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İş Etiği Kuralları’nın amacı Obdan Sistem çalışanları, müşterileri

tedarikçileri ile diğer tüm ilgili taraflarına, Obdan Sistem’in

faaliyetlerini sürdürürken bağlı kaldığı iş etiği kurallarının

iletilmesi, konusu ne olursa olsun kurulan ya da kurulacak tüm

iletişimlerde bu etik kurallar çerçevesinde hareket edileceğinin

bildirilmesidir.

 Dürüst Davranma1.

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük,
önceliğimizdir. Çalışanlarımız, hissedarlarımız, müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve irtibat içinde olduğumuz tüm
kişi ve kurumlar ile ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle
hareket ederiz.
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2. Şirket Değerlerimiz Doğrultusunda
Hareket Etme

“Müşteri odaklılık”, “Etik olmak”, “Saygı”, “Çözüm odaklılık”,
“Gelişim”, “Sorumluluk” ve “Takım oyunu”, Obdan Sistem’in
her kademesi için “olmazsa olmaz” değerlerimizdir.

Obdan Sistem 2022



Sayfa 3

Müşteri Odaklılık

- Müşterinin ihtiyaçlarını ve şikayetlerini doğru anlamaktır.

- Doğru anladığından emin olmadan harekete geçilmez.

- Müşteri memnuniyeti her şeyin önündedir.

- Müşteri memnuniyeti, müşterinin anlık memnuniyetinin ötesinde,
üretilen çözümlerin, verilen hizmetin ve sattığımız ürünün müşterinin
anladığından emin olmaktır.

- İçinde bulunulan koşullarda , en iyi çözümün “üretilen çözüm”
olduğunu müşteriye anlatmaktır.

- İç ve dış müşteriyi ayrı tutmamaktır.

- Çözümler konusunda “kazan-kazan” ilkesi doğrultusunda iletişimi
sürdürmektir.
            

Etik Olmak

- Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek, bilmiyorsak öğrenmek için
çaba göstermek, doğrularımızı dahi her fırsatta samimiyetle
sorgulamaktır.

- Tüm kanunlara, mesleğimizin ve iş hayatının gerektirdiği ahlak
kurallarına ve profesyonellik standartlarına uygun olarak ve ödün
vermeden çalışmaktır.

- Etik olmadığını düşündüğümüz uygulamaların içinde yer almamak ve
bu şekilde edindiğimiz veya edineceğimiz somut
veya soyut kazancı kabul etmemektir.

Obdan Sistem için;
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Saygı

- Dikkatli, özenli ve ölçülü davranmaktır.
 
- Başkalarının haklarına kendimizinkiler kadar değer vermek,
saygılı davranışımızı hiçbir gerekçe ile değiştirmemektir. 

- Saygımızın ölçüsünü, saygı gösterdiğimiz, kişi, fikir, çalışma,
ortam, zaman vs. göre değiştirmemektir.
 

Çözüm Odaklılık

- Engellerle karşılaşsa dahi, kişinin uzun ve/veya kısa vadeli
hedeflerine ulaşmaktır. 

- Olumlu sonuç elde etmek veya olumsuz sonuçların etkisini
maksimum derecede azaltmak için çalışabilme becerisi ortaya
koymaktadır.  

- Çıkabilecek engelleri tahmin ederek işi başarmak için plan
yapmak ve olumlu çözüme ulaşmayı engelleyecek tutum ve
söylemde bulunmamaktır.
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Gelişim

- Bilgiye, uzmanlığa, tecrübeye ve yeteneğe değer vererek hiç
durmadan daha iyisini yapmaktır. 

- Şirketimizin ve çalışanlarımızın bilgi, yetenek ve donanımını
artırarak ve bunlar için anlamlı ölçüde zaman, para ve emek
harcamaktan çekinmemektir.

- Gelişimi sağlamak için herkesi cesaretlendirmek, teşvik etmek
ve değişime direnmemektir.
 

Sorumluluk

- Kişinin kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve
istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek için
çalışmasıdır.  

- Kişinin kendi yaptıklarının sonuçlarını kabul etmesi ve
gereklerini yerine getirmesidir. 

- Kişinin kendisine olan güveni sarsmamak için elinden gelenin
en iyisini yapması, kişinin dürüst ve samimi olmasıdır.
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Takım Çalışması

- Kişinin kendi rolüne ve sorumluluklarına odaklanmasının yanı
sıra diğer takım arkadaşlarının rol ve sorumluluklarının da
farkında olmasıdır.

