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CEO MESAJI

VECTRUS EKİP
ARKADAŞLARI:
Vectrus’a hoş geldiniz. Bu güncel
Davranış Kurallarımızı sizlere
sunmaktan gurur duyuyorum.
Müşterilerimizin öncelikle tercih
ettiği bir hizmet sağlayıcı olmak
için mücadele ederken, her zaman
en yüksek etik standartları ve
davranışları sergileyecek şekilde
hareket etmeliyiz. Müşterilerimizin bizden beklentisi budur
ve bizim beklentimiz de bundan düşük olamaz. Bu Davranış
Kuralları, faaliyet gösterdiğimiz tüm tesislerimizde olağanüstü
hizmet sunumuna ilişkin bir çerçeve niteliğindedir.
İstisnasız her Vectrus çalışanının bu Davranış Kurallarını
öğrenmesini ve bu kurallara uymasını bekliyorum. Bu kural
temel değerlerimiz olan Dürüstlük, Saygı ve Sorumluluk
ilkelerine dayanmakta ve şirketin etik iş yönetimi
standartlarını belirlemektedir. İşlerimizi bu temel değerlere
uygun olarak yürüttüğümüzde, çalışanlar, alt-yükleniciler,
müşteriler, tedarikçiler ve ilişkilerimizin olduğu tüm taraflar
etik davranışlara olan bağlılığımızı yaşayarak görecektir.
Hepinizin davranışlarıyla örnek olacağından kesinlikle
eminim. Bu Davranış Kuralları karar verme süreçlerinizde ve
etrafınızdaki insanlarla etkileşimlerinizde sizi yönlendirecektir.
Charles L. Prow
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
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DOĞRU OLANI YAPMA
SORUMLULUKLARIMIZ
Dürüstlük, Saygı ve Sorumluluk değerlerimiz iş yapma biçimimizin
temelini oluşturur ve başarımız ticari faaliyetlerimizi etik değerlere
ve tüm geçerli kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmeye
olan sarsılmaz bağlılığımıza bağlıdır. Bu bağlılığın bir parçası olarak,
hepimizin bu Davranış Kuralları’nın lafzı ve ruhuna uygun hareket
etmesi beklenmektedir.

BU DAVRANIŞ KURALLARININ KAPSAMI
VE UYGULAMASI
Bu Davranış Kuralları ve burada bahsedilen iş yönetimi ve iş ahlakı
standartları tüm Vectrus çalışanları, yetkilileri ve yöneticileri
için geçerlidir. Tedarikçiler, vekiller, temsilciler, yükleniciler,
alt‑yükleniciler ve danışmanlar gibi belirli iş ortakları ve üçüncü
taraflar Vectrus şirketine bağlı olarak hizmet verdikleri için,
Vectrus adına hareket ettikleri durumlarda değerlerimize ve etik
standardımıza uygun davranmaları beklenmektedir.
Bu davranış kurallarına ilişkin her türlü istisnai durumlar yalnızca
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kanun veya yönetmelikle
öngörüldüğü şekilde kamuoyuna açıklanır.

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI
Her birimiz, zor tercihler yapmak durumunda kalsak bile, şirket
değerlerimiz ve bu Davranış Kurallarına göre hareket etme
konusunda kişisel sorumluluk üstlenmeliyiz. Değerlerimizi yaşama
konusunda ısrarcı olmalı ve çalışanlar, müşteriler, iş ortakları,
hissedarlar, tedarikçiler, üçüncü taraflar, hükümet kuruluşları ve
toplumlar gibi paydaşlarımızla etkileşimlerde Davranış Kurallarını
bir rehber olarak kullanmalıyız. Bu bağlamda, şu konularda
sorumluluğumuz vardır:
• Şirket değerlerini yaşama ve Davranış Kuralları, şirket politikaları ve
bir kişinin iş sorumlulukları ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyma.
• Davranış Kuralları, şirket politikası veya kanun ve yönetmeliklerin
olası ihlallerine dair endişeleri bildirme.
• Gerekli tüm çalışan eğitimlerini zamanında tamamlama ve güncel
standartlar ve beklentileri takip etme.
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ÇALIŞAN SORUMLULUKLARININ İHLALİ
Davranış Kuralları, şirket politikaları veya kanun ve yönetmeliklerin
ihlal edilmesine tolerans gösterilmez ve bazı durumlarda iş akdinin
feshedilmesini de içeren disiplin cezaları ile hem ilgili kişi hem de
Vectrus aleyhine hukuki veya cezai kovuşturmayı da içeren yasal
süreç ve cezalara yol açabilir.

AMİR VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Liderler, amirler ve yöneticilerin bunlara ek olarak aşağıdaki
sorumlulukları vardır:
• En yüksek etik iş yönetimi standartları ve şirket değerleri
konusunda davranışlarıyla örnek ve model olma.
• Çalışanların Davranış Kurallarını nasıl kullanacağını ve nasıl ilave
yardım isteyeceğini öğrenmelerini sağlama.
• İlişkileri güçlendirmeye odaklanan, çalışmayı ödüllendiren ve
karşılıklı saygı ve açık iletişime değer veren bir çalışma ortamının
yaratılmasına yardımcı olma.
• Proaktif davranış sergileme. Başkaları ile etik değerleri ve zorlu
durumları tartışma ve ele alma fırsatlarını değerlendirme.
• Herkesin sorular sorma ve Davranış Kuralları, politikalar veya
kanunların bilinen veya olası ihlallerini rapor etme konusunda
kendini rahat hissettiği bir ortam yaratma.
• Endişelerini bildiren kişilere karşı misilleme hareketlerinden veya
başkaları tarafından misilleme olarak algılanacak davranışlardan
kesinlikle kaçınma.
• Dikkatinize sunulan
endişelere anında
cevap verme
zorunluluğu
hissetmeden
zamanında ve etkili
biçimde tepki verme.
Gerekirse düşünme,
tavsiye alma ve daha
sonra cevap verme.
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• Kendinize yasak olan şeyleri yapmasını asla başkalarından
istememe veya bu konuda baskı yapmama.
• Çalışanları tüm eğitim şartlarını tamamlama konusunda
sorumlu tutma.

POLİTİKALAR, KANUNLAR VE YÖNETMELİKLERE
UYUM
Bir Vectrus çalışanı olarak, görevleriniz için geçerli olan kanun,
yönetmelik ve şirket politikalarını bilmeniz ve anlamanız
beklenmektedir. Uyruğunuz veya çalıştığınız ülke hangisi olursa
olsun, işiniz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma
sorumluluğunuz vardır. Uyum konusunda tedbirli olmalı ve kanun
veya yeni şartlarda sorumluluklarınızı etkileyebilecek değişiklikler
konusunda tetikte olmalısınız.
Yerel ticari ve kültürel uygulamalar değişiklik gösterebileceği
için küresel ölçekte iş yapmak etik ve uyum konularında ilave
sorunlara yol açabilir. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz
ve meslektaşlarımızın normlarına saygı göstermekle birlikte,
yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uymak zorundayız.
Aklınızda soru işaretleri varsa veya bazı şartlar arasında çelişki
olduğunu hissediyorsanız, yaptığınız işi bırakın ve amirinizden veya
bu Davranış Kurallarında belirtilen diğer yetkililerden yardım isteyin.

ETİK KARARLAR VERME
Hepimiz işimizden ve Vectrus adına yaptığımız seçimlerden gurur
duyuyoruz. Etik anlamda zorluklarla karşılaştığımızda bu seçimleri
yapmamız daha zor olabilir.
Etik olarak zor bir kararla yüz yüze kaldığınızda, düşündüğünüz
eylemin uygun olup olmadığını belirlemek için kendinize aşağıdaki
soruları sorun:
• Şirketimizin politikaları ve tüm geçerli kanun ve yönetmeliklerin
lafzı ve ruhuna uygun davranıyor muyum?
• Bu eylem şirket değerleri ve Davranış Kurallarında belirtilen
ilkelerle tutarlı mı?
• Vectrus, iş arkadaşlarım ve müşterilerimizin menfaatine uygun
hareket ediyor muyum?
• Ailem, arkadaşlarım veya komşularım bu davranışım hakkında
ne düşünür?
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• Bu davranışımın bir gazetenin ön sayfasında veya internette
yayımlanmasını ister miydim?
Hangi eylemin uygun olduğu konusunda emin değilseniz, amirinizle
veya bu Davranış Kurallarında belirtilen kaynakların herhangi biriyle
konuşarak tavsiye isteyin.

SORU SORMA VE ENDİŞELERİ DİLE GETİRME
STANDARDIMIZ: Yasalara veya ahlak kurallarına

uygun olmayan davranışlar gözlemlediğiniz veya bunlardan
şüphelendiğinizde, bu konuyu yönetime veya aşağıda belirtilen
kaynaklardan birine bildirmeniz beklenmektedir.
Çoğu durumda, endişelerinizi dile getirmek için öncelikle amirinize
başvurmalısınız. Ancak, amirinizle rahat konuşamayacağınızı
düşünüyorsanız, İnsan Kaynakları, bir Ombudsman, Hukuk, bir
uyum temsilcisi veya Etik ve Uyum Kurulu'nun (ECRB) bir üyesine
danışabilirsiniz. Ayrıca, telefon veya internet üzerinden EthicsPoint
Yardım Hattına ulaşarak endişelerinizi bildirebilirsiniz.

EthicsPoint Yardım Hattı ve Şikayetlerin Çözümü
Süreci
Çalışan sorunlarının çözümüne yönelik tavsiye edilen
adımların sıralaması aşağıda belirtilmiştir. Bu komuta zinciri
yaklaşımı endişelerinizin ele alınacağı cevap süresini büyük
ölçüde kısaltacaktır. Belirli bir adımı kullanma konusunda
rahat hissetmiyorsanız, bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
ADIM 1 Amiriniz veya Amirinizin Patronu ile iletişime geçin
ADIM 2 Yerel İK, Ülke veya Program Müdürünüz ile iletişime geçin
ADIM 3	
Vectrus Ombudsmanı ile iletişime geçin*
systems.ombudsperson@vectrus.com
800.521.3894 veya 719.591.3539
ADIM 4	EthicsPoint web sitesi ile iletişime geçin*
www.vectrus.ethicspoint.com
866.294.8691 or 503.748.0662
Ödemeli aramalar kabul edilir. *Bu adımı kullandığınızda şikayetinizi
adınızı açıklamadan bildirebilirsiniz.
Muhasebe, iç muhasebe kontrolleri veya denetim konularıyla
ilgili endişesi veya şikayeti olan çalışanlar konuyu gizli veya
isimsiz bir şekilde Vectrus İç Denetim Sorumlusu veya Vectrus
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Denetim Kurulu’na da bildirebilir (Vectrus Genel Sekreteri’ne posta
gönderilmelidir: 655 Space Center Drive, Colorado Springs, CO 80915).
Vectrus, Ticari Sırların Korunması Kanunu kapsamında ihbarda
bulunan kişilere sağlanan koruma önlemlerini uygulamayı
hedeflemektedir. Vectrus'un Ticari Sırların Korunması Kanunu
politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Vectrus kurum ağı,
Ombudsman ve https://vectrus.com/dtsa-whistleblower-protections
adresine başvurulabilir.
Buna ek olarak, çalışanlar ABD Savunma Bakanlığı'nın yetki alanına
giren programlar ve personeli ilgilendiren dolandırıcılık, israf,
suistimal ve kötü yönetim gibi konuları bildirmek için Savunma
Bakanlığı Tetkik Kurulu (DOD IG) Danışma Hattını (www.dodig.mil/
hotline/hotlinecomplaint.html) kullanabilir.

ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMÜ KAYNAKLARINI
KULLANIRKEN BEKLENTİLER
STANDARDIMIZ: EthicsPoint Yardım Hattı ve web sitesi her

zaman kullanıma açık olup, tüm ihlal bildirimleri gizli bir şekilde
derinlemesine incelenecektir.
EthicsPoint Yardım Hattı haftanın yedi günü 24 saat boyunca
kullanıma açıktır. Bu bağımsız üçüncü taraf hizmet sağlayıcı
endişelerinizin belgelendirilmesini hızlandırarak, bunları Vectrus
bünyesindeki uyum yetkilisine iletir.
Bildirimde bulunurken kimliğinizi açıklamanız tavsiye edilir.
Bu şekilde iletişim kolaylaşır ve Vectrus’un sorunu çözüme
kavuşturması daha kolay olabilir. Ancak, ABD’de ve yerel
kanunların izin verdiği her yerde isminizi açıklamadan da bildirimde
bulunabilirsiniz.
İsminizi açıklamadan bildirimde bulunmayı tercih ederseniz,
soruşturmamızda yardımcı olacak ilave soruların sorulması
gerekebileceği veya endişenizle ilgili geri bildirimde bulunmuş
olabileceğimiz için EthicsPoint Yardım Hattına tekrar dönüş
yapmanız önemlidir.
Tüm iletişimler üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından
sağlanmaktadır. Bildirilen sorunlara erişim kısıtlı, güvenli ve gizli
olup, detaylı soruşturma gerçekleştirme ve yasal şartlara uyma
süreciyle tutarlıdır. Tüm konular derinlemesine incelenerek uygun
görülmesi halinde düzeltici önlemler uygulanır.
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MİSİLLEMEYE KARŞI SIFIR TOLERANS
STANDARDIMIZ: Olası etik veya uyum ihlallerini iyi

niyetle bildiren çalışanlara misilleme yapılmasına kesinlikle tolerans
gösterilmez.
Şüphelendiğiniz etik ihlallerini misilleme korkusu olmadan güvenle
ihbar edebilirsiniz. Vectrus, iyi niyetle sorular soran; Davranış
Kuralları, politika veya kanunun olası ihlallerini ihbar eden; veya bir
soruşturmaya katılan çalışanlara misilleme yapılmasına kesinlikle
tolerans göstermez.
“İyi niyetle” ihbarda bulunma, dürüst, tam ve doğru bilgiler vermek
için gerçek bir girişimde bulunmak anlamına gelir (daha sonra
bunların asılsız veya yanlış olduğunun ortaya çıkması durumu
değiştirmez). Misilleme Davranış Kurallarının ihlal edilmesi anlamına
gelir ve bilinen veya şüphe edilen misilleme durumları derhal
bildirilmelidir.
Çalışanların büyük dolandırıcılık, israf, yanlış yönetim, yetkinin
kötüye kullanımı, iç güvenlik tehdidi, kamu sağlığı veya güvenliğini
tehlikeye atma veya ABD kamu sözleşmelerinin uygulanması ile
ilgili kanunun ihlalini içeren bilgileri iç yönetime veya çeşitli kamu
kurumu yetkililerine ifşa etmesi gerekçesiyle Vectrus'un kısas olarak
çalışanlara karşı işten çıkarma, rütbesini indirme veya ayrımcılık gibi
uygulamalarda bulunması (topluca misilleme adı verilir) yasaktır.
Bu tür bilgileri ifşa ettiği için kendisine misilleme yapıldığına
inanan Vectrus çalışanlarının konuyu İnsan Kaynakları veya Hukuk
temsilcisi, uyum yetkilisi, Ombudsman, ECRB üyesi veya EthicsPoint
Yardım Hattına bildirmesi tavsiye edilir. Ayrıca, DOD IG veya ilgili
kamu kurumunun tetkik kuruluna şikayette bulunabilirsiniz.

İNCELEME VE SORUŞTURMALARDA
İŞBİRLİĞİ
STANDARDIMIZ: Şirket içinde ve dışında gerçekleştirilen

tüm inceleme ve soruşturmalarda işbirliği yapın.
Şirket tarafından yürütülen dahili ve harici denetimler, soruşturmalar
ve incelemelerde tam olarak işbirliği yapmanız beklenmektedir.
Buna ek olarak, gerekli bilgileri vermemek veya bilerek yanlış veya
yanıltıcı bilgiler vermek çalışanlar olarak görevlerimizin ciddi bir
ihlalini teşkil eder.
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İşlerin normal seyri çerçevesinde devlet yetkililerinden bazı sorular
veya bilgi talepleri alabilirsiniz. Bu durumlarda tam olarak işbirliği
yapmamız beklense de, olası bir resmi soruşturma veya incelemeden
haberdar olduğunuzda, mümkünse herhangi bir işlem yapmadan
önce derhal amiriniz ve Hukuk Departmanına bildirin.
Tüm denetimler, soruşturmalar ve incelemelerde YAPMAMANIZ
gerekenler:
• Bazı belgelerin talep edileceği düşüncesiyle veya belgelerin talep
edilmesine karşılık bunları imha etmeyin, değiştirmeyin veya
gizlemeyin.
• Bir şirket veya kamu müfettişine eksik, yanlış veya yanıltıcı
beyanlarda bulunmayın veya başkalarını bu şekilde davranmaya
sevk etmeyin.
• Kendi başınıza soruşturma yapmayın; soruşturma için gerekli
kaynaklar tahsis edilecektir.
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BIRBIRIMIZE KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZ
Profesyonel, saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı
hedefliyoruz. Dürüst ve saygılı olmayı birbirimize borçluyuz.
Başkalarına kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmalıyız.

AYRIMCILIK YAPMAMA VE ÇEŞİTLİLİK
STANDARDIMIZ: Ayrımcılık ve tacizin olmadığı, katılıma ve

çeşitliliğe açık bir çalışma ortamı yaratın.
Çok farklı geçmişleri, becerileri ve kültürleri olan çalışanları bir araya
getiriyoruz. Farklı düşünceler, fikirler ve deneyimlere değer veriyoruz
ve katılım ve çeşitlilik kültürü yaratmayı hedefliyoruz. Bu yetenek
ve kaynakların birleştirilmesi tutarlı bir şekilde mükemmel sonuçlara
ulaşan karma ve dinamik ekiplerin ortaya çıkmasını sağlar.
Hiçbir şekilde yasa dışı ayrımcılığa tolerans göstermeyiz. Irk, renk,
din, cinsiyet, uyruk, yaş, cinsel tercih, fiziksel veya zihinsel engel,
askeri/kıdem durumu, medeni durum, cinsiyet kimliği, etnik
köken veya yasalar çerçevesinde korunan başka sınıflandırmalara
bakılmaksızın herkes için eşit istihdam fırsatları sunuyoruz.
Hiçbir şekilde tacize tolerans göstermeyiz. Başkasını taciz eden,
başka birinin performansını düşüren veya göz korkutucu, saldırgan,
kaba veya düşmanca bir çalışma ortamı yaratan sözlü veya fiziksel
davranışlara tolerans gösterilmeyecektir. Taciz edici davranışlar
arasında uygunsuz jestler, söylemler veya dokunma ya da cinsel
içerikli veya hoş olmayan resimleri gösterme sayılabilir. Cinsel
iltimas karşılığında terfi veya özel muamele vaatleri de taciz olarak
kabul edilir.
Şunlara dikkat edin:
• Başkalarına saygı ve profesyonellik çerçevesinde davranın ve iş
yerinde çeşitliliği teşvik edin.
• Başkalarının hoş karşılamayacağı yorumlar veya şakalardan ya da
bu tür materyaller göndermekten veya yayınlamaktan kaçının.
• Kanunla korunan herhangi bir özellikten olayı başkalarına
ayrımcılık yapmayın.
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• Eylemlerinizi yönlendirmek için objektif ve ölçülebilir standartları
ve ticari kriterleri kullandığınızdan emin olmak için kararlarınızı
gözden geçirin.
• Gözlemlediğiniz tüm ayrımcılık, taciz ve tehdit olaylarını ihbar
edin.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞ YERİ
STANDARDIMIZ: Güvenli, sağlıklı ve emniyetli bir çalışma

ortamı yaratın.
Vectrus gerek meslektaşlarımız gerekse tesislerimizi ziyaret edenler
için güvenli, sağlıklı ve emniyetli bir iş yeri yaratmayı ve çevreye
uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Vectrus
tüm çalışanların güvenli iş alışkanlıkları kazanmasını ve tüm geçerli
güvenlik, emniyet ve sağlık kuralları ve uygulamalarına uymasını
istemektedir.
Şunlara dikkat edin:
• İşiniz ve tesisiniz için geçerli güvenlik, emniyet ve sağlık kuralları
ve uygulamalarını gözden geçirin ve bunlara uyun.
• Gerekli eğitimleri tamamlayın ve güvenli alanlar için gerekli ek
güvenlik prosedürlerine uyun.
• Çevreye veya herhangi bir kişinin güvenliği veya sağlığına tehdit
oluşturabilecek her türlü uygulama veya durumu (önem derecesi
ne olursa olsun) derhal bildirin.

Uyuşturucu ve Alkol
Güvenli bir iş yeri yaratmak için sağlıklı düşünebilmek ve hızlı
tepki verebilmek esastır. Vectrus tesislerinde, mesai saatleri içinde
veya şirket işlerini yürütürken ya da iş seyahati yaparken yasa
dışı uyuşturucuların kullanımı, bulundurulması, dağıtımı, satışı,
satın alınması, satışa sunulması veya imalatı yasaktır. Reçeteli
ilaçlar ve alkol dahil olmak üzere kontrole tabi maddelerin kötü
amaçlı kullanımı da yasaktır. Bu kuralın tek istisnası, alkolün iş
yemeklerinde geçerli kanunlara uygun olarak veya yetkili bir şirket
etkinliğinde yerel yönetim talimatına uygun olarak alınmasıdır.

