilik
•
•

Hizmet kalitemizi düzenli olarak geliştirmek
En yüksek performansı elde etmek için düzenli olarak kişisel gelişim yolları aramak

Yüksek performans
•
•
•

Şirket içinde iş arkadaşlarımıza, şirket dışında müşterilerimize yaptığımız taahhütlerde en yüksek
standartlara ulaşmak
‘Sınıfında en iyi ol’ iş anlayışını geliştirmek
Kalite, güvenlik ve dürüstlükten ödün vermeden hızlı bir şekilde hareket etmek
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Etik Kodumuz Neden Var
Başarımızın sırrı sadece sattığımız ürünlerde değil, aynı zamanda işimizi yapma şeklimiz ve eylemlerimizle
bir bütün olabilmemizdedir. Kültürümüzün köklerinden gelen dürüstlüğümüz, çalışmalarımıza ilham
vermekte ve her zaman doğru olanı yapan bir Şirket olarak itibarımızı güçlendirmektedir. Dürüstlük
başarımızın temel bileşenidir. Yapılacak en doğru hareketin ne olduğunu açıkça göremediğiniz durumlarla
karşılaşabilirsiniz. Bu durumda İş Yönetim Etiği Kodu (Code of Business Conduct) sizlere yol gösterebilir.
İtibarımızı korumada ve değerlerimizle yaşamada yol göstermek üzere her zaman yanınızdadır. Etik
Kodumuz her sorununuza çözüm olamayabilir, ancak çözüme ulaşmak için nereye başvurmanız
gerektiğini gösterebilir.

Etik Kodumuz Sizlere Nasıl Yardımcı Olabilir?
» Dürüst ve etik olmanızı,
» Değerlerimizi savunmanızı ve itibarımızı korumanızı,
» Atomika Teknik’in bizlerden neler beklediğini anlamanızı,
» Her gün iyi kararlar verebilmenizi,
» Şirketimiz için geçerli kanun, yönetmelik ve standartlara uymanızı,
» Sorularınız için yardıma ihtiyaç duyduğunuzda nereye başvurmanız gerektiğini anlamanızı sağlar.

Kod Kimleri Kapsamakta
Bu Kurallardaki yönergelere uyum, Atomika Teknik’in tüm yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları
(görevlendirilmiş çalışanlar dahil), acenteleri, danışmanları, tedarikçileri ve diğer tüm iş ortaklarımız için
bir yükümlülüktür. Bu Kuralları ihlal edenler disiplin cezasına çarptırılacaktır. Bu tür eylemler yürürlükteki
yasalara uygun olarak uygulanacaktır ve istihdamın veya sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilir.

İyi Kararlar Nasıl Alınır (Kararlar Kılavuzu)
Zaman zaman hepimiz “doğru” cevabın açık olmadığı (etik ikilem) ya da cevabını bildiğimiz ama harekete
geçmenin zor olduğu durumlarla karşılaşırız.
Bir ikilem dürüstlük ve sadakat gibi birbiriyle yarışan değerler ve kurallarla karşı karşıya kaldığımızda ortaya
çıkar ve “doğru” seçeneği seçmemizi zorlaştırır.
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İlk olarak, bir ikilem ve zorlukla karşı karşıya olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. Bunu farkına
vardığımızda; durmak, sorun hakkında düşünmek, doğru olduğunu düşündüğümüz yöntem ile harekete
geçmek için bir çözüm bulmak ve eylem sonrasında edinilen tecrübeleri diğer çalışma arkadaşları ile
paylaşmak önemlidir.
Kararlar kılavuzu, karşılaşılan etik ikilemlere veya zorluklara karşı yardımcı olacak basit bir araç olarak
tasarlanmıştır. Kılavuz, karar verme sürecimize yardımcı olacak basit bir dizi soru içermektedir. Ayrıca
meslektaşlarımızla tartışmaların yapılandırılmasına yardımcı olacaktır.

KARARLAR KILAVUZU

Etik
Kodumuza
uygun mu?

Bu yasal
mı?

İyi bir örnek
oluşturuyor
muyum?

Bu sorulardan
birinin bile yanıtı
"hayır" veya
"bilmiyorum" ise
durun,tavsiye
alın ve danışın

Diğer alternatif
seçenek ve
doğruluklarını
gözden
geçirdim mi?

Uygun
insanlara
danıştım mı?

Bütün
gerçekleri
biliyor
muyum?