- Geniş bir organizasyonel bakış açısıyla, ortak hedeflere birlikte
ulaşmayı temin edecek şekilde diğer kişilerle organizasyonun
içindeki ve/veya dışındaki) işbirliği içinde çalışmaktır. 

- İstekli olarak işbirliği yapmak ve katkı sunmak, birlikte çalıştığı
diğer kişilerin fikir ve bakış açılarını dikkate almaya açık ve istekli
olmak ve gereken bilgileri takım üyeleriyle kendisine sorulmadan
zamanında paylaşmaktır.  

Tüm iş süreçlerimiz ve
ilgili taraflarımızda
ilişkilerimiz bu
değerler üzerine
kuruludur.
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Hiçbir Obdan Sistem çalışanının mevcut görevinden
yararlanarak; kendisi, ailesi veya yakınları vasıtası ile iş ilişkisinde
bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamasına
müsaade etmeyiz. Tüm Obdan Sistem çalışanlarından, karar
verme yetisini ortadan kaldıran menfaat çatışmasından uzak
durmak için Şirketin çıkarları doğrultusunda hareket etmesini
bekleriz. 

Eğer bir çıkar çatışması oluşmuşsa ya da bir çalışan çıkar
çatışması oluşturma ihtimali olan bir durumla karşılaşmışsa, bu
durumu adil ve şeffaf bir çözüme kavuşturmak için, yöneticisi,
İnsan Kaynakları Sorumlusu veya Etik Sorumlusu ile paylaşmasını
bekleriz.

3. Çıkar Çatışması
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Özellikle gümrük müşavirliği faaliyetlerini gerçekleştirmemiz

nedeni ile işimize eksiksiz biçimde başlamamız, takip etmemiz,

sonuçlandırmamız için doğru ve iyi korunmuş kayıtlar büyük

önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda; tüm Obdan Sistem çalışanları gerek Obdan Sistem

adına gerek müşteriler başta olmak üzere diğer ilgili taraflar

adına yürüttükleri her türlü işlemde kayıt, belge ve dokümanların

doğruluğunu ve yasalara uygunluğunu sağlamaktan sorumludur. 

Başta Gümrük Kanunu olmak üzere Ticaret Kanunu, İş Kanunu,

Sosyal Sigortalar Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat

uyarınca; şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ve şirketin

çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine ve resmî mercilere

karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinde, bu kayıtlar temel

teşkil etmektedir. 

4. Kayıtlı Evrakların Doğruluğu
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Bu nedenle;               

- Çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve irtibat
içinde olunan tüm kişi ve kurumlar ile gerçekleştirilen
işlemlerden kaynaklanan kayıtlar ve evraklar, mevzuatın işaret
ettiği süre boyunca muhafaza edilir.
                  
- İlgili taraflarla ilişki seviyesi ne olursa olsun, neticesinde hukuki
bir durumun oluşmasına sebebiyet verebilecek her görüşme,
uygun dokümantasyonla desteklenir.
                  
- Resmi Makamlara gerçekleştirilen tüm yazışmaların, tam,
dürüst, doğru, zamanında ve anlaşılır olması konusunda büyük
çaba gösterilir.
                 
- Hiçbir koşulda belgede hiçbir zaman tahrifat yapılmaz.
                
- İlgili tarafların belgede tahrifat yapılması yönündeki talepleri,
hiçbir koşulda kabul edilmez.
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5. Şirket Varlık ve Kaynaklarının                      
Kullanılması

Obdan Sistem’in tüm varlıkları şirket kullanımı içindir ve kişisel
amaçlarla kullanılamaz. Şirketin sahip olduğu ve gümrük
müşavirliği faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışanlara tahsis
edilen türlü mal, varlık, ekipman, taşıt araçları, bilgisayar,
bilgisayar programları ve benzerleri demirbaş, Zimmet Formları
ile verilerek kayıt altına alınır ve hiçbir çalışan tarafından kişisel
çıkar veya bir başkasının kişisel çıkarı için kullanılamaz. 

Çalışanlar, şirket varlıklarından kasıtlı olarak, Obdan Sistem’in
tolerans göstermeyeceği şekilde kişisel amaçlarla yararlanmanın
“İş Etiği Kuralları”na aykırı olduğunun bilincinde olmalıdırlar.
Çalışanlar, Obdan Sistem’e ait varlıkları muhafaza etmeli ve
bunların uygun ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamalıdırlar. 

