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Önsöz

Sayin personelimiz!
Firma SIMACEK 1942 de kurulmusdur.
O günden itibaren belirli konular bizim icin önemlidir:
· Sirketimiz icin bütün insanlarin birbiri ile saygi cercevesi icinde
iletisim kurmalari cok gereklidir.
· Sürdürülebilirlikte bizim icin cok önemli bir konu.
Biz sirket olarak, insanlarin bu kurumda birlikte iyi yasamalarini
sagliyoruz.
Sirketimiz ayricaliksiz calismaya özen göstermekte.
Is hayatimizdaki ana karakterler ve düsüncelerimiz sunlardir:
· Bayan ve bay eleman
· Müsteri
· Ortak
· Tedarikci
· Ve is yerinin sahibleri,
· SIMACEK ailesi.
Bu düsüncelerimizin gelecekteki basarilarimiz icin cok önemli
oldugundan eminiz.
O nedenle böyle bir davranis-kodeksi yazdik.
Birlikte calistigimiz herkes bu kurallara uymali.
Is yerimiz cok büyüdü ve hala
büyümekte oldu icin, gerekmektedir.
Elmanlarimiz cogaldi icin,
bunlari herkesi tek tek anlatmak imkansiz.
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Bu davranis-kodeksi bütün calisanlar
okumak mecburiyetindedir.
Böylece bizim icin bütün iscilerimiz
neye önem verdimizi anlar.
Firma SIMACEK yönetimi davranis-kodeksine
göre hareket etmemiz
gerektini mecbur oldumuzu düsünmektedir.
Her calisanimiz bu husus da kendisi mesuldur.
Bizim icin de kodekse uygun calisacagi tabidir.
Eger iscilermizin bu kurallar hakkinda
sorulari olursa, bunu yöneticileri ile konusabilir.
En önemli nokta bu baglanti ile yolsuzluktur.
Dikkat!
Yolsuzluk avusturyada her bicimi ile yasak!
Yolsuzluk diger devletlerde de yasak.
Bunun icin hapis cezasi bile var.
Her kisi bu kuralla karsi gelirse,
cezalandirma riskini göze alir.
Ayrica ﬁrma SIMACEK e de büyük zarar verir.
Davrans-kodeski ihlaline ﬁrma olarak göz yummayiz.
Eger bu kurallar cignenirse en agir sekilde cezalandirilir.

Mag.a Ursula Simacek
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Mag. Rudolf Payer

Firma SIMACEK Facility Management Group in
Davrans-kodeksi

1.

Baslangic

Davranis-kodeksinde,
nasil calisma istegimiz
ve is yerinde davranisimiz yaziyor.
Bu kurallarda is ortaklarimiza
nasil davranacakimiz da yaziyor.
Davranis-kodeksinde bulunmayan
hussuzlar da olmaktadir,
bu gibi durumlarda nasil bas edecekimiz
bilinmelidir ve iscilerimize güvenilinir.
Eger bi is SIMACEK’in kurallarina aykiri ise,
bu tür durumlarda
Rechtsabteilung a veya yöneticinize
bas vurmaniz rica edilir.

2.

Bizim anakurallarimiz nedir ?

Firma SIMACEK uzun zamandir var olmakta.
Bi bina ile aklinisa gelebilecek her is
bizim is alanimiz sayilmaktadir.
Misal hastaneler ve hoteller,
bu alanlarda temizlik, güvenlik, atik aritma,
camasir yikama ve diger isler.
Bu is alanlarinda uzun yillara dayanan
tecrübemiz bulanmaktadir.
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Sürdürebilirlik ve kalite bizim icin önem vermemiz ilkemizdir.
Her iste dikkat etmemiz
gereken ana kurallar:
· Yaptimiz her iste sahsen sorumluyuz
ve herzaman yaptimiz isin icerigini bilmekteyiz.
· Her sahis ﬁrmamisin is alanlarini
net olarak bilmektedir.
· Biz uygun ve dürüst davranmaliyiz
· Isimizin sonuclari ile ilgilenen
insanlara ilgili davraniriz.
· Her calistigimiz ülkelerin kanunlarina
dikkat ederiz.
· Belirli davranis kurallari bütün dünyada
gecerlidir ve bizde onlari benimsemekteyiz.
· Insan haklari kurallarina uymakdayiz
Bi ﬁrmada duyarlilik gösterilmesi gereken konular.
Biz calisanlarimiz ve ﬁrmamiz icin önemli
olan herseyi göz önünde bulunduruyoruz.
En önemli yedi konumuz:
· ﬁrmanin yönetimi
· Insan haklari
· Bizim ile calisan insanlar nelere dikkat etmelidir?
· Cevre
· Is arkadaslarimiz ve müsteriler ile
adil ve dürüst calisma tarzi
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· Müsterilerin ilgisi
· Toplumun devamliligini nasil saglar ve gelistiririz?
Is yerimizi bu kurallara göre yönetiyoruz.