İş Yerinde Şiddet
Şiddetin hiçbir şekilde Vectrus şirketinde yeri yoktur. Vectrus
mülkiyetindeki iş arkadaşlarımız, ziyaretçiler veya başka birine karşı
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ya da şirket seyahati sırasında veya şirketin düzenlediği etkinliklerde
Vectrus temsilcilerinin sergilediği fiziksel şiddet davranışları veya
tehditlerine tolerans gösterilmeyecektir. Yasaklanan faaliyetler
şunlardır:
• Tehdit edici ifade veya davranışlar, müstehcen telefon
görüşmeleri veya takipçilik.
• Saldırılar veya başkasının yaralanmasına sebebiyet verme.
• Gözdağı verme veya başkasının yaralanmasına sebep olabilecek
şekilde saldırganca davranma.
• Başkasının malına kasıtlı olarak zarar verme.
• Yasaklanan silahlar veya patlayıcı ve havai fişek gibi diğer maddeleri
şirket tesislerine veya şirketin düzenlediği etkinliklere getirme.
Her türlü şiddet tehdidi ciddi olup, gözlemlediğiniz şiddet olaylarını
derhal amiriniz, yönetimden bir yetkili, İnsan Kaynakları veya
Güvenlik bölümüne bildirmeniz beklenmektedir.

ÇEVRENİN BİLİNÇLİ KULLANIMI
STANDARDIMIZ: Çevreyi koruyun ve doğal kaynakları

bilinçli kullanın.
Ticari faaliyetlerimizi çevreyi gelecek nesiller için koruyacak şekilde
yürütüyoruz. Çevre bilinci ve sorumluluğunu güçlendirmek için iş
ortaklarımız ve tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz ve faaliyet
gösterdiğimiz toplumlara saygılı davranıyoruz.
Yürürlükteki çevre kanunları ve yönetmelikleri ile şirket
politikalarına uymayı ve kaynakların korunması, atıkların en
aza indirilmesi, su ve enerji verimliliği ve ham maddelerin etkili
kullanımı sayesinde çevre performansımızı sürekli artırmayı
hedefliyoruz.
Şunlara dikkat edin:
• Çevre ile ilgili tüm geçerli kanunlar, yönetmelikler ve şirket
politikalarına uyun.
• Çevre ihlaline yol açabilecek, tehlike arz edebilecek veya doğal
kaynakların israfına neden olabilecek her türlü olayı veya durumu
bildirin.
• Su ve enerji kullanımını azaltmak için üzerinize düşenleri yerine
getirin.
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• Koruma ve geri dönüşüm çabalarımızı geliştirmek için fırsatları
belirleyin.

İNSAN HAKLARI
STANDARDIMIZ: Uluslararası ölçekte kabul görmüş insan

hakları hükümlerini bilin ve bunlara uyun.
Faaliyet gösterdiğimiz tüm yerlerde yerel iş uygulamaları ne olursa
olsun uluslararası ölçekte kabul görmüş hükümlere uyarak insan
haklarını destekliyoruz ve şirketimiz adına çalışan herkes için güvenli
ve emniyetli koşullar sağlamayı hedefliyoruz.
Hapishane işçileri veya borç karşılığı işçi çalıştırma dahil olmak
üzere çocuk veya zorla çalıştırma gibi uygulamalara başvuran
ticari iş ortakları ile bilerek çalışmayacağız. Fiziksel ceza veya
istismara tolerans göstermeyeceğiz. Yanıltıcı veya hileli işe alma
uygulamaları, çalışanlardan işe alma ücretleri talep etme, çalışanların
kimlik belgelerine el koyma veya bunları imha etme ya da fuhuşu
destekleme gibi insan ticareti ile ilgili faaliyetlerde bulunmayacağız.
Şirket politikası ve Federal Kanuna göre çalışanların doğrudan veya
dolaylı olarak kendileri, diğer çalışanlar veya üçüncü taraflar için ya da
şirket işlerini yürütürken ticari seks faaliyetlerinde bulunması yasaktır.
Şunlara dikkat edin:
• İnsan hakları ile ilgili şüphelendiğiniz tüm potansiyel ihlalleri
derhal bildirin.
• Hapishane işçileri veya borç karşılığı işçi çalıştırma dahil olmak üzere
çocuk veya zorla çalıştırma gibi uygulamaları kesinlikle yasaklayın.
• İlgili kanun ve yönetmeliklere uyun ve bu kanunların farklı veya
çelişkili olduğu durumlarda en yüksek standartları uygulayın.

ÇALIŞAN BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ
STANDARDIMIZ: Çalışan bilgilerini sorumlu bir şekilde

ele alın.
Meslektaşlarımız ve başkaları ile ilgili kişisel bilgilere erişim yetkisi
bulunan kişiler bu bilgileri korumak ve bunları başkalarına ifşa
ederken dikkatli davranmakla yükümlüdür. Bunlarla sınırlı olmamak
üzere sağlık, bordro ve kimlik bilgileri buna dahildir. Çalışan
bilgilerini ancak kanunen izin verilmesi halinde diğer çalışanlara ve
üçüncü taraflara verebiliriz.
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Şunlara dikkat edin:
• Çalışan bilgilerine erişim yetkiniz varsa, kanun ve şirket politikası
kapsamında hangi bilgilere daha yüksek koruma bahşedildiğini
öğrenin (resmi kimlik, banka hesap numaraları ve tıbbi kayıtlar
gibi) ve bunları uygun yollarla koruyun (şifreleme veya sınırlı
erişime yönelik diğer önlemler gibi).
• Mevcut ve eski iş arkadaşlarınızın yanı sıra işe başvuranlar, iş
ortakları ve müşterilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruyun.
• Geçerli bir ticari nedeni olmadıkça gizli bilgileri almayın,
tartışmayın veya paylaşmayın.
• Gizli çalışan bilgilerinin kaybolması veya yanlışlıkla ifşa edilmesi
halinde bunu derhal bildirin.
• Çalışan bilgilerini alan kişilerin bu bilgileri gerektiği gibi
koruyacağından emin olun.
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KURUMSAL
VATANDAŞLAR OLARAK
SORUMLULUKLARIMIZ
ADİL VE SERBEST REKABET
STANDARDIMIZ: Rekabeti engelleyici davranışlar ve

faaliyetleri bilin ve bunlardan kaçının.
Adil ve serbest piyasaya inanırız ve rekabeti kısıtlayabilecek uygun
olmayan uygulamalara asla başvurmayız. Sektör lideri olmak için
aktif bir şekilde rekabet ederiz ve pazarlama, tanıtım ve reklam
faaliyetlerimizde en yüksek adalet ve dürüstlük standartlarını
uygularız. Ahlak dışı ve yasa dışı ticari uygulamalara başvurmadan
sadece daha iyi performans, fiyat ve kalite yoluyla rekabet avantajı
sağlamaya çalışırız.
Rakiplerle fiyatları sabitleme veya müşterileri, tedarikçileri ve
pazarları paylaşma gibi herhangi bir rekabete aykırı davranışta
bulunmak üzere anlaşmalar yapmayız.
Anti-tröst kanunları karmaşıktır ve uyum şartları duruma göre
farklılık gösterebilir, fakat genel olarak aşağıda belirtilen faaliyetler
uzak durulması gereken “tehlike işaretleri” olarak kabul edilir ve
bunlar amirinize veya Hukuk Departmanına bildirilmelidir:

Gizli Anlaşma (Muvazaa)
İki veya daha fazla tarafın rekabet koşullarına ilişkin gizlice
iletişimde bulunması veya anlaşmaya varmasıdır. Buna fiyatlar,
koşullar, ücretler veya pazar paylaşımı gibi konularda anlaşmalar
veya bilgi alışverişleri de dahildir.

İhaleye Fesat Karıştırma
İki veya daha fazla tarafın ihaleyi manipüle etmesi ve adil rekabet
şartlarına uymamasıdır. Buna teklifleri karşılaştırma, ihaleden çekilmeyi
kabul etme veya bilerek rekabetçi olmayan teklifler verme de dahildir.

Bağlama
Pazar gücünü elinde bulunduran şirketin müşterileri istemedikleri
veya ihtiyaçları olmayan ürün veya hizmetleri almaya zorlamasıdır.

Yıkıcı Fiyatlandırma
Pazar gücünü elinde bulunduran şirketin bir ürün veya hizmeti
maliyetin altında satarak rakibini yok etmesi veya rakibe zarar
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vermesidir; rakip ortadan kalktıktan veya zarar gördükten sonra
fiyatlarını artırarak gelir kaybını telafi etmeye çalışır.
Şunlara dikkat edin:
• Şirketin hassas bilgilerini asla şirketin bir rakibi ile paylaşmayın.
• İş ortakları veya diğer üçüncü tarafların hassas bilgilerini önceden
izin almadan asla başkaları ile paylaşmayın.
• Manipülasyon, kişiye özel bilgilerin kötüye kullanımı, gerçeklerin
yanlış beyanı veya başka kasıtlı ahlak dışı veya yasa dışı eylem
yoluyla asla başkasından yararlanmaya çalışmayın.
• Potansiyel rakiplerle asla rekabete ilişkin hassas bilgilerle ilgili
konuşmalarda bulunmayın.
• Yeni işe girenler veya işe başvuranlardan potansiyel rakiplerle
ilgili aldığınız gizli bilgileri asla kullanmayın veya yaymayın.
• Potansiyel rakiplerle asla rekabeti kısıtlayıcı olarak algılanabilecek
konuşmalarda bulunmayın.