Bütün çalışanlar, şirketin varlıklarını kayıp, zarar, kötüye
kullanma, hırsızlık, hile, zimmete geçirme ve tahribata
uğramaktan korumaya çalışmalıdırlar. Bu yükümlülük, gerek
Obdan Sistem’e gerekse Obdan Sistem’in hizmet sunduğu
firmalara ait markalar, know-how, gizli veya şirkete ait bilgiler ve
bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere bütün maddi ve manevi
varlıklar için geçerlidir.
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6.  Sorumluluklarımız                      

Mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları
çerçevesinde yürütür, mevzuatın gerektirdiği tüm belge ve
bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir
bilgileri zamanında sunarız. 

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum
ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere
herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır
ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Gümrük Kanunu’nun bize yüklediği “Dolaylı Temsilci” sıfatından
kaynaklanan yükümlülüklerimizi, 4. kuşak çalışanlar ile temsil
ettiğimiz “Obdan” adına layık şekilde gerçekleştirmek için gerekli
tüm özeni gösteririz.

6.1 Yasal Sorumluluklarımız                  

6.2 Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız                 

Değerlerimiz arasında yer alan “Müşteri Odaklılık” uyarınca;
müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve
taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir
anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz
koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve
nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. 

Başarımızın müşterilerimizle olan dürüstlük, ahlaki ve karşılıklı
güvene dayalı olan ilişkilerimize bağlı olduğuna inanırız.
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Obdan Sistem için en önemli kavramlardan biri “emek ve
özveridir.” Bu nedenle; tüm Obdan Sistem çalışanlara dürüst ve
adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma
ortamı taahhüt eder, tüm haklarını gözetiriz. 

Ayrıca, 4 kuşaktır gümrük müşavirliği faaliyetlerini yürüten
Obdan Sistem için, özellikle genç kuşaklara “mesleği sevdirmek
ve benimsetmek” adeta bir misyon haline gelmiştir. Bu nedenle,
çalışanlarımızın mesleki anlamda bireysel gelişimi için gerekli
çabayı gösterir, tüm bilgi ve tecrübemizi aktarır, ayrıca sosyal
sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal
faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile
özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Obdan Sistem tüzel kişiliğinin mevcudiyet ve sürekliliğine
öncelikli olarak önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma
hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri
almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. 

Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder,
şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik
ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve
büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi
sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. 

6.4 Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız                

6.3 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız                
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6.6 Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız                

Sorumluluklarımız                

Tüm tedarikçi ve iş ortaklarımızı gerek iç gerekse dış
müşterilerimize eksiksiz ve doğru hizmet sunabilmemiz için “yol
arkadaşı” olarak görürüz. Bu nedenle; yol arkadaşlarımıza, iyi bir
müşteriden veya iş ortağından beklendiği şekilde adil ve saygılı
davranırız.

Obdan Sistem olarak kanuna, ahlaka, adaba ve emredici hukuk
kurallarına aykırı hiçbir taahhütte bulunmayız, bu nedenle
tedarikçi ve iş ortaklarımıza vermiş olduğumuz taahhütlerin
hepsi yerine getirilebilir taahhütlerdir. Obdan Sistem’in bir asra
yaklaşan ticari itibarı doğrultusunda, yükümlülüklerimizi
zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş
yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın kişisel verilerini
ve ticari sır niteliğindeki gizli bilgilerini özenle koruruz.

Obdan Sistem olarak rakiplerimizle adil rekabeti sever, etkin bir
şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız
rekabetten kaçınırız. Rekabetin mesleğimizi geliştireceğine,
sektörün hizmet seviyesini yükselteceğine inanırız.

6.5 Tedarik / İş Ortaklarımıza Karşı                
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6.7 Çevreye Karşı Sorumluluklarımız              

İçinde yaşadığımız dünyayı korumak yaşamsal öneme sahiptir.
Obdan Sistem olarak sağlıklı ve temiz bir çevrenin önemini ve
değerini bilerek faaliyet gösterir, aşağıdaki ilkeler
doğrultusunda hareket ederiz; 

- Faaliyetlerimizi emniyetli, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun ve
çevre açısından bir sakınca teşkil etmeyecek şekilde yürütürüz.