3.

Bizim ölcülerimiz

Is yerimizin uzun süreli
ve dogru mantikla calisacagidir.
Bizim icin önemli olan
beş temel degerimiz:
· Entegre olmak
Bu terbiyeli
ve dürüst calismak demektir.
Biz kurallara göre calistigimizi gösteriyoruz.
Böylece sorumluluk sahibi
oldugumuzu kanitliyoruz.
· Sorumluluk
Biz bagimsiz ve dogru
oldugunu düsündügümüz gibi davranmaliyiz.
Sorumluluk bizim icin calistigimiz
arac ve gerecleri dikkatli kullanmaktir.
· Takdir
Birbirimize saygi ve destek göstermemiz demektir.
Birbirimiz ile dürüst bir sekilde konusmaliyiz.
Verimli calismaliyiz.
· Tolerans
Bu diger insanlarin
düsüncelerine saygi göstermemiz demektir.
Farkli insanlar ile calismak
ﬁrmamiz icin bir avantaj dir.
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· Müsteri odakli
Müsterilerimizin
isteklerine saygi göstermeliyiz.
Her istek icin özel bir cözüm
bulunmakta, bu sayede müsteri ile
olan bagimiz güclenmektedir.
Firma SIMACEK icin calisan herkes
bu ölcü ve ana kurallara uymali.
3.1 Davranis-kodeksi kimler icin yazilmistir?
Davranis-kodeksi bütün dünyada
ﬁrma SIMACEK icin calisan personel icin gecerlidir.
Firma SIMACEK ile baglantili ve yakin calistigimiz
diger isyerleri icin de bu kodeks gecerlidir.
Bu kurallara ﬁrma SIMACEK te
calisan veya onun icin talimat alan
is yerleri de uymalidir.
3.2 Davranis-kodeksine uymak
Bu davranis kodeksi Firma SIMACEK’in bütün ticari aktiviteleri icin
gecerlidir.
Is yerimizin zarara ugramamasi ve daha fazla kazanc elde etmesi icin,
kimse bu kurallari hice sayamaz.
Bu kurallari hice sayarsak,
ticari hayatimizdan vazgecmemiz gerekir.
3.3

Davranis-kodeksi ve
farkli ülkelerdeki kanunlar
Biz bircok farkli ülkede calisiyoruz.
Bu ülkelerin farkli kanunlari bulanmakta.
Bütün ülkelerin kanun
ve kurallarina saygi göstermeliyiz.
Yaptigimiz islerde kurallara dikkat etmemiz gerekir.
Eger bir ülkede Firma SIMACEK’in kurallarindan
farkli kurallar varsa,
o zaman daha kati olan kurallar uygulanir.
8