YOLSUZLUK VE RÜŞVETE SIFIR
TOLERANS
STANDARDIMIZ: Vectrus yolsuzluk ve rüşvet olaylarına

kesinlikle tolerans göstermez. Şirket işleri ile ilgili olarak bir eylemi
etkilemek için rüşvet vermeyin veya komisyon kabul etmeyin.
Vectrus, dünya genelindeki tüm faaliyetlerinde rüşvet, komisyon ve
yolsuzluk içeren diğer ödemeleri yasaklayarak, ticari faaliyetlerini
dürüst ve ahlaki bir şekilde, tüm kanun ve yönetmeliklere uygun
olarak yürütmeyi hedeflemektedir. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele
kanunlarının karmaşıklığı
RÜŞVET; bir işi uygunsuz bir şekilde
nedeniyle, çalışanların şirket
almak veya sürdürmek amacıyla
politikalarını bilmesi ve doğru
nakit para, hediyeler, hizmetler,
davranış biçimi konusunda
katkılar, staj veya tatil gibi değerli
şüpheleri olduğunda soru sorması
herhangi bir şeyin ödenmesi veya
çok önemlidir. İster kamu
sunulmasıdır.
kurumları isterse ticari bir müşteri
KOMİSYON; iş düzenlemelerini
ile iş yapıyor olalım, Vectrus
yapma veya ayarlama karşılığında
ödül olarak yasal sözleşme
bünyesinde rüşvet ve komisyona
kapsamında ödenmiş veya ödenmesi
kesinlikle izin verilmez.
gereken tutarın belirli bir miktarının

ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri
verilmesidir.
Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık
Rüşvet Kanunu ve faaliyet gösterdiğimiz çoğu ülkenin kanunları
devlet yetkililerine rüşvet verilmesini yasaklamıştır. Bu kanunlarda,
14

“devlet yetkilisi” terimi geniş anlamda tanımlanmış olup, devlet
memurları, devletin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan ticari
işletmelerin yetkilileri, uluslararası kamu örgütlerinin temsilcileri,
resmi makam adayları, siyasi partiler, aile üyeleri ve siyasi parti
yetkililerini kapsamaktadır. Ayrıca, birçok ülkede bireysel olarak
kişilere rüşvet verilmesini yasaklayan kanunlar vardır.
Çalışanların şirket adına hareket eden üçüncü tarafları dikkatli bir
şekilde takip etmesi özellikle önem arz etmektedir. İş ortaklarımız
ve işlerimizi yürütürken bize aracılık eden diğer tüm kişiler hakkında
mutlaka ön inceleme gerçekleştirmeli ve bu kişileri tanımalıyız.
Çalıştığımız üçüncü taraflar standartlarımıza tam olarak uymaları
ve tüm defter ve kayıtlarını eksiksiz ve doğru biçimde tutmaları
gerektiğini bilmelidir.
Kolaylaştırıcı ödemeler şirket
politikası ile yasaklanmış olup,
Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu gibi
bazı uluslararası normlar ve ulusal
kanunların ihlali sayılmaktadır.
Tutar ne kadar küçük olursa
olsun herhangi bir kolaylaştırıcı
ödeme yapmadan önce Hukuk
Departmanından onay almalısınız.
Sizden kolaylaştırıcı veya hızlandırıcı
ödeme talep edilmesi halinde,
derhal Hukuk Departmanına
başvurun.

KOLAYLAŞTICI VEYA
HIZLANDIRICI ÖDEMELER
Kolaylaştırıcı veya hızlandırıcı
ödemeler, Vectrus'un yasal
olarak hakkı olan rutin ve
beklenen resmi hizmetlerin
hızlandırılması veya
başlatılması amacıyla alt
seviyedeki kamu çalışanlarına
gayri resmi yollardan ödenen
düşük tutarlardaki ücretlerdir.

Bir kişinin sağlığı veya güvenliği
yakın bir tehdit altında ise ve Hukuk Departmanından önceden onay
almak pratik olarak mümkün değilse kolaylaştırıcı ödeme yapılabilir.
Ancak böyle bir ödeme en kısa zamanda Hukuk Departmanına
bildirilmelidir.
Kolaylaştırıcı ödemelere örnek olarak, bir izin, lisans veya başka
resmi belge, vize veya çalışma izinlerinin düzenlenmesini ya da
telefon, su ve elektrik hizmetlerinin sağlanmasını hızlandırmak için
alt seviyedeki yabancı devlet yetkililerine küçük tutarlar verilmesi
gösterilebilir.
Şunlara dikkat edin:
• Uygunsuz bir şekilde iş almak veya işi sürdürmek için ya da
uygunsuz bir şekilde bir resmi kararı etkilemek için doğrudan
veya dolaylı olarak asla para veya değerli bir şey vermeyin, teklif
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etmeyin veya böyle bir girişime yetki vermeyin.
• Bir devlet yetkilisini uygunsuz bir şekilde etkilemek için asla
ödeme yapmayın.
• Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak
asla komisyon, rüşvet veya başka kişisel ödemeler talep ve kabul
etmeyin.
• Sundukları hizmetlerden çok esas olarak kişisel bağlantıları
nedeniyle değerli olduğu düşünülen veya hizmetleri karşılığında
ücret talep eden üçüncü taraflar veya aracıları Hukuk
Departmanına bildirin.

Kara Para Aklamanın Önlenmesi
Vectrus kara para aklama
faaliyetlerini tasvip etmez,
kolaylaştırmaz veya desteklemez.
Bu tür faaliyetlerde bulunmak
dürüstlüğümüze gölge düşürür,
itibarımıza zarar verir, Vectrus ve
bireylerin ciddi yaptırımlara maruz
kalmasına neden olabilir.

KARA PARA AKLAMA; şirketler
veya kişilerin yasa dışı yollardan
elde edilmiş paraları yer değiştirerek
veya paraların yasal görünmesini
sağlamak için kaynağını gizleyerek
yasa dışı faaliyetin kazançlarını
dönüştürme, örtbas etme veya
gizleme girişimleridir.

Çalışanlar kara para aklama ve terörle mücadele ile ilgili olarak
aşağıdaki unsurları yasaklayan tüm şartlara uymalıdır:
• Doğrudan veya dolaylı olarak suç faaliyetlerini teşvik eden veya
bunlardan kaynaklanan mülk, fon veya parasal enstrümanları
içeren finansal işlemlere karışma.
• Herhangi bir suç faaliyetinin getirilerini alma, aktarma, taşıma,
bulundurma, kullanma, yapılandırma, yönlendirme veya saklama
ya da böyle bir eylemde başkasına suç ortaklığı yapma.
• Herhangi bir terör sorumlusu, faaliyeti veya örgütünü finanse
etme, destekleme ya da başka şekilde teşvik etme, kolaylaştırma
veya yardımcı olma.
Şunlara dikkat edin:
• Hiçbir zaman raporlama yükümlülüklerinden kaçmaya yönelik
çabalarla işbirliğine girmeyin.
• Offshore bankacılık şubelerine yapılan ödemeler, üçüncü
tarafın faaliyet gösterdiği bölge dışında üçüncü taraflara yapılan
ödemeler ve satış için sahte faturalar gibi şüpheli faaliyetleri
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bildirin.

TİCARİ NEZAKET UNSURLARI
STANDARDIMIZ: Bir iş kararını uygunsuz bir şekilde etkileme

amacını taşıyan ticari nezaket
unsurlarını kabul veya teklif
etmeyin.

TİCARİ NEZAKET UNSURU;
bir iş ilişkisini başlatma veya
ileriye taşıma amacıyla bir
üçüncü tarafa verilen veya bir
üçüncü taraftan alınan herhangi
bir değerli unsurdur. Ticari
nezaket unsurları, nakit para,
eğlence, yemek, hediye, sosyal
etkinlik, spor etkinliği, seyahat,
konaklama, iyilik, bahşiş, indirim
ve hizmet gibi şeyler olabilir.

Dürüst iş yapmak ticari kararları asla
uygunsuz bir şekilde etkilemeye
çalışmamak anlamına gelir. Bu
nedenle, ticari nezaket unsurlarını
teklif veya kabul ederken sağduyulu
ve mantıklı hareket etmek hepimiz
için önemlidir. Herhangi bir ticari
nezaket unsurunu teklif veya kabul
etmeden önce Vectrus ticari nezaket unsurları politikasını gözden
geçirmeli ve politikada öngörülen Ticari Nezaket Unsuru Talep
Sistemini kullanmalısınız.

Genel olarak, aşağıdaki durumlarda ticari nezaket unsuru teklif veya
kabul edilmemelidir:
• Söz konusu unsurun veren veya alan kişi için geçerli bir kanun,
yönetmelik veya politikayı ihlal etmesi.
• Rüşvet, haraç veya komisyon olarak kabul edilebilecek nitelikte
olması.
• Alışılmış iş uygulamalarını ihlal etmesi.
• Uygunsuz bir izlenim vermesi veya bir çıkar çatışmasına yol açması.
Ticari nezaket unsurlarının şirketimizin veya bireysel olarak bizlerin
itibarına zarar verebileceği durumlardan her zaman kaçınmalıyız.
Kişisel maddi imkanlarımızı kullanarak veya kendimizin
ödeyemeyeceği ticari nezaket unsurlarını ödemesi için bir aracı
veya temsilciyi görevlendirerek asla bu kuralları dolaylı yoldan ihlal
edemeyiz. Bu bölümde açıklanan kurallar aynı zamanda bizim ve
Vectrus aracıları ve temsilcilerinin aile üyeleri ve yakın arkadaşları
için de geçerlidir. Ticari nezaket unsurları ile ilgili endişeleriniz varsa,
Hukuk Departmanına danışabilirsiniz.

Devlet Yetkilileri
ABD Devlet Yetkilileri
17

ABD Hükümeti, çalışanları veya seçilmiş temsilcilerinin ticari nezaket
unsurlarını kabul etmesini yasaklayan kesin kanun ve kurallara
sahiptir. Maddi değeri çok düşük olan yaygın misafirperverlik ve
tanıtım eşyaları istisna olmak üzere, Hukuk Departmanından
önceden yazılı onay almadan bir devlet yetkilisine herhangi bir ticari
nezaket unsuru teklif edemeyiz.
ABD Haricindeki Devlet Yetkilileri
Çoğu ülke resmi çalışanlarının ticari nezaket unsurlarını kabul
etmesini yasaklamaktadır. Birkaç istisna dışında, devlet
yetkililerine sunulacak ticari nezaket unsurları için önceden Hukuk
Departmanının yazılı onayı alınmalıdır.
Şunlara dikkat edin:
• Temsil ettikleri ülke hangisi olursa olsun herhangi bir devlet
yetkilisine ticari nezaket unsuru sunmadan önce inceleme ve
onay için Hukuk Departmanı ile işbirliği yapın.
• Kamu çalışanlarına ticari nezaket unsurları sunmanın
yaratabileceği izlenimlerin farkında olun.
• Özel mülkiyet gibi görünse de aslında devlet kuruluşu kabul
edilen iş ortakları ile iş yaparken dikkatli olun.