- Çevre, Sağlık ve Emniyet standartları işyerinin ve çalışmaların
bir parçası haline getiririz.

- Doğal çevreyi ve çalışma ortamlarını korumaya yönelik
çabalara katkıda bulunuruz.
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7. Yolsuzlukla Mücadele                      

Obdan Sistem’de rüşvete veya herhangi bir tür yolsuzluğa, hiçbir
şart altında tolerans gösterilmemektedir. Yolsuzluk, hiçbir zaman
işlerin yürümesi için bir araç olarak görülmemekte, aksine Obdan
Sistem’in bir asra yakın süredir başarıyla koruduğu itibarına
yönelik bir tehlike olarak addedilmektedir.

Hiçbir Obdan Sistem çalışanı ya da yöneticisi, bir devlet
memuruna ya da bir tüzel kişiliğin çalışanına, o kişinin kararlarını
veya edimlerini Obdan Sistem’e ya da Obdan Sistem’in gümrük
müşavirliğini üstlendiği müşterilerine haksız kazanç sağlama
doğrultusunda etkilemek için rüşvet veya maddi değer taşıyan
herhangi bir şeyi doğrudan veya dolaylı olarak vaat veya teklif
edemez, veremez, verilmesine izin veremez. 

Benzer şekilde hiçbir Obdan Sistem çalışanının herhangi bir
taraftan rüşvet talep etmesi, doğrudan ya da dolaylı şekilde
alması kesinlikle yasaktır.
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8. Bilgilerin Korunması                    

Obdan Sistem için “gizli bilgi”, bunlarla sınırlı olmamak üzere,

gerek Şirketimize gerekse ilgili taraflara ait her türlü fikir, buluş,

iş, metod, patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal

korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik, kurulacak

veya kurulan ticari ilişki ve iş girişimler kapsamında yer alan yazılı

veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, hukuki yazılı veya sözlü

bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri, kurulacak veya kurulan

ticari ilişki, ilerlemeye yönelik sair projeler, gizli bilgi olarak

nitelendirilen yazılı ve sözlü tüm ticari bilgiler, rekabet açısından

dezavantaj yaratabilecek bilgiler, henüz kamuya açıklanmamış

mali ve diğer  bilgiler, personel özlük haklarına ait bilgiler, çalışan,

müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla

yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü

olduğumuz bilgileri ifade eder.  
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Obdan Sistem olarak, “gizli bilgi” olarak sınıflandırdığımız

tüm verilere dair aşağıdaki önlemleri alırız; 

- Gizli bilgileri, devamlı olarak gizli tutar, saklar ve koruruz.  

- Gizli bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak amacı dışında
kullanmayız.

- Gizli bilgileri resmi makamlar ve mevzuat gereğince ifşası
zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayız.

- Gizli bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması
için gerekli önlemleri alırız. 

- Gizli bilgi içeren dosyaları Şirket dışına çıkarmayız.

- Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreleri, kullanıcı kodlarını
ve benzeri tanımlayıcı bilgileri gizli tutar, yetkili kullanıcılar dışında
kimseye açıklamayız.

- Şirket gizli bilgilerinin, restoran, asansör, toplu taşıma ve benzeri
umumi yerlerde konuşulmayacağı ve sosyal medya hesapları ve
mobil telefon uygulamalarında paylaşılamayacağı hususunda
çalışanlarımıza devamlı şekilde bilgilendirmede bulunuruz. 
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- Gizli bilgileri gizlilik derecelerine göre sınıflandırırız. Bu şekilde
Obdan Sistem çalışanları, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik
derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi
açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre
davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.

- Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Obdan Sistem’in menfaati
gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşlarla
paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili
sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle
bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalar veya
karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alırız.

- Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret,
yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizli tutar, yetkililer dışında
kimseye açıklamayız. 

- Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket
ederiz.
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9. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması       
ve Sürdürülmesi     

Obdan Sistem olarak çalışanlar için adil bir çalışma ortamının
oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri
olarak kabul etmekteyiz. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle
uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamının oluşturulmasını ve çalışanların başarısının, gelişiminin
ve bağlılığının artırılmasını hedeflemekteyiz. 

Bu hedefler doğrultusunda belirlenen yükümlülükler aşağıdadır;

- Obdan Sistem uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak
yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Obdan Sistem
çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine
getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

- Obdan Sistem insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-
transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer
tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

- Obdan Sistem çalışanları arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık
yapılması kabul edilemez.