Aşağıdaki sorular, Karar Kılavuzunun durmak, düşünmek, çözüm bulmak ve paylaşmak konularında bize
nasıl yardım edeceği ile ilgili detaylı bilgi verir.
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Bütün gerçekleri biliyor muyum?
•
•

Adil ve tarafsız bir karar vermek için tüm bilgilere ve gerçeklere sahip miyim?
Benim yargı mekanizmamı engelleyen bir faktör var mı?

Etik kodumuza uygun mu?
•
•

Bu karar ile ilgili beni rahatsız eden ne? Neden?
Etik kodumuzda yer alan kısımlardan hangisinin bu karar ile ilgili olduğunu biliyor muyum?

Diğer alternatif seçenek ve doğruluklarını gözden geçirdim mi?
•
•
•

Yaratıcı bir şekilde düşündüm mü? Başka kim yardımcı olabilir?
Bu karar kime yararlı olacak?
Bu karardan kim kötü şekilde etkilenecek?

İyi bir örnek oluşturuyor muyum?
•
•
•
•

Etik bir lider rolü oluşturuyor muyum?
Önsezilerim neyin önemli olduğu ile ilgili ne söylüyor?
Almış olduğum karar onay alır mı? Tartışma mı yaratır?
Müşteriler, tedarikçilerimiz ya da iş ortaklarımız bu konuda nasıl tepki gösterir?

Uygun insanlara danıştım mı?
•
•
•
•

En iyi kararı vermek için doğru bilgileri ve tavsiyeleri topladım mı? Sorunu açıklarken dürüst
davrandım mı?
Bu karardan kim etkilenecek biliyor muyum?
Bu kararı verme yetkim var mı?
Benim kararımla ilgili doğru kişi bilgilendirildi mi?

Bu yasal mı?
•
•

Bu konuda uluslararası sözleşmeler dahil yasal uygulamaların varlığından haberdar mıyım?
Eğer kararımın yasal olduğunu biliyorsam, yine de diğer tüm soruları dikkatlice değerlendirmeli
miyim?

Endişelerin Rapor Edilmesi
İş yerinde bazı işleyişlerin yolunda gitmediğini hissettiğiniz ya da Etik Kodumuzu, ilkelerimizi ve kanunları
ihlal edebilecek bir olayla karşılaştığınız durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, Etik Kodumuzun ihlal edilip
edilmediğinden emin olmasanız dahi endişelerinizi derhal rapor ederek paylaşma sorumluluğunuz vardır.
Endişelerinizi rapor ettiğinizde, sorunlarla uygun şekilde ilgilenilmesine, sorunların daha ortaya çıkmadan
giderilmesine ve varsa gerçekleşmiş hataların düzeltilmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca, kendi aramızda,
müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer iş ortaklarımızla karşılıklı güven oluşturmamıza da yardımcı
olursunuz.
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Etik Kodumuzla ilgili konularda Yöneticiniz ile görüşebilirsiniz.

Misilleme Yapmayın
Sizler Şirketimizin gözü kulağısınız. Yanlış uygulamalardan kaçınılması ve bu uygulamaların ortaya
çıkarılması konusundaki yardımlarınıza değer verilmektedir. Endişelerini iyi niyetle paylaşan ya da
Etik Kodumuzun ihlali ile ilgili soruşturmalara katılanlara karşı misilleme yapılması kesinlikle
yasaktır. Asılsız çıksa dahi, Etik Kodumuzla ilgili endişelerin iyi niyetle ve dürüstçe paylaşılması,
misilleme yapmak için bir gerekçe teşkil edemez.
Misilleme Nedir?
Etik Kodumuzun ihlali ile ilgili endişelerini rapor ettikleri, Etik Kodumuzun ihlali ile ilgili bir
soruşturmada yer aldıkları gerekçesiyle, kişinin terfiinin geri alınması, işten kovulması, maaşının
azaltılması, yerinin değiştirilmesi, tehdit ve taciz edilmesi ya da başka eylemler misillemeye örnek
olabilir.
Yalan Suçlamada Bulunmayın
Dürüst beyanlarda bulunmayı teşvik ettiğimiz kadar, yalan beyanların da karşısındayız. Yalan
suçlamada bulunmak, soruşturma kaynaklarını iyi niyetten uzaklaştırabilir ve ahlaki zararlara
neden olabilir. Doğru olduğu konusunda makul ve iyi niyetli bir inancınızın bulunduğu hususları
rapor edin ancak asla bilerek yalan suçlamada bulunmayın, zira bu gibi eylemler de Etik
Kodumuzun ihlali anlamına gelir.
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ETİK PRENSİPLERİMİZ
• Şirket İçi Farklılıklardan Oluşan Güç
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Kültürümüzün bir parçası olarak, farklı altyapı ve
• İşe alım ve terfi aşamalarında kişisel
perspektifi olan kişilerin şirkete yaratıcılık
tecrübe, performans, yetenekler ve
kattığına
ve
şirkette
çeşitliliği
şirketin
ihtiyacı
göz
önünde
cesaretlendirdiklerine inanıyoruz. Cinsiyet, yaş,
bulundurularak hareket ederiz.
inanış, medeni duruma bakılmaksızın işe alım,
• Çalışanların çabaları ve katkıları sonucu
istihdam, eğitim ve gelişimde eşit fırsatlar
farkına varıldığı ve ödüllendirildiği pozitif
sağlamayı taahhüt ediyoruz.
bir iş ortamı yaratırız.