3.4 Sorumluluk
Davranis-kodeksi bütün dünyada
ayni uygulanmali.
Bundan SIMACEK yönetimi sorumludur.
Firma SIMACEK de kanun ve
düzenlemeler icin bir bölümümüz bulunmakta.
Bu bölümün ismi „Hukuk bölümü“ dür.
Davranis-kodeksini bütün calisanlar
bilmek zorunda, bundan da
hukuk bölümü sorumludur.
Yöneticiler kendi bölümlerinde calisanlarin
davranis kodeksini ögrenmelerini saglamali.
Firma SIMACEK’in yöneticisi ve
bütün yönetimde calisanlar iscilere örnek olmali.
Onlar özenle bu kurallara dikkat etmeli,
ayrica bütün calisanlari kodeks hakkinda bilgilendirmeli.
Firma yönetimi ve yönetici pozisyonunda
calisanlar kodeks ile ilgili örnek davranis teskil etmelidirler.
Bütün iscilerimizede örnek olmalidirlar.
3.5 Eger kodeks ihlal edilirse ne yapilmali?
Bir isci kodeksin calisanlar taraﬁndan ihlal edildigini
görürse bunu hemen isyerine
bildirmelidir.
Bu gibi durumlarla ilgilenen
„Ombud-Stelle“miz bulunmakta ve bu bölüme
bildirmenizi rica ediyoruz.
Bu bolümümüzde calisan
is arkadaslarimiz her konunun
dürüstce ele alinmasina özen gösterip,
en dogru sekilde cözmeye calisir.
„Ombud-Stellemiz’de“ calisan elemanlarimiz,
kodeks kurallarini cok iyi bilmektedir.
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Eger siz bi sahis ile ilgili bilgi verirseniz,
bu kesinlikle ﬁrmamiz taraﬁndan kimseyle paylasilmaz.
Kimse bu nedenle isyeriyle
problemler yasamaz.
Davranis kodeksine aykiri bir durumu
is yerine e-mail veya mektup yoluyla bildirebilirsiniz:
vertraulich@simacek.at
3.6 Bir sahis davranis kodeksine uymazsa ne olur?
Her is anlasmamizda iscilerimizin
davranis Kodeksine uymasi gerektigi yazmaktadir.
Kodekse uyulmadigi taktirde bu sahislar (iscilerimiz) icin bircok
dezavantajlar getirebilir.
Ayni sekilde ﬁrma SIMACEK’e de dezavantajlar getirebilir.
Kodekse aykiri davranislarda
bu sahislar en sert sekilde cezalandirilir.
En kötü durumlarda is yeri kaybina yolacabilir.
Is kanunlarina göre cezalandirilmalar olabilir.
Bu gibi durumlar kosulsuz her iscimiz icin gecerlidir ve uygulanir.
Eger bir iscimizin kurallara uymamasi nedeniyle
ﬁrma SIMACEK zarara ugratilirsa, bu sahislardan talep edilir.

4.

Hangi bölümlerde davrans kodeksi gecerli?