Ticari Üçüncü Taraflar
Ticari üçüncü taraflarla ticari nezaket unsuru alışverişlerimiz makul,
seyrek, iş amaçlı ve normal sektör uygulamaları ve yerel kanunlarla
tutarlı olmalıdır.
Ticari üçüncü taraflara sunulan ticari nezaket unsurlarının belirli
bir maddi değeri aşması halinde Hukuk Departmanının yazılı onayı
gerekli olabilir. Bir ticari üçüncü tarafa herhangi bir ticari nezaket
unsurunu teklif etmeden veya bir taraftan gelen bir unsuru kabul
etmeden önce Vectrus ticari nezaket unsurları politikasını gözden
geçirmeli ve politikada öngörülen Ticari Nezaket Unsuru Talep
Sistemini kullanmalısınız. Kahve, alkolsüz içecekler, atıştırmalıklar,
tesis ziyaretinde iş amaçlı pahalı olmayan yemekler, program veya
hizmet başarıları ile ilgili takdir ödülleri ya da promosyon ürünleri
istisnadır.
Şunlara dikkat edin:
• Ticari nezaket unsurunun uygun olup olmadığı konusunda emin
değilseniz yardım ve onay alın.
• Sadece iş ilişkilerinin gerektirdiği ticari nezaket unsurlarını teklif
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ve kabul edin. İş ilişkilerinde iyi niyeti geliştirmeye yönelik
ticari nezaket unsurlarının genel olarak kabul edilebilir olduğunu
aklınızda bulundurun, ancak karşı tarafı yükümlülük altında
bırakan bir ticari nezaket unsurunu kesinlikle teklif veya kabul
etmemeye özen gösterin.
• Aşırıya kaçan, ölçüsüz veya makul olmayan ticari nezaket
unsurlarını teklif veya kabul etmeyin.
• Hukuk Departmanının önceden onayını almadan seyahat ve
konaklama teklif etmeyin.
• Ticari nezaket unsurlarını teklif veya kabul etmeden önce Vectrus
ve üçüncü taraf politikalarını anlayın ve bunlara uyun.
• Bir meslektaş, üçüncü taraf veya başka bir şirket aracısının bir
müşterinin kararını uygunsuz bir şekilde etkilemeye çalıştığından
şüpheleniyorsanız bu endişenizi bildirin.
Özellikle ticari nezaket unsurlarının kabul edilmesi ile ilgili olarak:
• Kişisel hediyeler, iyilikler, eğlence, hizmetler veya başka türlü
ticari nezaket unsurları talep etmeyin.
• Değeri ne olursa olsun nakit para veya hediye çeki gibi nakit
eşdeğeri unsurları asla kabul etmeyin.
• Sözleşme daveti veya görüşmeleri aşamasında bulunduğunuz bir
iş ortağından türü ne olursa olsun asla ticari nezaket unsurları
kabul etmeyin.
• İş uygulamalarımızla tutarlı görünmeyen ticari nezaket unsurlarını
reddedin ve amirinize bildirin.
• İstisnalar için önceden yazılı
onay alın.

İHRACAT; bir ürün, hizmet veya
teknolojinin fiziksel olarak sınırdan
başka ülkeye geçirilmesi; elektronik
olarak internet, faks, e-posta
veya veri paylaşım siteleri yoluyla
aktarılması; ya da görsel olarak
sergileme, sunum ve tartışmalar
yoluyla farklı ülke vatandaşları
arasında alışveriş edilmesidir.
Bu ihracat işlemlerinin kontrole
tabi askeri veya çift kullanımlı
teknolojileri içermesi halinde çoğu
zaman bir ihracat lisansı veya başka
yetkilendirme biçiminde resmi
onaya ihtiyaç vardır.

İHRACAT/İTHALAT
KONTROLLERİ
STANDARDIMIZ: İhracat/

ithalat kanunlarına tam olarak
uyun ve yaptırım veya ambargo
uygulanan ülkeler veya kuruluşlar
ile ticaret yapmayın.
ABD’de ve Vectrus’un faaliyet
gösterdiği diğer ülkelerde, çoğu
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zaman hükümetlerin askeri ve çift kullanımlı mallar, teknoloji ve
hizmetlerin ticareti ve belirli ülkelerle ticaret konusunda karmaşık
ve önemli kısıtlamaları söz konusudur. Vectrus faaliyet gösterdiğimiz
ülkelerin tüm ticaret kısıtlamalarına ve ithalat ve ihracat kontrol
kanunlarına uyar. Tüm iş ortaklarımız, üçüncü taraflar, danışmanlar
ve yüklenicilerimizin de bu düzenlemelere uymasını bekleriz. Bu
kanunların ABD kanunları ile çeliştiği durumlarda bazı istisnalar söz
konusu olabilir (bkz. Boykotlar). İhracat kuralları şunlara kısıtlama
getirebilir:
• ABD içinde olsa bile ABD’li olmayan bir kişi ile teknik bilgilerin
ifşa edildiği ve ihracat olarak kabul edilebilecek bir sözlü
konuşma.
• Çalışanın ticari bilgilerini kendi ülkesi dışında kullanması
(başkalarına teknik destek verirken vb.)
• Teknik verileri başka bir ülkedeki bir kişiye aktarma (internet,
e-posta, sohbet, toplantı, ağ veya veri tabanına erişim yoluyla
vb.) Bu kısıtlama bilgilerin diğer şirket çalışanları ile ve çalışan
olmayan kişilerle paylaşılması için geçerlidir.
• Teknolojinin ABD içinde veya dışında yaşayan ABD'li olmayan
kişilere aktarılması.
• Teknolojinin ABD'li olmayan bir yetkili tarafından yetkisi
bulunmayan bir kişiye aktarılması.
• Kontrole tabi bir savunma
malzemesi veya bir savunma
malzemesi ile ilgili teknik
verilerin ABD dışına taşınması,
aktarılması veya gönderilmesi.
Ticaret kısıtlamaları aynı zamanda
özellikle belirlenen yaptırım
veya ambargo uygulanan ülkeler
veya kendi adına hareket eden
kuruluşlarla ve ayrıca belirli kişi
veya örgütlerin yer aldığı işlemlerle
ilgili yasaklamaları içerir.

İTHALAT; yabancı bir ülkeden
veya harici kaynaktan alınan
veya temin edilen ürünlerin
başka bir ülkeye getirilmesidir.
İthalat işlemleri bazı kanun
ve yönetmeliklere tabidir
ve gerekli vergi ve harçların
tahakkuk ettirilmesi için Gümrük
formalitelerinden geçmesi gerekir.

Bazen belirli bölgelerdeki ihracat kontrol kanunları arasında çelişkiler
olabilir. Çalışanlar herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ürün,
bilgi ve teknolojinin ihracatı ile ilgili yerel kanunları öğrenmek
üzere en kısa zamanda Ticaret Mevzuatına Uygunluk veya Hukuk
Departmanına danışmalıdır.
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• Tüm ihracat ve ithalat kanunları, yönetmelikleri ve şartlarına ve
ayrıca Vectrus ticaret kontrol politikalarına uyun.
• Vectrus ürünleri, teknolojisi ve bilgileri ile ilgili ticaret
kontrollerini ve bu unsurların şirket dışındaki başka kuruluşlara
aktarılmasına yönelik kısıtlamaları anlayın.
––Hükümetin kontrolü altında bulunan ürün ve teknolojinin
ihracatı ve ithalatından önce gerekli lisansları veya diğer resmi
onayları alın.
––Bilinen veya şüphe edilen ticaret kontrol ihlallerini Vectrus
Ticaret Mevzuatına Uygunluk Departmanına ihbar edin.
• İthal edilen her ürünle ilgili olarak ilgili sınıflandırma, menşe ülke
ve uygun değer gibi tam, doğru
BOYKOT; bir kişi, grup veya
ve detaylı bilgileri rapor edin.
ülkenin bir protesto yolu, gözden
ABD tarafından desteklenmeyen,
düşürme ifadesi veya baskı
İsrail'in Arap Ligi Boykotu gibi
yöntemi olarak belirli kişiler,
gruplar veya ülkelerle iş yapmayı
boykotlara katılamayız veya
reddetmesidir.
bunlara destek olamayız. Yani,
bir kişi, grup veya ülke tarafından
izinsiz boykot girişimi olarak
yorumlanabilecek içeriğe sahip bir sözleşme, belge veya sözlü talebi
kabul edemeyiz.
Şunlara dikkat edin:
• Sözleşme, akreditif, sevkıyat veya ithalat belgeleri, ihale veya
teklif dokümanları gibi tüm işlem belgelerini inceleyerek, boykot
talebi anlamına gelebilecek herhangi bir içerik olup olmadığını
kontrol edin.
• ABD dışındaki bir boykota katılma, bunu destekleme veya
bununla ilgili bilgi verme gibi bir talep söz konusu ise, Ticaret
Mevzuatına Uygunluk veya Hukuk Departmanına bildirin.

SİYASİ FAALİYETLERE KATILMA
STANDARDIMIZ: Şirket adına siyasi partileri desteklemeyin

veya yasaklanmış lobi faaliyetlerine katılmayın.
Çalışanlarımızın iyi vatandaşlık yoluyla toplumda aktif olabileceğine
inanıyoruz. Çalışanlarımızın kampanyalarda gönüllü olma ve bireysel
olarak siyasi katkılarda bulunma gibi siyasi faaliyetlere gönüllü
olarak katılma hakkına sahip olduğunu biliyoruz. Vectrus aynı
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zamanda kurumsal bir Siyasal Eylem Komitesi'nin faaliyetleri ve
şirket işleri için kayıtlı bir lobici istihdam etme ile ilgili tüm geçerli
kanun ve yönetmeliklere uyma sorumluluğuna sahiptir. Bu haklarını
kullanan çalışanların sadece kendi adına ve kendine ait zamanlarda
faaliyette bulunması şartıyla bu ayrı bireysel ve kurumsal faaliyetler
arasında çatışma olmayabilir. Kanunda açıkça izin verilmedikçe
ve İletişim ve Hukuk Departmanları tarafından önceden yetki
verilmedikçe, herhangi bir siyasi adayı veya partiyi desteklemek
veya lobi faaliyetinde bulunmak için asla şirketin adını, fonlarını,
varlıklarını, hizmetlerini veya desteklerini kullanmayın.
Şunlara dikkat edin:
• Devlet yetkilileri ile lobi faaliyeti olarak yorumlanabilecek
herhangi bir ilişkiye girmeden ÖNCE İletişim ve Hukuk
Departmanı uzmanlarımıza danışın.
• Kişisel siyasi görüşleriniz ve faaliyetlerinizin şirketin görüşleri ve
faaliyetleri olarak algılanmadığından emin olun.
• Kişisel siyasi faaliyetlerinizi desteklemek için şirketin adını,
kaynaklarını veya tesislerini kullanmayın.
• Başka bir çalışan, müşteri veya iş ortağına herhangi bir siyasi
aday veya partiye katkıda bulunması, destek vermesi veya
muhalefet etmesi konusunda asla doğrudan veya dolaylı olarak
baskı yapmayın.
• Siyasi veya yardım amaçlı katkılarınızı Vectrus adına fayda sağlamak
amacıyla yaptığınız gibi bir izlenim yaratmamaya dikkat edin.
• Siyasi makamı kabul etmeden veya bunun için kampanya
yapmadan önce yönetime haber verin.
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İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZ
DÜRÜST VE ETİK İŞ İLİŞKİLERİ
STANDARDIMIZ: İş ilişkilerinde dürüst ve etik davranarak

dürüstlük kültürüne sahip çıkın.
Kamu kurumları, kamu dışındaki müşteriler, iş ortakları, üçüncü
taraflar, tedarikçiler ve yüklenicilerle olan tüm iş ilişkilerimizde adil
ve dürüst davranırız. Her zaman kendi etik standartlarımıza bağlı
kalırken karşı tarafların ihtiyaçlarını da anlamaya ve karşılamaya
çalışırız. Hizmetlerimiz ve olanaklarımız hakkında doğruyu söyleriz
ve tutamayacağımızı bildiğimiz sözler vermeyiz. Kısacası, iş
ortaklarımıza kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız.
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızın etik
standartlarımızla tutarlı hareket etmesini bekleriz ve bu taraflarla
ilgili ahlak dışı veya yasa dışı olduğundan şüphelenilen faaliyetleri
derhal Hukuk Departmanına bildiririz.
Şunlara dikkat edin:
• Kalite veya müşteri hizmetlerinde herhangi bir hata, ihmal,
gecikme veya kusur ile ilgili endişeleriniz varsa amirinizle konuşun.
• İş arkadaşlarınız veya yöneticilerden kalite veya teslimat
standartlarında işin kolayına kaçılmasına yönelik gelen baskıları
bildirin.
• Bir müşteri veya üçüncü tarafın ahlak dışı veya yasa dışı olduğunu
düşündüğünüz bir şeyi yapma taleplerini asla kabul etmeyin.
• Müşteri ve iş ortağı taleplerine ve sorularına en kısa sürede cevap
verin.
• Sadece yapabileceklerinizi vaat edin ve vaat ettiklerinizi yapın.