• Başkalarına Saygı
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
İş arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza saygı
• Başkalarını dinlemek, fikirlerine önem
gösteririz ve uygunsuz davranışlardan kaçınırız.
vermek ve düşünceleri farklı olsa bile
Pozitif, açık ve birbiriyle etkileşim içinde olan bir
saygıyla dinlemek önceliğimizdir.
iş çevresinde rahat ve güvende hissederiz.
• Saygısız, kaba, aşağılayıcı olarak
adlandırılacak
bir
davranışta
bulunmayız.
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• Sağlık, Güvenlik ve İş Yerinde Refah
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Şirket içi huzur önceliğimizdir. Bu yüzden
• İşyeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm
işimizde sağlığı ve güvenliği sağlamak
yasaları, düzenlemeleri ve şirket
görevimizdir. Tüm çalışanların güvende
politikalarını
bilmekte
ve
olmasından ve zararlara karşı tedbir
uygulamaktayız.
alınmasından sorumluyuz.
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine
katılırız.
• Karşılaştığımız sağlıksız koşullardan
yöneticilerimizi haberdar ederiz.
• Saha çalışanlarımız için gerekli iş sağlığı
ekipmanlarını temin ederiz.
• Şirketimizde,
müşterinizin
üretim
hattında veya tesislerinde hiçbir zaman
alkol veya yasadışı uyuşturucuların etkisi
altında kalmayız.
• Tüm iş faaliyetlerimizde sağlık ve
güvenlik gerekliliklerini yerine getiririz.

• İnsan Hakları
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Atomika’nın insan hakları politikası, Uluslararası
• Şirket içi
ya da şirket dışı
Çalışma Örgütünün Temel Sözleşmelerinde
iletişimlerimizde daima insan haklarına
belirtilen İnsan Hakları İlkeleri ile tutarlıdır.
saygı duyarız.
Politika; istihdam hakları ve fırsatları, işyerinde
• Çocuk işçi çalıştırmayız ve bunu yapan
taciz yaşanmamasını, engelli bireyler için destek
firmalarla iş birliğinde bulunmayız.
olmayı; zorla
veya
çocuk
işçiliğinin
• Çalışanlarımızın ve iş birliği yaptığımız
engellenmesini, sürdürülebilir
çevre
şirketlerin bu kuralları farkında olmaları
uygulamaları ve güvenli çalışma koşullarını
ve
uygulamaları
için
onları
sağlamayı kapsamaktadır. Biz tüm bu insan
cesaretlendiririz.
hakları kurallarını korumakla yükümlüyüz.
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• Çıkar Çatışmaları
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Şirketin zararına yol açacak kişisel çıkarlardan
• Şirketin işleyişini ve iş arkadaşlarımızın
çalışmasını
engelleyici
bir
çıkar
kaçınarak şirketimize ve iş arkadaşlarımıza olan
çatışmasından
kaçınırız.
sadakatimizi göstermeliyiz. İşimizin bir parçası
• Çıkar çatışmalarını veya olası çıkar
olarak kişisel davranışlarımızın profesyonel
çatışmalarını daima yöneticimize haber
görevlerimizle
çatışmayacağının
sözünü
veririz.
vermekle yükümlüyüz. Dış istihdam ve üyelikler,
• Kişisel olarak rakibimize ya da potansiyel
müşterilerin şirket aktivitelerine dahil olmak, bir
rakibimize,
müşterimize
ve
rakibe, müşteriye veya tedarikçiye mali bilgilerin
tedarikçimize şirketle ilgili gizli bilgileri
vermeyiz.
kazandırılması bunlara örnek olabilir.