Is yerimiz herzaman ögrenmeye aciktir.
Biz kurallarmiza ve degerlerimize göre yasiyoruz.
Bu sayede müsterilerimize ve partnerlerimize
yeni cözümler üretiyoruz
Cevremize dikkat ediyoruz.
Biz bütün ortamlarda
calisan insanlarin iyi calismasi icin sorumluluk aliyoruz.
Bazi bölümlerde davrans kodeksi cok önemli:
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4.1 Is yerinin yönetimi
Firma SIMACEK kurulusundan
itibaren SIMACEK ailesi taraﬁndan yönetilmektedir.
O günden beri sorumluluklarimiza
cok önem veriyoruz.
Her türlü karari düsünerek ve mantik kurallari cercevesinde aliyoruz.
En önem verdigimiz prensiplerin basinda,
dürüst ve ilkeli ticaret gelmektedir.
Bu su demektir, baska insanlarin üzerinden kazanc elde etmiyoruz.
Bu bizim icin sadece kanunlara uyumlu calismak demek degil,
bundan daha kati kurallara uymaktayiz.
Bu kurallara uymak ﬁrmamiza
daha fazla avantaj saglamakta,
hatta sadece ﬁrmamiz degil tüm cevremize,
is verenlerimize ve calisanlarimizada
daha rahat bir ortam yaratmakta,
bütün is sahalarimizi ve arac gereclerimizi korumamizi sagliyor.
Kurallara uyarak dogru davranmamiz saglaniyor,
ve herzaman dogru bildigimiz gibi davranarak
büyük mesuliyet almis oluyoruz.
Bunu dogru calismak istedigimiz icin yapiyoruz.
Cevremizide koruyarak gelecekte
cocuklarimiza temiz bir cevre
birakmak icin mesuliyet sahibi olmaliyiz.
Sürdürebilirlik bizim icin cok önemlidir. Firma yönetimi olarak.
Bunu gerceklestirmemizdeki en önemli faktörler:
· ﬁrmamizin basarisi
· cevremizin bize sundugu zenginliklerin kisitli kullanilmasi
· kurallarimiza sürekli uymak
Firmamiz icin verilen sözler cok önemlidir.
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Sadece anlasmalara uymakla kalinmamakta,
tabiki verilen sözler, sözlü bile olsa bizim icin gecerlidir.
Verdigimiz sözler veya konusulan konular
bizim icin gecerlidir ve yerine getirilir.
Bu konuda ﬁrma olarak
örnek teskil etmekte ve calisanlarimiza
dürüst, terbiyeli calismalarini saglamakta
yardimci olmaktayiz.
Yinede sikayet oldugu takdirde bu konulari
ivedilikle cabuk cözmeye calisiyoruz.
4.2 Isciler ve calisma sekli
Iscilerimiz müsterilerimizin is ortamlarina
ve özel hayatlarina özen göstermeli.
Duyduklari hicbir konuyu baska bir yerde anlatmamali.
Calistiklari is yeriyle ilgili hicbir konuyu
ücüncü sahislarla paylasmamali.
Bu kurallarin cignenmesine yöneticileriniz
izin vermez ve cezalandirilirsiniz.
Iscilerimiz islerini kendileri halletmekle
yükümlüdür ve bunlari davranis kodeksine
uyarak yapmalari gerekmektedir.
Firma olarak biz iscilerimizin kendilerini
ﬁrmamizda iyi hissetmelerini
saglamak icin calismaktayiz.
Her iscinin yaptigi isin bir deger ve önem
teskil ettigini hissetmesi bizim icin önemlidir.
Böylelikle iscilerimizin kendilerini gelistirmelerini sagliyoruz.
Herkes isini severek yapmali,
bu hem isci hem is veren icin iyi.
Herkesi bir deger olarak algiliyoruz
ve saygi gösteriyoruz.
Her konuyu acik ve dürüstce konusuyoruz.
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Iscilerimizin cesitliligini tesvik ediyoruz.
Herhangi birseyi elestirdigimiz zaman,
bir hatayi veya bir konuyu elestiriyoruz.
Hicbir zaman bir sahisin kisiligini elestirmeyiz.
Bir konu ile ilgili düsünce farkligligi olursa
bunu tartisip konusuruz.
Böylece konu ve problemlerin
en iyi sekilde cözüldügüne inaniyoruz.
Bir karar alindigi zaman herkes buna uyar.
Kimse farkli bir özelligi nedeniyle baska
sahislardan daha kötü davranislara maruz kalamaz.
Hic kimse din, dil, irk, renk veya
özürlü oldugu icin kötü muameleye maruz kalamaz.
Iscilerimiz sadece isiyle
ve calismalari ile siniﬂandirilir.
Firmamizda bütün iscilerimize
esit davranmaya calisiyoruz.
Bundan dolayi müsteri memnuniyetimiz
artiyor ve müsterilerimiz bizimle
calismaktan mutlu oluyorlar.
4.3 Rüsvet ve yolsuzluk
Kendisine hediye adi altinda maddi cikar
saglayip rüsvet aldigi kisiye kisisel avantaj saglamak.
Rüsvet ve yolsuzluk ﬁrmamizda katiyen yasaktir.
Asiriya kacan hediyeler ve davetler
haksiz kazanclar elde edilmesini saglar.
Para almak yasaktir.
Para vermekte yasaktir.
Isyerimizde yeni calismaya baslayan
elemanlarimiza bu konu detayli bir sekilde anlatilmaktadir.
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4.4 Is ortaklarimiz
Biz müsterilerimiz icin belirli
hizmetlerde bulunan bir ﬁrmayiz.
Bu nedenle müsterilerimizin istekleri
bizim icin cok önem teskil etmektedir.
Müsterilerimizle bundan dolayi sürekli kontak halindeyiz.
Böylece en iyi cözümleri üretmekteyiz
ve uzun süreli calisma ortami yaratmaktayiz.
Bunun icin gerekli yöntemler:
. güvenilirlik
. saygi
. adalet
. herkesin birbirinin isini önemsemesi
Is kararlari verirken uzun vadeli
olmasi icin gereken önlemleri aliyoruz.
Hicbir zaman kisa vadeli kar amacli kararlar almiyoruz.
Bu ilkeler calistigimiz is ortaklarimiz
ve tedarikcilerimiz icinde gecerlidir.
Herzaman müsterilerimize karsi
yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz
ve bunu onlardanda beklemekteyiz.
Ayni sektörde calisan ﬁrmalara karsida
adaletli davraniyoruz,
bu gibi ﬁrmalarla sürekli sürtüsmeler
meydana gelse bile.
Reklam yaparken de bunu seviyeli yapiyoruz,
yipratici degil.
Kimseyle gizliden ﬁyat belirlemiyoruz
ve ﬁyat düsürmüyoruz.
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4.5 Enformasyon
· Gizlilik ve güvenilirlik
Firmamizin enformasyon ve bilgilerini
korumak icin bir plan gelistirdik.
Önemli bilgiler herkes taraﬁndan bilinmemeli.
Örnek olarak baska ﬁrmalar
bizim bilgilerimize ulasamamali.
Ulasirlarsa kendilerine avantaj saglarlar.
Buda bizim ﬁrmamiza zarar verir.
Aynisi müsteri bilgileri icinde gecerlidir.
Gelistirdigimiz planda ﬁrmamizin buna karsi
aldigi önlemler ve bunu nasil gerceklestirdigi bulunmakta.
Bilgiler belirli özeliklere göre ayriliyor.
Böylece nekadar önemli oldugu belirleniyor,
ve bilginin aciga ciktiginda hangi
hasara yol acabilecegi görülüyor.
Bu plan bilgilerimizi korumamiza yardimci oluyor.
Bu nedenle her iscinin güvenilir
calismasi önemlidir, böylece ﬁrmamiz
ve iscilerimiz sorunsuz calismis olur.
Bilgilerimiz güvende oldugu takdirde
müsterilerimizinde bize olan güveni artar.
Buda ﬁrmamizin uzun vadeli güclü olmasini saglar.
· Genel gizlilik
Iscilerimizin ﬁrma ile alakali bilgileri
baska sahislara aktarmasi yasaktir.
Tabiki günlük herkes taraﬁndan
bilinen bilgiler haricinde.
Is arkadaslarinada bilgi aktarmak calismasina engel olmadigi sürece yasaktir.
Baska sahislar hakkinda bilgi edinip
bunu kullanmak kesinlikle yasaktir.