SATIN ALMA SÜREÇLERİNDE DÜRÜSTLÜK
STANDARDIMIZ: Satın alma süreçlerinde dürüstlükle ilgili

kanun ve yönetmelikleri bilin ve bunlara uyun.
Devletler ve devletin sahip olduğu kuruluşlarla iş yaptığımız için,
devlet ihaleleri ile ilgili özel hukuk ve sözleşme şartlarına uyma
zorunluluğumuz vardır. Satın Alma Süreçlerinde Dürüstlük Kanunu
çerçevesinde, bir ihalenin sonucu belli olmadan önce gizli yüklenici
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teklifi bilgileri veya kaynak seçimi
bilgilerini yetkisiz olarak ifşa
etmemiz veya kullanmamız mümkün
değildir. Çalışanlar devlet ihaleleri ile
ilgili soruları için İhale veya Hukuk
Departmanına danışmalıdır.

Eski Kamu Personeli veya
Askeri Personel İstihdamı

İHALE VEYA TEKLİF
BİLGİLERİ; genellikle teklif
veren kuruluşun ibraz ettiği
özel bilgilerdir.
KAYNAK SEÇİMİ BİLGİLERİ;
bir kamu kuruluşunun satın
alma sözleşmesi yapmadan
önce teklifleri değerlendirmesi
amacıyla hazırlanan her türlü
bilgidir.

ABD Devleti ve diğer ülkelerde, eski
ve yeni kamu çalışanları ve askeri
personelin çalışan, danışman veya temsilci olarak istihdam edilmesi
ile ilgili kanunlar ve özel kısıtlamalar mevcuttur. Bu kısıtlamalar
arasında, kamu çalışanlarının Vectrus ile yapacağı istihdamla ilgili
görüşmelerin türü ve zamanlamasına yönelik sınırlamalar vardır.
Bu tür istihdam görüşmelerinin şirketin İnsan Kaynakları ve Hukuk
Departmanı tarafından önceden onaylanmasını sağlamalıyız.
Şunlara dikkat edin:
• Gizli veya özel veriler, rakiplerin fiyat bilgileri ve ihale veya
kaynak seçimi ile ilgili kamuya açık olmayan resmi belgeler gibi
şirketin sahip olma yetkisi bulunmayan bilgileri istemekten veya
almaktan kaçının.
• Yetkisiz ihale veya teklif bilgileri ya da kaynak seçimi bilgilerinin
yanlışlıkla elinize geçmesi halinde derhal Hukuk Departmanına
danışın.
• Devletin çıkar çatışmaları ile ilgili kısıtlamalarına uyun.

KURUMSAL ÇIKAR ÇATIŞMALARI
STANDARDIMIZ: Potansiyel kurumsal çıkar çatışmalarını ifşa

edin.
ABD Hükümeti ile yapılan doğrudan veya dolaylı sözleşmelerle
bağlantılı kurumsal çıkar çatışmalarını ortaya çıkarmak ve bunları
önlemek zorundayız. Şirket, çalışanlarımız, ortaklarımız veya
rakiplerimizin faaliyetleri başka birinin devlet ile yapılan doğrudan
veya dolaylı sözleşme kapsamındaki hizmetleri tarafsız bir şekilde
yerine getirme kabiliyetini etkiliyorsa, kurumsal çıkar çatışması
ortaya çıkabilir. Devletle diğer sözleşme ilişkileri sonucunda elde
edilen bilgilere erişim imkanı nedeniyle, bu durum ihale süreçlerinde
haksız avantaj sağlayabilir.
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İŞ ORTAĞI İLİŞKİLERİ
STANDARDIMIZ: İş ortağı ilişkileri karşılıklı güvene ve dürüst

hareket etme taahhüdüne dayanmalıdır.
Tedarikçilerimiz, danışmanlarımız ve diğer üçüncü taraflarla adaletli
ilişkiler kurarız ve onların da dürüst hareket etmesini bekleriz. İş
ortaklarımızın Vectrus ile bağlantılı işlerinde Tedarikçi Davranış
Kurallarının lafzı ve ruhuna ve varsa ilgili sözleşme hükümlerine
uygun hareket etmesini bekleriz.

Ön İnceleme
Vectrus ürün ve hizmetlerini ABD dışında pazarlayacak veya
dağıtacak herhangi bir üçüncü tarafla çalışmadan önce Vectrus
tarafından gerekli ön inceleme gerçekleştirilmelidir. Vectrus adına
ABD içinde ve dışındaki kamu müşterileri ve diğer kamu çalışanları
ve yetkilileri ile temas halinde olacak üçüncü taraflar için ayrıntılı bir
inceleme yapılmalıdır.

Tedarikçi Çeşitliliği
Karma tedarikçi tabanının önemi ve avantajlarını kabul ederek, ürün
ve hizmet sunabilecek nitelikli azınlık ve kadın işletmeleri, küçük
işletmeler, diğer dezavantajlı işletmeler ve yerel ticari teşebbüsleri
belirlemeye çalışacağız.

Alt-Yüklenici Ahlak Kuralları
Kanuna göre ABD Hükümeti ile yapılan belirli bir bedelin üzerindeki
sözleşmelerde ilgili alt-yüklenicilik sözleşmelerinin, davranış
kurallarının düzenlenmesi ve eğitim, dahili raporlama mekanizması
ve kural ihlallerine yönelik disiplin işlemlerini içeren bir etik ve
uyum programını içermesini sağlamalıyız.

Ürün Kökeni, Kalitesi ve İkamesi
Gerek kamu gerekse ticari müşterilerimiz sözleşme şartlarına mutlak
olarak uyulmasını isteme hakkına sahiptir. Sadece sözleşmede
öngörülen şartlara uygun ürün ve hizmetleri sunmalıyız. Daha
düşük kaliteli, farklı veya yeterli testlerin yapılmadığı ürünleri ikame
olarak kullanmaktan kaçınmalıyız. Ayrıca, ürünlerimizde kullanılan
ham madde, parça ve bileşen tedarikçilerinin sözleşme şartlarımıza
uymasını sağlamalıyız.
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ÇIKAR ÇATIŞMALARI
STANDARDIMIZ: Şirkete olan sorumluluklarınızla çelişen

konuları ifşa edin ve bu konularda yardım isteyin.
Vectrus'un çıkarına en uygun objektif kararları alma kabiliyetinizi
etkileyebilecek çakışan çıkarlarınız varsa bir çıkar çatışması söz
konusudur. Hepimiz Vectrus Çıkar Çatışması Politikasına uymalı,
sağduyulu hareket etmeli ve çıkar çatışması izlenimi verebilecek
her türlü durumdan kaçınmalıyız, aksi halde müşterilerimiz, iş
ortaklarımız, çalışanlarımız ve halkın bize duyduğu güven sarsılabilir.
Potansiyel çıkar çatışmalarının ortaya çıkabileceği bazı alanlar
aşağıda belirtilmektedir:

Kişisel İlişkiler
Komuta zincirinde satın alma veya sözleşme kararları, ihale veya
teklif verme çalışmaları ya da işe alma ve istihdam kararlarında
birbirini etkileme potansiyeli bulunan çalışanlar veya iş ortakları ile
aile üyesi, arkadaş ve duygusal ilişki partneri gibi kişisel ilişkiler.

Mali İlişkiler ve Yatırımlar
Vectrus’un iş yaptığı veya rakip olduğu bir özel şirket veya kamu
kuruluşunda sizin veya bir aile üyenizin önemli bir sermaye payına
sahip olduğu durumlar.

İkinci İşte Çalışma
İkinci işte çalışma bir karar alırken öncelikle Vectrus’un çıkarlarını
düşünmemize engel olabileceğinden, Vectrus'un bir rakibi, müşterisi
veya tedarikçisi tarafından istihdam edilmemeli, bunlar için
danışman olarak çalışmamalı ve bunlarla iş ilişkisi kurmamalıyız.
İkinci bir işte çalışmaya başlamadan önce bu konuyu mutlaka
amirinizle görüşmelisiniz.
Şunlara dikkat edin:
• İş kararları alırken her zaman öncelikle Vectrus’un çıkarlarını
düşünün.
• Potansiyel çıkar çatışmalarından kaçınmak için yardım isteyin.
• Potansiyel çatışmalar söz konusu olduğunda bunları amirinize
veya İnsan Kaynaklarına yazılı olarak bildirin.
• İkinci bir işte çalışmaya başlamadan önce amirinize haber verin.
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TİCARİ İSTİHBARAT
STANDARDIMIZ: Rakiplerle ilgili bilgileri sadece uygun

yollarla toplayın.
Günümüzün rekabetçi iş ortamında rakiplerle ilgili bilgiler değerli bir
artıdır. Ticari istihbarat toplayan Vectrus çalışanları ve bizim adımıza
çalışan diğer taraflar her zaman en yüksek etik standartlara uygun
hareket etmelidir.
Bu bilgileri elde etmek için asla sahtekarlık, yanlış beyan veya
hile gibi yollara başvurmamalıyız. Ayrıca, başkalarına “casusluk”
yapmak için müdahaleci teknolojileri kullanmamalıyız. Üçüncü
taraflardan gelen bilgileri kabul etme konusunda dikkatli olmalıyız.
Bunların kaynaklarını bilmeli ve bunlara güvenmeli, ayrıca verilen
bilgilerin ticari sır kanunları ya da ifşa etmeme ve gizlilik anlaşmaları
kapsamında korunmadığından emin olmalısınız.
Vectrus rakiplerin eski çalışanlarını istihdam ettiğinde, bu
çalışanların eski işverenlerine ait gizli bilgileri kullanmama veya ifşa
etmeme yükümlülüğü olduğunu biliriz ve buna saygı duyarız.
Şunlara dikkat edin:
• Diğer şirketlerin gizli bilgilerini talep etmeyin veya almayın.
• Yeni çalışanlara eski işverenlerinin gizli bilgilerini konuşma
konusunda asla baskı yapmayın.
• Tedarikçilerin kamuoyuna açık olmayan fiyat bilgilerini ifşa
etmeyin.
• Kanunlar veya sözleşmelere aykırı olarak önceki işverenlerin
belgeleri veya bilgisayar kayıtlarını asla saklamayın.
• “İspiyonculuk” veya “casusluk” olarak yorumlanabilecek herhangi
bir davranış yoluyla ele geçirilen veya tam olarak ifşa etmeyi
istemeyeceğiniz bilgileri almayın.
• Önceki işvereninize ait özel bilgileri ifşa etmeyin.
• Bir ifşa etmeme anlaşması kapsamında belirli bir amaçla verilen
özel bilgileri başka bir amaçla kullanmayın.
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HISSEDARLARIMIZA VE
MALI PIYASALARA KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZ
KAYITLARIN DOĞRULUĞU
STANDARDIMIZ: Güncel, doğru ve eksiksiz ticari

kayıtlar tutun.
Hissedarlarımız, iş ortaklarımız,
müşterilerimiz, devlet yetkilileri
ve kamuoyu açıkladığımız bilgiler
ve ticari kayıtların doğruluğu ve
tamlığına güvenebilmelidir. Doğru
bilgiler iyi kararlar alınabilmesi için
şirket açısından da hayati öneme
sahiptir.