- Obdan Sistem’de iş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma
ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve
görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
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- Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

- Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve
duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

- Kişilerin, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde,
fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde
dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve
bu tür ihlallere Obdan Sistem tarafından hiçbir şekilde tolerans
gösterilmemektedir. Bu kapsamda, çalışanların fiziksel, cinsel ve
duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını
sağlamak üzere her türlü önlem alınır.

- Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi ve/veya bir
kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi,
cinsel saldırı/taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım
dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi
kabul edilemez.

- İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere
yönelik  gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden,
yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya
da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal
ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren, kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz
tutum ve davranışlar bütünü olan “İşyerinde Psikolojik Taciz” (Mobbing)
de yukarıda bahsedilen taciz şekillerinden biri olarak görülmektedir.
 
- İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve
güvenli olması sağlanır.
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10. İş Etiği Kurallarının Uygulanması       

10.1 Çalışanların Sorumlulukları            

Obdan Sistem’de yürürlükte bulunan Tek Sayfa Stratejisi ile
politikalar ve prosedürler doğrultusunda hazırlanan iş etiği
kurallarına uyum, tüm çalışanların asli sorumluluğudur. 

Bu doğrultuda tüm Obdan Sistem çalışanlarının;

- Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,

- Obdan Sistem İş Etiği Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural,
ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun
hareket etme,

- Obdan Sistem’de yürürlükte bulunan tüm politika ve
prosedürleri öğrenme,

- Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda
yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,

- Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme,
bu konularla ilgili bildirimlerini mümkün mertebe güvenilir
kaynak, bilgi ve belgelere dayandırmak suretiyle isimli veya
isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik
Sorumlusuna yazılı veya sözlü olarak iletme, 

- Etik soruşturmalarda Etik Sorumlusu ile iş birliği içinde
bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu
bulunmaktadır.
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Obdan Sistem yöneticilerinin, İş Etiği Kuralları çerçevesinde
çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde,
yönetici olmalarından kaynaklı ek sorumlulukları da
bulunmaktadır. Buna göre, Obdan Sistem yöneticileri;

- Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma
ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,

- Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan,
çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,

- Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri
konusunda çalışanlarını desteklemekten,

- Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol
göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli
gördüğünde Etik Sorumlusuna en kısa sürede iletmekten,

- Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en
aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik
kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları
uygulamaktan sorumludur.

10.2 Yöneticilerin Sorumlulukları            
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11. Etik Kurallara Uyumsuzlukların      

Çalışanlar, Obdan Sistem İş Etiği Kurallarının, politikalarının,
prosedürlerinin ya da Obdan Sistem’in gümrük müşavirliğini
üstlendiği firmaların tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal
edildiğini öğrenir veya şüphelenirse bunu idari amirine ve/veya
Etik Sorumlusuna iletmekle yükümlüdürler. Çalışanın işyerindeki
huzuru ya da ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde
bildirimin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir. 

Bildirim mekanizmasının Obdan Sistem’in menfaati
doğrultusunda olması gözetilmelidir. Bildirimde bulunanın, ihbar
edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz
etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli
bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik,
objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritiktir. Hem
bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin
bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur. Yalan
veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik
kural ihlali olarak yorumlanır.

Bildirimi ve Çözümlenmesi
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Şirkete yapılan bildirimler, şirketin iç işleyiş ve prosedürleri
doğrultusunda sonuçlandırılarak Obdan Sistem Üst Yönetimi
tarafından karara bağlanır. Bu noktada; Obdan Sistem İş Etiği
Kurallarını, politikalarını, prosedürlerini ya da Obdan Sistem’in
gümrük müşavirliğini üstlendiği firmaların tabi olduğu yasa ve
mevzuatı ihlal edenler, iş akdinin feshi derecesine varabilecek
çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır.

Ayrıca, herhangi bir şikayet ve bildirimde bulunan veya
soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve
davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans
gösterilmemektedir.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta
adreslerini kullanabilir veya Etik Sorumlusu ile direkt
olarak temasa geçebilirsiniz;

Etik Sorumlusu: Av. Sinem ÇEBİ
Telefon: 0212 210 38 28
E-Posta: sinemyildiran@obdansistem.com
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