Durum Ekim 2013
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Sözlük

Yönetici
Calismalari yöneten meslektaslarimiz.
Örnek olarak bir gurubu, bir bölümü veya belirli projeleri.
Kanun
Kanunlar bir devletin, yaptigi kurallardir.
Ülkede yasayan bütün insanlar bu kurallara uymak zorundadir.
Örnek olarak Avusturya’ da yasayan bütün insanlar,
Avusturyada gecerli olan kanunlara uymak zorundadir.
Kanunlar hice sayanlar cezalandirilabilinir.
Yolsuzluk
Yolsuzluk bir sahsin haketmedigi halde kendisene kisisel avantaj
saglamasi anlamina gelir. Bazi kisiler bunu baska sahislara para veya
hediyeler vererek denemektedirler. Baska sahislarda kendilerine para
veya hediyeler verdirtirler. Rüsveti aldiktan sonra veya verdikten
sonra bu sahislar kendilerine kisisel avantaj saglarlar.
„Yolsuzluk“ ayni zamanda, ismi buna karisan sahsin toplumla beraber
yasama kuralarini hice saymasi anlamina gelir.
Insan haklari
Insan haklari bütün dünyada
yasayan insanlar icin gecerlidir.
Insanlarin onurunun ve haklarinin korunmasi icin vardir.
Örnek olarak bir kisi iskenceye mahsur kalirsa veya ihtiyaci oldugu
zaman tibbi yardim alamazsa, karnini doyuracak kadar yiyecege
sahip degilse onuru zedelenmis sayilir.
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Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik demek,
yaptimiz isin,
uzun zaman faydasini görmektir,
ebediyen yok etmek degil.
Misal, Tarim, öyle yapilmali ki, topraga zarar vermeden,
uzun süre gida üretilebilmeli.
Sosyal sürdürülebilirlilik icin
bir kurumda bütün insanlar
esit olmali ki,
gelecekte yasamak degerli olsun.
Davranis kodeksi
Davranis kodeksi kurallar topluluğudur.
Her calisanimiz bu husus
da kendisi mesuldur.
Kodekse aykiri davranislarda
bu sahislar en sert sekilde
cezalandirilir.
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