• Tedarikçilerimiz
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Başarımızın sırrının tedarikçilerimizle olan
• Tedarikçilerimizle açık ve dürüst bir ilişki
güvenilir ve karşılıklı ilişkimize bağlı olduğunu
kurarız.
biliyoruz. Bu ilişkilerin karşılıklı saygı, dürüstlük
• Tedarikçilerimize olan anlaşmaları ve
ve bütünlük halinde devam etmesi için gerekli
taahhütleri yerine getiririz.
kurallara uyarız.
• Tedarikçilerimizi bu prensip ve Etik
Kodumuzdan haberdar edip, farkında
olmalarını sağlarız.

• Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Etik bir şekilde iş yapmaya kararlıyız ve rüşvet
• Eylemlerimizde etik oluruz ve iş için
konusunda sıfır tolerans politikasına sahibiz. Etik
uygun olmayan bir teşvik olarak
olmayan veya illegal uygulamalara girmemizi
algılanabilecek bir değer alışverişinde
gerektirecek iş peşinde koşmayız ve iş rüşvet
bulunmayız.
• Kendimize almış olduğumuz ya da
alacağımız kararın yanlış bir sonuç
yaratıp yaratmayacağını sorarız.
• Bir iş kararını etkilemek için bir çaba
olarak
düşünülebilecek
veya
algılanabilecek bir şey teklif etmeyiz,
sağlamayız veya kabul etmeyiz: bu bir
ödeme,
hediye,
iş
teklifi
ve
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vermek veya rüşvet almayı gerektiriyorsa o işi
kabul etmeyiz.

konukseverlik dahil olmak üzere başka
bir fayda da olabilir.

• Hediye ve Misafirperverlik
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Sadece uygun ortamlarda ve bir iş ilişkisi
• Şirket politikamıza aykırı bir hediye almayız,
kurabilmek için uygun hediyeler, eğlence ve
teklif etmeyiz ve kabul etmeyiz.
diğer konukseverlik alışverişi yapmalıyız. Küçük
bir hediye iyi niyetin göstergesi olabilir veya bir iş
yemeği müşteriyi daha iyi anlayabilmek ve ona
göre hizmet verebilmek için güzel bir ortam
yaratabilir. Hediye ücret limiti yine şirket içiyöneticilerle birlikte belirlenir.

• Adil Rekabet
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Güçlü ve adil bir rekabet içerisinde olmak isteriz.
• Adil olmayan bir rekabeti ortaya çıkaran
İş için rekabet ederken ve tedarikçilerle iş
bir iş anlaşmasına girmeyiz.
yaparken etik çerçevelerde davranırız ve
• Rakiplerle fiyatlandırma, pazar payı ve
davranacağız. Tüm rekabet yasalarını takip
üretim / üretim planlarını tartışmaktan
ediyor, adil rekabetle ilgili şirket standartlarını
kaçınırız.
biliyor ve uyguluyoruz.
• Bir şirketin, rakipleri iş dışı bırakmak
amaçlı yapmış olduğu hareketlere dahil
olmayız ve yardım etmeyiz.
• Rekabetçi pazar hakkında sadece yeni
bir gazete, bir rakip firmanın kamuya
açık pazarlama materyalleri, saygın
kaynaklardan elde edilen sanayi
bölümlerine ilişkin raporlar gibi uygun
kamu kaynaklarından bilgi ediniriz.
• Gizli bilgileri veya önceki işlerden gelen
verileri kullanmayız veya bunu yapmaya
kimseyi teşvik etmeyiz.
• Rekabeti etkileyen, kısıtlayan, ortadan
kaldıran veya haksız rekabete yol açan
bir tartışma, anlayış ya da anlaşma içine
girmeyiz.
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• Ticaret Kontrolleri
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Şirketin
sınır
ötesi
ticarete
yönelik
• Tüm geçerli ithalat ve ihracat yasa ve
sorumluluklarının bilincindeyiz ve iş yaptığımız
yönetmeliklerine uyarız ve malların
ülkeler tarafından belirlenen ihracat, yeniden
teknolojisi ve bilgilerinin ithalatı ve
ihracat ve ithalat şartlarını takip etmekteyiz.
ihracatı için gerekli izinleri alırız.
• Gümrük
ihracatını
veya
ithalat
düzenlemelerini
ihlal
edeceğini
bildiğimiz herhangi
bir faaliyeti
desteklemeyiz veya katılmayız.
• Belirli şirketlere, bireylere ve ülkelere
hizmet ve teknik yardım sağlama
konusundaki kısıtlamalara uyacağımızı
garanti ederiz.

