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Limak, dünyanın en iyi ve en yenilikçi şirketleri arasında olmanın bilinciyle, üstlenmiş olduğu 
ulusal ve uluslararası projelerde işverenlerine, alt yüklenicilerine, tedarikçilerine, hizmet 
sağlayıcılarına ve tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirerek, üstlenilen işlerin 
sözleşmelerine uygun olarak zamanında, bütçesinde ve performans gerekliliklerini 
sağlayacak şekilde ve uluslararası kalite standartlarında tasarlanması, inşa edilmesi ve 
tamamlanması hedefiyle sözleşme yönetimi faaliyetlerini yürütür. 

Limak, üstlenmiş olduğu ulusal ve uluslararası projeler kapsamındaki her türlü alt yapı ve üst 
yapı tesislerini güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli olacak şekilde tasarlamak, inşa etmek 
ve tamamlamak amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm sözleşme yönetimine yönelik 
faaliyetlerde;  

 İşverenler, alt yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve diğer paydaşlar ile 
ilişkilerde doğruluk ve dürüstlüğü öncelikli değerleri olarak kabul ederek sözleşme ile ilgili 
konularda da muhataplarına karşı doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyet prensipleri ile 
hareket eder. 

 İlgili sözleşmeler kapsamında işverenlerin, alt yüklenicilerin, tedarikçilerin, hizmet 
sağlayıcıların ve diğer paydaşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen 
gösterir. Bu bilgileri sadece “gizlilik anlaşmaları” ve/veya sözleşmelerde belirtilen 
amaçlar doğrultusunda kullanır, sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle 
paylaşır. 

 Sözleşme ilişkisi kurulacak alt yüklenicilerin, tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların şirket 
prosedürlerine uygun olarak objektif kriterler ile değerlendirilmesi ve ilgili uygulama 
prensipleri doğrultusunda gerekli inceleme ve tespitlerin yapılarak titizlik ve özenle 
seçilmesine katkıda bulunur. 

 İlgili sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve yasalara uyar; sözleşme kapsamındaki çalışma ve 
ilgili konuların da söz konusu hukuk ve yasalara uygun olarak ele alınması, 
değerlendirilmesi ve yürütülmesi hususunda ilgililer ve sözleşme kapsamındaki 
muhatapları uyarır ve yönlendirir. 

 Üstlenilen işlerin sözleşmelerine uygun olarak zamanında, bütçesinde, performans 
gerekliliklerini sağlayacak şekilde ve uluslararası kalite standartlarında tamamlanması 
amacıyla ilgili ekipler ile koordinasyon içerisinde çalışır, süreçlerin etkili bir şekilde 
yürütülmesine katkıda bulunur. 

 En önemli değerin insan kaynağı olduğu bilinciyle güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
oluşturarak her türlü kayıpları önlemek ve topluma, çevreye ve çalışanlara karşı olan 
sorumlulukları yerine getirmek için sözleşme ile bağlı olunan alt yüklenici, tedarikçi, 
hizmet sağlayıcıların da ilgili sözleşmeler kapsamında bulunan çevrenin korunması, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamaya katkıda bulunur. 

SÖZLEŞME YÖNETİMİ 
POLİTİKASI 

 


