
 

 

 

Keller yeni İş Ahlakı Kuralları 
 

Davranış biçimimiz gerçekten önemlidir. Hep birlikte Keller kültürüne katkıda 

bulunuruz.Yaptıklarımızın veya yapamadıklarımızın çevremizdekiler üzerinde doğrudan 

etkisi vardır. Tek bir tutum ya da ihmal ünümüzü, hisse değerimizi ve geleceğimizi 

mahvedebilir. 

 

Her nerede bulunursak ve hangi Keller biriminde çalışırsak çalışalım, İş Ahlakı 

Kurallarımız tüm iş arkadaşlarımızdan asgari beklentilerimizi belirler. Kurallarımız 

güvenimizi sağlamak için 3 değeri bir araya getirir: 

 

1. Yasa – Yasalara daima uymamız gereklidir – Bu durum, müşterinin Kellere olan güveninin 

temel taşını oluşturmaktadır.  

 

2. Çalışma şekillerimiz – Yasaları çiğnemediğimizi sağlamak adına bilgi, yön haritası ve 

destek sağlar. 

 

 Herkesin sağlık ve güvenliğini sağlama 

Yaptığımız herhangi bir işten dolayı hiç 

kimsenin zarar görmemesi gerektiğine 

inanıyoruz – dolayısıyla herkes güvende ve 

sağlıklı olur. 

 

 Çalışanların haklarını ve farklılıklarını 

destekleme 

Bireylerin haklarına, değerlerine ve 

haysiyetlerine önem veriyor, destekliyor ve 

koruyoruz – böylelikle hepimiz saygı 

görüyoruz. 

 

 Ahlaki ve dürüst davranışları koruma 

Daima dürüst olur, doğru işler yapar ve 

yasalara uyarız – bundan dolayı herkes 

bize güvenir. 

 

 Rüşvet ve yolsuzluktan uzak durma 

Daima rüşvet ve yolsuzluktan uzak 

kaldığımızdan emin olur;projeleri adil bir 

şekilde kazanırız – dolayısıyla insanlar 

kararlarımızın doğru sebeplere binaen 

alındığını bilir. 

 

 İletişimizi açık ve güvenilir tutma 

Açık, dürüst, net ve güvenilir iletişim 

kurarız. 

 Standartlarımızın sürekliliğini sağlamak 

adına mükemmel müşteri hizmeti 

sunma ve tedarikçilerimiz ile çalışma  

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve 

beklentilerinden daha fazlasını verebilmek 

için uğraşıyoruz – dolayısıyla bizimle tekrar 

ve tekrar çalışmayı tercih ediyorlar.  

Tedarikçilerimiz ile yapıcı ilişkiler 

kuruyoruz, böylelikleilkelerimizi ve çalışma 

standartlarımızı benimsiyorlar.  

 

 Toplum içinde çalışma 

Birlikte çalıştığımız topluluklarda hassas ve 

saygılı bir şekilde çalışıyoruz – çünkü 

onların birer parçasıyız. 

 

 Çevremizi koruma 

Çevreye saygı duyuyor,onu koruyor ve 

üzerindeki etkimizi en aza indirgiyoruz – 

dolayısıyla geleceğimizi güvence altına 

alıyoruz. 

 

 Doğru olan için dik durma 

İlke temellerimizin zayıflatıldığını 

düşündüğümüzde her zaman sesimizi 

yükseltiyoruz – dolayısıyla ilkelerimizi 

birlikte ayakta tutuyoruz. 



 

 

 

3. Değerlerimiz –Bütünlük, Birlik ve Mükemmellik olan temel ilkelerimiz; meslektaşlarımız, 

müşterilerimiz, hissedarlarımız ve toplumlar için daima doğru şeyleri yapmamızı sağlar – 

bu durum çoğu zaman sadece yasalara ve çalışma şeklimize uymanın ötesine geçer. 

 