• Fiziksel Varlıklar ve Şirket Fonları
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Şirketin fiziksel varlıkları; ekipmanlar, ofis
• Şirket varlıklarını kişisel kullanım için
gereçleri, araçlar, şirket fonları, nakit ve nakit
kullanmayız ve uygun izinler olmadan
denkleştiriciler, şirket kredi kartları, faturalar ve
şirket dışına çıkarmayız.
fon işlemlerini temsil eden diğer belgeleri içerir.
• Ekipman veya yedek parça gibi önemli
Tüm varlıklarımızı belirlenen kurallara uygun
varlıkları
İzin verilmeden
elden
şekilde
kullanıp,
sürekliliğini
sağlamakla
çıkarmayız.
sorumluyuz.
• Şirket varlıklarının kullanımından veya
satışından kişisel kazanç elde etmeye
çalışmayız.
• Şirket fonlarını sadece iş amaçlı kullanırız
ve tüm işlemlerin doğru şekilde
kaydedildiğinden emin oluruz.
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• İş Kayıtlarındaki Doğruluk
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Mali kayıtlarımızın, operasyonlarımızı net ve
• Belgeleri ve kayıtları geçerli standartlara
doğru bir şekilde göstermesi önemlidir.
uygun olarak koruruz.
Şirketimizin yürüttüğü tüm operasyonların doğru
• Finansal veya mali olmayan kayıt ve
ve eksiksiz olarak kaydedilmesi, mali tabloların
raporlarda bilerek yanlış veya yanıltıcı
ise yasal ve teknik standartlara uygun olarak
giriş yapmayız.
hazırlanması gerekmektedir. Şirketin, vergi
• Şirketin
ürün
ve
hizmetlerinin
beyanları ile ilgili tüm geçerli yönetmeliklere
özelliklerini ve performansını doğru bir
tamamen uygun olmasını sağlamalıyız; ithalat ve
şekilde temsil ederiz.
ihracat vergileri, döviz kontrolleri bunlara
• Kayıtları yanlış yönlendirmek amacıyla
örnektir.
gelen herhangi bir talep karşısında
gerekli önlemleri alırız.

• Gizli ve Özel Bilgiler
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Kamuya açıklamayacağımız herhangi bir bilgi,
• Gizli bilgileri sadece iş amaçlı kullanırız,
şirketin gizli ve özel bilgileri olarak kabul edilir ve
uygunsuz ifşa veya yanlış kullanımdan
korunur. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de
koruruz ve sadece şirket prosedürlerine
gizli ve özel bilgilerini bizimle paylaşabilir.
göre hareket ederiz.
Başkalarına ait bu bilgilerin de doğru şekilde
• Üçüncü tarafın gizli bilgilerini onların
kullanılmasını
sağlamakla
görevliyiz.
izinlerini alarak açıklarız.
Çalışanlarımız, bizimle çalışırken elde ettikleri,
• Telif hakkıyla korunan makaleler, ticari
teknik bilgileri, ticari ve kişisel verileri işten
marka adları ve bir lisans gerektiren
ayrılsa dahi korumaktan sorumludur.
diğer bilgiler için uygun kullanım
Çalışma esnasında, sırasında, sonrasında elde
yönergeleri ve kısıtlamaları gereğince
edilmiş olan ticari verileri, kişisel verileri, özel
hareket ederiz.
nitelikli kişisel verileri gizleme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu'nunda
"Hizmet Sözleşmeleri" üst başlığı altında yer alan
çalışanın sadakat yükümlülüğünü bunu
gerektirmektedir.

Rev. No. / Tarih
01 / 08.06.2020

Açıklama
KVKK kapsamında; Gizli ve Özel Bilgiler, Bilgi Tek. Sistemleri ve Kişisel Bilgilere
ekleme yapıldı. /Kod kapsamı kişiler güncellendi/ Logo Değişimi yapıldı.
13

• Dış İletişim
Prensiplerimiz;
İtibarımız bizim için çok önemlidir. Müşterileri ve
tedarikçilerimizle açık, seviyeli ve doğru bir sesle
iletişim kurmamız gerekiyor. Güçlü ve etkili bir
şekilde rekabet eder fakat asla haksızlık
yapmayız. Bu nedenle dürüstlük; tüm satış,
pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin temelini
oluşturur.

