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Politika konumu Onaylandı Sonraki gözden 

geçirme 

Temmuz 2021 

Amaç 

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk) tüm 

yönetişim kurulu üyeleri, çalışanları, yüklenicileri ve gönüllüleri için Davranış Kurallarını 

belirler. 

Kapsam 

Bu politika, tüm West Türk yönetişim kurulu üyeleri, çalışanları, yüklenicileri ve gönüllüleri 

için geçerlidir. 

Politika bildirimi  

West Türk, aşağıda yazılı ilkelere bağlıdır: 

• Eşitlik 

• Dürüstlük  

• Hesap verebilirlik  

• Ekip çalışması 

• Saygı 

Eşitlik 

• Farklılıkları benimseriz ve kiracılara, ortaklara ve çalışanlara, fırsatlara eşit erişim 

sağlayacak şekilde, her zaman açık ve adil davranırız.  

• İlişkilerimizin eşitlik içinde olmasını ve hizmet sunumunu sürdürmek için her zaman 

yeterli destek ve bilgi erişimi sağlayacak şekilde çalışırız. 

• Adil ve ayırımcı olmayan davranışları destekler, ayırımcı olan davranışlara etkin bir 

biçimde caydırıcı hareket ederiz. 

Dürüstlük  

• Her zaman profesyonel olarak hareket ederiz.  

• Davranışlarımız tutarlı olarak doğru ve dürüsttür. 

• Görevlerimizi yasal bir biçimde yerine getirir ve West Türk’ün işlerinin yasalara 

uygun olarak yürütülmesini güven altına alırız. 

• West Türk’teki rollerimiz dolayısıyla edindiğimiz ,kamuya açık olmayan bilgilerin 

gizliliğini korur ve bu tür bilgileri başkalarına açıklamayız.  
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Hesap Verebilirlik 

• Yaptıklarımızın ve onların yarattığı sonuçların sorumluluğunu kabul ederiz ve 

sonuçları şeffaf bir şekilde açıklarız. 

• Çalışanlar her türlü karar alma sürecine tam ve uygun şekilde katılımı sağlamak için 

toplantılara hazırlanmaya özen gösterir ve yeterli zaman ayırırlar. 

• Yönetişim Kurulu üyeleri görevlerine bağlı ve çalışkandırlar, Yönetişim Kurulu 

toplantılarına katılır ve kurulun karar verme sürecine tam ve uygun olarak katılıma 

hazırlanmak üzere yeterli zaman ayırırlar.  

• Çalışanlar kendi gelişimlerine ve çalışmalarının kalite güvencesine yardımcı olmak 

amacıyla kendi performans değerlendirmelerine aktif olarak katılırlar. Bu, West 

Türk’ün çalışmalarına ve karar verme sürecine etkin katkı sağlayabilmeleri içindir. 

Performansları eksik bulunursa, performanslarını artırmak için eğitim almaları 

beklenir.  

• West Türk’ün çalışmalarını yürütürken hepimiz, kiracılara, iş arkadaşlarımıza ve 

genel halka karşı yasal görevimiz olan makul ölçüde özen gösterme 

yükümlülüğümüze uyarız. 

Ekip Çalışması 

• Ortak bir amaç için çalışırken birbirimize destek sağlayacak biçimde çalışırız. 

Saygı 

• Tüm insanların değer ve saygınlığını, koşullarına bakmaksızın üstün tutar ve 

destekleriz. 

• Kiracılarla, meslektaşlarımızla, çalışanlarımızla ve yöneticilerimizle kişisel olarak, 

yazılı olarak veya telefonla iletişimimizde de bu saygıyı gösteririz. 

 

Çıkar Çatışması 

Avustralya’nın İçtihat Hukuku/ Gelenek Hukuku (The common law), potansiyel çıkar 

çatışmaları oluşur oluşmaz derhal açıklanmasını gerektirmektedir. 

Bu, aşağıda yazılı olanlardan mali, politik ve kişisel yararları da kapsar: 

• başka ticari ve mesleki faaliyetler; 

• başka bağlılık veya çıkarlar; 

• başka kişiler ya da şirketlerle çalışma, veya başka kişilere ya da şirketlere hesap 

verme yükümlülüğü; 

• başka şirketlerde üyelik; 

• mülk veya diğer varlıklara sahip olma; 

• West Türk’ün çalışanları, yüklenicileri veya yönetişim kurulu üyelerinin kişisel olarak 

kendilerine yarar sağlayan veya bir çatışma durumundan kaynaklanan ve West 

Türk’ün zarar göreceği bir anlaşma yapmaları;  

• West Türk’ün çalışanları, yüklenicileri veya yönetişim kurulu üyelerinin ya da 

ailelerinin, West Türk’ten karar verilme sürecine katılmış oldukları bir hizmeti 

almaları . 