KAYITLAR; şirketin normal
faaliyetleri sırasında oluşturulan
her türlü bilgi olup, kağıt
belgelerin yanı sıra bantlar,
fotoğraflar, bilgisayar dosyaları
ve diğer biçimlerdeki kayıtları da
içerir.

Zaman çizelgeleri, harcama raporları,
kalite, güvenlik ve satın alma kayıtları gibi ticari kayıtlarımızın
hazırlanma ve saklanma süreçlerinde dürüstlük ve şeffaflıktan
sorumluyuz. Mali veya operasyonel kayıtlar ve raporlama görevleri
bulunan çalışanların bu alanda özel bir sorumluluğu vardır, fakat
iş sonuçlarının kaydedilmesi ve kayıtların tutulması sürecinde
hepimizin katkıları söz konusudur. Kaydettiğimiz bilgilerin doğru
ve tam olmasını ve kayıtların iç kontrollerimizle tutarlı bir şekilde
tutulmasını sağlama konusunda hepimizin sorumluluğu vardır.

Maliyetleri Yansıtma
Doğrudan veya dolaylı maliyetler olarak belirli bir kamu
sözleşmesine tahsis edilen tüm maliyetler, ilgili İfşaat Beyanları
doğrultusunda geçerli satın alma maliyeti ilkeleri ve Maliyet
Muhasebesi Standartları kapsamında makul, tahsis edilebilir ve
izin verilebilir olmalıdır. Buna ek olarak, kamu sözleşmeleri veya
alt‑yüklenicilik sözleşmeleri kapsamında çalışırken:
• İlgili projede çalışılan saatlerin sayısını doğru biçimde
kaydetmeliyiz.
• Tüm işçilik ve malzeme maliyetlerini ilgili sözleşmeye yansıtmalı
ve dolaylı maliyetleri doğru biçimde yansıtmalıyız.
• Sadece bir kamu sözleşmesine uygun biçimde yansıtılabilecek
maliyetlerin devlete fatura edilmesini sağlayın.
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Kayıt Tutma
Kontrolümüz altındaki bilgi ve kayıtlardan sorumluyuz ve işlerimiz
için geçerli olan kayıt tutma prosedürlerini bilmek zorundayız.
Ayrıca, kayıtlarımızı düzenli bir şekilde tutmalı, böylece ihtiyaç
olduğunda kolayca bulunmasını ve alınmasını sağlamalıyız.
Belgeler sadece kayıt tutma programımıza uygun olarak imha
edilmeli ve hiçbir zaman bir soruşturma, denetim veya bekleyen
davaya karşılık olarak veya bu beklentiyle imha edilmemelidir.
Kayıtların imha sürecinin uygunluğu konusunda herhangi bir şüphe
varsa Hukuk Departmanına danışın.

Belge İmha Yasağı
Belge imha yasağı, bir dava veya resmi soruşturma gibi özel
durumlarda kayıtların korunmasını sağlamak amacıyla e-postaların
ve bilgisayar dosyalarının silinmesi dahil olmak üzere tüm belge
imha prosedürlerinin askıya alınması anlamına gelir. Vectrus hangi
tür kayıtların belge imha yasağı kapsamına alınması gerektiğini
belirleyecektir. Her çalışan, temsilci ve yüklenici bu politikaya
uymakla yükümlüdür.
Bir kaydın bir soruşturma veya adli işlemle ilgili olup olmadığına dair
bir sorunuz varsa, söz konusu kayıtları imha etmeden önce Hukuk
Departmanına danışın.
Şunlara dikkat edin:
• Her zaman güncel, doğru ve eksiksiz ticari kayıtlar ibraz edin.
• Doğru olmayan kayıtlar oluşturan kişilerle ilgili şüphelerinizi veya
gözlemlerinizi bildirin.
• Tutarsız kayıtları düzeltmek için yönetim ile istişare halinde
derhal harekete geçin.
• E-postalar dahil tüm iş yazışmalarınızda doğru, objektif ve açık
bir şekilde yazın.
• Sözleşmeler dahil tüm belgeleri ancak inceledikten sonra, imza
yetkiniz varsa ve belgenin tam ve doğru olduğuna inanıyorsanız
imzalayın.
• Herhangi bir işlemin gerçek niteliğini gizlemeyin veya
değiştirmeyin.
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ŞİRKET VARLIKLARI
STANDARDIMIZ: Şirket varlıklarını olduğu kadar

müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin varlıklarını uygun biçimde
kullanın ve koruyun.
ŞİRKET VARLIKLARI;
Şirket ve devlet tarafından temin
Vectrus ürünleri, paraları,
edilen varlıklar bize emanet edilmiş
tesisleri, ekipmanları,
olup, bunları hırsızlık, kayıp veya
taşıtları, bilgi teknolojisi,
kötü kullanıma karşı koruma ve
fikri mülkiyeti, özel ve
iş amaçları için uygun biçimde
gizli bilgileri ile şirketimizin
kullanma sorumluluğu şahsen
itibarını içerir.
hepimize aittir. Devlet müşterisi
veya başka üçüncü taraflarca
sağlanan varlıklar ilgili anlaşma veya sözleşmenin hükümlerine
uygun olarak kullanılmalı ve yönetilmelidir.

Bilgi Teknolojisi
Bilgi teknolojisi değerli bir varlıktır ve çalışanlarımızın iş amaçlı
kullanımı için sağlanmaktadır. İnternet, e-posta, bilgisayarlar ve
mobil cihazlar gibi Vectrus bilgi teknolojisini yetkimizin olduğu
iş amaçları için kullanmalı ve bu kaynakları uygunsuz, mesleki
olmayan veya yasa dışı içerikleri görüntülemek, indirmek veya
iletmek için kullanmamalıyız. Müstehcen veya nahoş kabul
edilebilecek içerikler, lisanssız yazılımlar ve telif hakkına materyaller
de buna dahildir.
Vectrus bilgi teknolojisinin kişisel kullanımı tavsiye edilmez ve
en düşük seviyede tutulmalıdır. Bilgi teknolojisinin ara sıra kişisel
amaçlarla kullanımı verimliliğinizi veya çalışma ortamını olumsuz
etkilememelidir.
Vectrus için çalışırken kullandığımız bilgi teknolojisi şirketimize ait
olduğu için, e-postalar, internet faaliyetleri, bilgisayar dosyaları ve
benzeri içeriklerin size özel olduğu gibi bir beklentiye girmemelisiniz.
Vectrus tüm bilgi teknolojisi kullanımı inceleme hakkını saklı tutar,
ancak bu inceleme kanuna uygun olarak yapılacaktır.
Şunlara dikkat edin:
• Şirket varlıkları ile ilgili şüphe edilen dolandırıcılık, hırsızlık veya
kötüye kullanım olaylarını derhal ihbar edin.
• Parolaları paylaşmayın veya başka insanların şirket kaynaklarını
kullanmasına izin vermeyin.
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• Görüntüleme yetkiniz olmayan verilere hiçbir şekilde erişmeye
çalışmayın.
• Şirketin bilgi teknolojisi cihazlarına yetkisiz veya lisanssız
yazılımlar indirmeyin, yüklemeyin veya çalıştırmayın.
• Şirket yazılımlarını asla kişisel amaçlarla kopyalamayın,
yüklemeyin veya kullanmayın.

HASSAS BİLGİLER
STANDARDIMIZ: Şirketin özel bilgileri, müşterilere ait gizli

ve tasnifli bilgiler ve fikri mülkiyeti yetkisiz ifşaata karşı koruyun.

Sahibine Özel Bilgiler

SAHİBİNE ÖZEL BİLGİLER
Şirketin özel bilgileri en değerli
Şirketin özel bilgilerine örnek
varlıklarımızdan biridir ve
olarak, iş planları, ihale
bunları korumak için herkes
teklifleri, şirket girişimleri,
üzerine düşeni yapmalıdır. Bu
fiyatlandırma, telefon
çerçevede, şirketin özel bilgileri
listeleri ve kamuoyuna
açıklanmayan diğer bilgiler
güvende tutulmalı, bunlara erişim
gösterilebilir.
sadece mutlaka bilmesi gereken
kişilerle sınırlanmalı ve kamuya
açık alanlarda tartışmalardan
kaçınılmalıdır. Ayrıca, şirketin özel bilgilerini Vectrus ile istihdam
ilişkiniz sona erdikten sonra dahi şirket dışından herhangi biriyle
paylaşmamanız beklenmektedir.
Şunlara dikkat edin:
• Şirketin özel bilgilerini sadece yetki verilen durumlarda yasal iş
amaçları için kullanın ve ifşa edin.
• Şirketin özel bilgilerinin nasıl ele alınması ve dağıtılması
gerektiğini uygun biçimde tanımlayın.
• Özel bilgileri önceden belirlenmiş yerlere bertaraf edin.
• Kanunen ve şirket politikası ile kişisel kimlik bilgileri, resmi
kimlik numaraları ve banka hesap numaraları gibi hangi tür
bilgilere daha yüksek koruma sağlandığını öğrenin.