Bu nedenle;
• Atomika ve bireysel çalışanlarımız
hakkında her zaman dikkatli ve iyi
yargıda bulunuruz.
• Tüm
reklam
ve
pazarlama
aktivitelerimizin
doğru
olmasını,
ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında
müşteriyi asla yanıltmamasını sağlarız.
• Önceden onay almadan müşteriler,
ortaklar veya tedarikçilerden alıntı
yapmayız veya referans vermeyiz.

• Kişisel Bilgiler
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Atomika, çalışanlarına iş amaçlı yarar ve diğer
• Sistemimizdeki bilgilerin sadece yasal iş
hizmetleri sağlamak için bilgi toplar. Çalışan
amaçları için kullanılmasını sağlarız.
bilgilerinin güvenliğini sağlamayı ve tüm kişisel
• Kişisel bilgileri iş aksaklıklarını önlemek
verilerin uygun şekilde kullanılmasını ve
amacıyla sadece gerekli olan diğer
saklanmasını taahhüt ediyoruz.
kişilere veririz.
• Çalışanlarımız,
tedarikçilerimiz
ve
paydaşlarımız bilgi güvenliği ve kişisel
veri güvenliği politikalarımıza uygun
davranırlar. Kurumumuzla iş yapan
herkes KVKK ve GDPR kurallarına uygun
hareket etmelidir.
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• Bilgi Teknolojisi Sistemleri
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Bilgi teknolojisi kaynaklarımızın bütünlüğünü
• Bilgi teknolojisi sistemimizi uygunsuz
koruyor, onları şirket prosedürüne göre özenle
erişim veya kullanımdan korumak için,
kullanıyor ve uygunsuz kullanım ve zararlı
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar da
durumlardan koruyoruz. Bilgi teknolojisi
dahil olmak üzere, istenen tüm
sistemlerimiz, yazılımlarımız ve verilerimiz işimizi
prosedürlere uyarız.
yönetmek için önemli araçlardır. Fiziksel
• Bilgi teknolojisi sistemlerine erişimi
bütünlük ve güvenlik, operasyonlarımız için kritik
kısıtlamak
için
uygun
güvenlik
öneme sahiptir ve müşterilerimize etkin ve
yöntemleri kullanırız.
verimli bir şekilde hizmet etmemize yardımcı
• Sistemimize onaylanmamış, lisanssız
olur. Bilgi teknolojisi tüm bilgisayar, yazılım,
veya potansiyel olarak zararlı yazılımları
telefon, kişisel dijital cihazlar, sistem ve internet
tanıtmayız.
erişimini içerir.
• Bu sistemleri yalnızca onaylanmış iş
amaçları için kullanır, kişisel kullanımı
asgari düzeye kısıtlarız.
• Tüm çalışanlarımız, Bilgi Güvenliği
Politikası'na ve Kabul Edilebilir Kullanım
Politika'mıza uymayı taahhüt ederler.

• Siyasi Katkılar ve Aktiviteler
Prensiplerimiz;
Bu nedenle;
Şirket politikamıza göre siyasi partilere ve
• Siyasi adaylara, taraflara katkı sağlamak
kampanyalara destek ya da hibe verilmesi
veya bağış yapmak için şirket fonlarını,
yasaktır.
tesisleri veya diğer varlıkları kullanmayız.
• Siyasi çabaları destekleyen faaliyetlerde
bulunmak için çalışma zamanımızı
kullanmayız.
• Kişisel faaliyetlerimizin ve politik
çıkarlara olan katkılarımızın şirketimizi
etkilememesini sağlarız.
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Bu Etik Kod, kural ihlallerinin meydana geldiğine dair endişelerimiz veya şüphelerimiz olduğunda
bize yol gösterme ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye yardımcı olma amacıyla
oluşturulmuştur.
Tüm çalışanlar, acenteler, danışmanlar, tedarikçiler ve diğer tüm iş ortaklarımız Etik Kodu
okuduklarını ve Etik Koda uygun davranacaklarını taahhüt ederler.

Lütfen italik olarak verilen metni sizin için ayrılan boşluğa yazarak imzalayınız.

"Atomika Teknik İş Yönetim Etiği Kodu’nu okudum anladım, Etik Koda uygun davranacağımı
taahhüt ederim."

İsim Soyisim
Tarih
İmza
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