West Türk’ün, bir çoğu çıkar çatışması potansiyeli yaratabilecek bir dizi işlevi vardır, aşağıda 

yazılı olanlar bu işlevlerin arasındadır: 

• personel seçimi ve çalıştırılması  

• hizmet ve satın alımlar için bir yüklenici seçimi  

• konut tahsisi, kiracı seçimi  

• mal ve hizmet verilmesi  

• harcamaları yetkilendirme  
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• West Türk’ün bir çalışanının, West Türk’e olan sorumluluklarını risk altına sokacak 

ikinci bir iş yapması durumu.  

Aşağıda belirtilen noktalar, gerçek ya da algılanan çıkar çatışmalarına karşı koruma sağlar: 

• konumlarından ötürü kişilere, onların akraba ve arkadaşlarına, hiçbir özel davranış ya 

da iyilikte bulunulmamasını güvence altına almak  

• konumlarından ötürü bir ödeme ya da kişisel hediye almamalarını güvence altına 

almak  

• onlara kişisel olarak yarar sağlayacak anlaşmalar yapmamak  

• çıkar çatışmasıyla karşılaşabilecekleri kararlara katılmamalarını sağlamak  

• gerekirse kendilerini belirli görüşmelerden ve kararlardan uzaklaştırmak; ve  

• West Türk’ün kamuya açık olmayan bilgilerinin gizliliğini sürdürmek ve bu bilgileri 

başkalarına açıklamamak. 

 

Kişisel ilişkiler iş davranışlarını etkilememelidir. Bir çalışan, diğer bir çalışana, tedarikçiye, 

hizmet sağlayana, müşteriye veya kiracıya avantaj sağlamak veya ona dezavantaj yaratmak 

için kişisel dostluk ya da kişisel düşmanlık temelinde hareket ediyorsa çıkar çatışması var 

olabilir.  

 

Potansiyel veya fiili bir çıkar çatışmasının var olduğu bir konumda olup olmadıklarından 

emin olmayan herkes, Konut Müdürü’nün veya West Türk Yönetişim Kurulu’nun önerilerine 

başvurmalıdır . 

Bu kurallara aykırı davranma  

Bu kurallarda yazılı davranışlar, beklenen davranış standartlarını özetlemektedir. Bu 

kuralların ruhuna veya belirtilen gerekliliklerine aykırı davranışlar, kişiye danışmanlık ve / 

veya rehberlik sağlanmasına neden olabilir. 

Bu kuralları göz ardı eden ciddi veya tekrarlanan davranışlarda, aşağıdakiler dahil olmak 

üzere bazı disiplin cezaları uygulanabilir: 

• sözlü veya yazılı uyarılar  

• davranışı düzeltme yüklenimleri, eğitime katılma veya davranışı iyileştirmek için bir 

usta danışman ile çalışma  

• gerektiği durumda, ilgili politikalara / işlem süreçlerine ve yürürlükteki çalışma 

hukukuna uygun olarak, işe son verilmesi ya da kuruluşla ilişkinin kesilmesi. 

Yasa ve standartlar 

Bu politika West Türk’ün, aşağıda yazılı yasa ve standartlara göre var olan yükümlülüklerini 

uygular: 

• 1988 Gizlilik Yasası (Federal) / Privacy Act 1988 (Cwlth) 

• 2014 Gizlilik ve Veri Koruma Yasası (Vic) / Privacy and Data Protection Act 2014 

(Vic) 

• 1983 Konut Yasası (Vic) Kısım VIIIA – Toplum Konutları / 1983 Housing Act (Vic) 

Part VIIIA – Social Housing 

• Kayıtlı Konut Kurumları için Performans Standartları / Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 
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• DHHS Viktorya Kayıt Kütüğü İşletme Kılavuzu / DHHS Victorian Housing Register 

Operational Guidelines 

• 2006 Insan Hakları ve Sorumlulukları Bildirgesi / Charter of Human Rights and 

Responsibilities 2006  

• 2005 Çocuk, Genç ve Aileler Yasası (Vic) / Children, Youth and Families Act 2005 

(Vic) 

• 2005 Çocuk Sağlık ve Güvenliği Yasası (Vic) - Child Wellbeing and Safety Act 2005 

(Vic)    