Müşterilerin Gizli Bilgileri
Müşterilerimiz bize güvenerek bizimle iş yapmaktadır ve karşılığında
gizli bilgilerinin korunmasını sağlama sorumluluğumuz vardır.
Müşterilere ait gizli bilgileri sadece iş amaçları için mutlaka bilmesi
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gereken meslektaşlarımıza ifşa etmeliyiz ve gerekli yetkilerimiz
olmadan şirket dışındaki insanlara kesinlikle ifşa etmemeliyiz.
Şunlara dikkat edin:
• Müşterilerimizden gelen veya müşterilerimizle ilgili bilgilerin
kullanımı, korunması ve saklanmasına ilişkin kanunlar,
yönetmelikler, şirket politikası ve anlaşmaları bilin ve bunlara uyun.
• Müşteri bilgilerinin kaybolması veya yanlışlıkla ifşa edilmesi
halinde bunu derhal bildirin.
• Müşteri bilgilerinin şirket binası dışında da güvende olmasını
sağlamak için gerekli adımları atın.
• Müşteri bilgilerini asla kişisel çıkarlarınız için kullanmayın.

Tasnifli Bilgiler
Pek çok durumda hükümetler tasnif edilmesi veya özel muamele
görmesi gereken özel bilgilerini bize emanet etmektedir. Tasnifli
bilgileri koruma konusunda sürekli yükümlülüğümüz vardır. Devlete
ait tasnifli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik düzenlemeleri
karmaşıktır ve hem ülkeye hem de kamu kuruluşuna bağlı olarak
farklılık gösterebilir. Bu bilgileri söz konusu sözleşme, ülke veya kamu
kuruluşunun öngördüğü güvenlik düzenlemelere uygun olarak koruma
ve bunlara erişimi kontrol altında tutma sorumluluğumuz vardır.
Şunlara dikkat edin:
• Tasnifli bilgilere erişmeden önce geçerli güvenlik düzenlemelerini
bildiğinizden ve gerekli izne sahip olduğunuzdan emin olun.
• Bilinen veya şüphe edilen güvenlik ihlallerini derhal ihbar edin.
• Kişilerin tasnifli bilgilere erişmesinden önce bunun onaylanmış
olmasına, gerekli izin seviyesine sahip olmalarına ve mutlaka
bilmeleri gerekip gerekmediğine dikkat edin.
• NISPOM ve bildirim gerektiren kategoriler kapsamında ifşa
edilmesi gereken tüm sorunları, şüpheli sözleşmeleri, korunan
bilgilerin ihlaline yönelik girişimleri ve/veya ilgili kurumsal
güvenlik programı şartları gereğince bildirilmesi gereken diğer
bilgileri en kısa sürede güvenlik sorumlunuza bildirin.
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FİKRİ MÜLKİYET
Vectrus şirkette çalışırken ortaya
koyduğunuz her türlü fikir, süreç,
ticari marka, icat veya gelişmenin
fikri mülkiyet haklarını münhasıran
elinde bulundurur. Vectrus fikri
mülkiyetimizi bir kurumsal
varlık olarak dikkatli bir şekilde
korumalıdır.
Ayrıca, müşteriler, tedarikçiler
ve iş ortakları başta olmak üzere
başkaları tarafından bize emanet
edilen fikri mülkiyeti korumalı ve
başkalarının fikri mülkiyet haklarını
ihlal etmemeliyiz.

FİKRİ MÜLKİYET; aşağıdaki
türde bilgileri içerir:
• Patentler, ticari markalar
ve telif hakları
• Ticari sırlar
• Müşteri sözleşmeleri
kapsamında geliştirilen veya
bu amaçla kullanılan teknik
veriler ve yazılımlar
• İcatlar ve keşifler
• Metotlar, teknik uzmanlık
bilgileri ve teknikler
• Yenilikler ve tasarımlar
• Sistemler, yazılımlar ve
teknolojiler
• Markalar

Şunlara dikkat edin:
• Şirketin fikri mülkiyeti ile ilgili şüphe edilen her türlü hırsızlık,
kötüye kullanım veya uygun olmayan ifşaat olaylarını ihbar edin.

İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ
Vectrus’ta çalıştığımız süre boyunca şirketimiz veya iş ortakları
hakkında henüz kamuoyuna açıklanmamış bazı önemli bilgileri
öğrenebiliriz. Bu bilgilere genellikle “içeriden alınan bilgiler” adı
verilir ve bu bilgilere dayanarak menkul kıymet işlemi yapmamız
veya işlem yapması için bu bilgileri başkalarına aktarmamız yasaktır.
Şunlara dikkat edin:
• İçeriden aldığınız bilgilere sahip olduğunuzda şirketimizin menkul
kıymetlerini satın almayın veya satmayın.
• Vectrus ile ilgili içeriden edinilen bilgileri aile üyeleri ve
arkadaşlarınız dahil başka insanlara aktarmayın.
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İÇERİDEN ALINAN BİLGİLER; henüz kamuoyuna
açıklanmamış gizli ve önemli bilgiler olup, bir yatırımcının
bir menkul kıymeti alma veya satma kararı verirken dikkate
alacağı verilerdir. Bir şirket ile ilgili “içeriden alınan bilgilere”
bazı örnekler:
• Teklif edilen bir satın alma, birleşme veya satış
• Faaliyetlerin önemli oranda genişlemesi veya daralması
• Önemli bir ürün geliştirme çalışması
• Önemli bir ihaleden beklenen olumlu karar
• Şirketin üst yönetimi veya yönetici kadrosu yapısındaki
değişiklikler
• Yönetim veya işlerle ilgili olağanüstü gelişmeler
• Hassas kurumsal mali bilgiler

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR
STANDARDIMIZ: Şirket adına sadece yetkili kişiler

konuşabilir.
Faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili doğru ve tutarlı
bilgileri kamuoyuna açıklamalı ve tüm iletişimlerimizde objektif,
açık ve dürüst olmalıyız. Halka açık bir şirket olarak önemli
finansal bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin bazı düzenlemelere tabiyiz.
Standartlarımıza uyulmasını sağlamak için Vectrus’un kamuoyuna
açıklama yapma veya bilgi sağlama konusunda tutarlı bir sese ihtiyacı
vardır. Şirket adına sadece yetkili kişilerin konuşması önemlidir.
Şunlara dikkat edin:
• Şirketi ilgilendiren konularda Kurumsal İletişim ekibinin bir
yetkilisinden önceden onay almadan asla kamuoyuna açıklama
yapmayın.
• Kendinizi şirketin bir çalışanı olarak tanıtarak kamuoyuna
konuşma yapmadan veya meslek dergilerine makale yazmadan
önce İletişim ekibinden onay alın.
• Geniş bir hedef kitleye hitap edecek herhangi bir iletişim öğesini
dağıtmadan önce İletişim ekibinden onay alın.
• Kullanıcı forumları, bloglar, sohbet odaları ve duyuru panoları
gibi ortamlarda yaptığınız kişisel iletişimlerinizde asla şirket adına
konuştuğunuz izlenimini vermeyin.
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SOSYAL MEDYA
STANDARDIMIZ: Sosyal medyayı sorumlu bir şekilde ve

şirket değerleri ve politikalarına uygun olarak kullanın.
Online forumlar, bloglar, bilgi sayfaları, sohbet odaları, duyuru
panoları veya diğer sosyal ağlara katılıyorsanız, böyle bir yetkiniz
olmadıkça asla Vectrus adına konuştuğunuz izlenimini vermeyin.
Vectrus çalışanı olduğunu açıklasanız bile görüşlerinizin sadece
size ait olduğunu açıkça belirtin. Gizlilik ayarları olmasına rağmen
tüm sosyal medya doğası gereği herkese açık iletişim kanallarıdır,
dolayısıyla internet üzerinde herhangi bir içerik yayınlamadan önce
iyice düşünün.
Şunlara dikkat edin:
• Şirketin gizli, ihracat kısıtlamalarına tabi olan veya tasnifli
bilgilerini asla yayınlamayın. Yanlış bilgileri veya başkalarını
kötüleyen ya da markamız ve itibarımıza zarar verebilecek
herhangi bir şeyi asla yayınlamayın.
• Bir iş arkadaşı, danışman, yüklenici, müşteri, tedarikçi veya
rakibe karşı asla tehdit edici, müstehcen veya kötüleyici içerikte
materyaller yayınlamayın.
• Bir içeriğin uygun olup olmadığı konusunda sorularınız olduğunda
İletişim ekibinden bir yetkiliye danışın.

ÖZET
Vectrus Davranış Kuralları; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer
paydaşlarımız için hem iş yapma biçimimizi hem de birbirimize
davranışlarımızı yönlendiren etik standartları açıklamaktadır.
Davranış Kuralları, Vectrus çalışanlarının temel değerlerimiz olan
Dürüstlük, Saygı ve Sorumluluk ile tutarlı bir şekilde bu standartları
anlamasına ve günlük faaliyetlerinde bunlara uymasına yardımcı
olmayı amaçlamaktadır, ancak faaliyetlerimizle ilgili kanunlar,
yönetmelikler ve iç politikaların yerine geçmez.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sorularınız veya endişeleriniz varsa, etik ve uyum konularında
tavsiye almak üzere bir yetkiliyle konuşmak için yerel veya
Kurumsal İnsan Kaynakları Departmanı, Hukuk Departmanı veya
Etik ve Uyum Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.
Kendi iş alanınızın dışında biriyle konuşmayı tercih ediyorsanız,
üçüncü tarafların hizmet verdiği EthicsPoint yardım hattı ile ya da
Vectrus genel merkezinde çalışan Vectrus Ombudsmanı ile iletişime
geçebilirsiniz (systems.ombudsperson@vectrus.com, 800.521.3894
veya 719.591.3539).

EthicsPoint Yardım Hattı
Telefon: 866.294.8691 veya 503.748.0662
Ödemeli aramalar kabul edilir.
Web sitesi: www.vectrus.ethicspoint.com
Muhasebe, iç muhasebe kontrolleri veya denetim konularıyla
ilgili endişesi veya şikayeti olan çalışanlar konuyu gizli veya
isimsiz bir şekilde Vectrus İç Denetim Sorumlusu veya Vectrus
Denetim Kurulu’na da bildirebilir (Vectrus Genel Sekreteri’ne
posta gönderilmelidir: 655 Space Center Drive, Colorado Springs,
CO 80915).
Vectrus, Ticari Sırların Korunması Kanunu kapsamında ihbarda
bulunan kişilere sağlanan koruma önlemlerini uygulamayı
hedeflemektedir. Vectrus'un Ticari Sırların Korunması Kanunu
politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Vectrus kurum ağı,
Ombudsman ve https://vectrus.com/dtsa-whistleblower-protections
adresine başvurulabilir.
Buna ek olarak, çalışanlar ABD Savunma Bakanlığı'nın yetki
alanına giren programlar ve personeli ilgilendiren dolandırıcılık,
israf, suistimal ve kötü yönetim gibi konuları bildirmek için
Savunma Bakanlığı Tetkik Kurulu (DOD IG) Danışma Hattını
(www.dodig.mil/hotline/hotlinecomplaint.html) kullanabilir.
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NOTLAR
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