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DESA DERİ ETİK ÇALISMA İLKELERİ 

 
Desa Deri  kurumsal değerini yükseltmek amacı ile tanımlamış olduğu ‘Etik Kurallar’ı bütün yönetici ve 
çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak tanımlar. Bu Kurallar ile yönetici ve 
çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal 
etkilerinin farkında olmaları ve nitelikli tutumu sergilemeleri hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu, 
yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. İlkelerinde belirtilen hususlar, Desa’nın 
kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır. 

Desa çalışanları olarak yasalara ve yönetmeliklere uymamız, menfaat çatışmalarından kaçınmamız, 
şirket varlıklarını korumamız gerekmektedir. Desa bünyesindeki sorumluluklarımızı yerine getirirken, 
etik çalışma ilkelerimizden ödün vermeyiz. 

1.Güvenilirlik 

Tüm is süreçlerimizde başlangıçtan sonuca kadar sunduğumuz profesyonel ve titiz çalışma tarzını 
belirlemiştir. Çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin temelinde güven ve dürüstlük 
ilkesi yer alır. 

2.Gizlilik ve Sır Saklama Sorumluluğu 

Çalışanlar, yaptığı görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve işyeri ile ilgili olarak öğrendiği bilgi ve sırları 
saklamak zorundadır. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere 
veya makamlara veremez veya açıklayamaz. Gizlilik ve sır saklama; yazılı ve sözlü şekilde, kullanım 
yoluyla ya da herhangi bir biçimde, yukarıda konu edilen bilgileri ve belgeleri üçüncü kişilerce veya 
kamuoyunca ulaşılabilir hale getirmeme  taahhüdünü kapsamaktadır. Bu yükümlülük işyeri ile 
ilişkisinin sona ermesinden sonrada devam eder. 

3. Çıkar Çatışması Politikası 

Çalışanların işlerini yaparken, kuruluşun çıkarlarını, kendisinin, ailesinin, kendisinin ve 
yakınlarınınçıkarlarından üstün tutarak görevlerini yerine getirmeleri beklenir. Desa çalışanları, 
mevcut veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile ilişkilerinde mutlaka Desa’nın 
menfaatlerini koruyacak şekilde davranırlar ve asla kişisel menfaat amacı taşımazlar. Yönetici ve 
çalışanları gözlemledikleri çıkar çatısması durumlarını yönetime bildirmekle yükümlüdür. 

4. Görevde Özen Sorumluluğu 

Çalışanlar iş sözleşmesi ile üstlendiği görevi özenle yerine getirmekle sorumludur. Kasıt, ihmal ve 
dikkatsizlik sonucu kuruluşa verdiği zararlardan sorumludur. 

5. Kanunlara Uyum ve Sosyal Sorumluluk 

Çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak 
değerlerine uygun hareket eder.  
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6. İşyeri İlke ve Kurallara Uyma Sorumluluğu 

Çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken işyerinin;yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili olarak koymuş olduğu kurallara uymakla yükümlüdür. Çalışanlar işyerinde iş arkadaşları ve 
yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kurumlarla işini yerine 
getirme noktasında dürüst ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür. 

7. Kuruluş Menfaatlerini Gözetme Sorumluluğu 

Çalışanlarımız, kuruluşun yürüttüğü iş ve işyeriyle ilgili çıkarlarını korumak ve bu menfaatlere zarar 
verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Çalışanlar Kuruluş tarafından izin alınmaksızın 
resmi ve özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez. 

8. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Müşterilerimiz doğru anlar, çözüm üretirken bizden beklenenden fazlasını sunarız. Müşteri 
memnuniyetine gösterdiğimiz özenle bizimle çalışmanın ayrıcalığını yaşatırız. 
Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz 
olarak yerine getiririz. 

9. Hissedarlarımıza Karsı Sorumluluklarımız 

Desa’nın varlıkları, mali işlemleri, faaliyet pozisyonları ve nakit akışları, yürürlükteki yasalara ve 
uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru şekilde kaydedilir. Şirketin muhasebe 
kayıtları ve üçüncü şahıslara verilen belgeler tam ve doğru olarak gösterilir. Sürdürülebilir büyümeyi 
hedefleyen Desa, gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır. Hissedarlarımıza ve kamuya 
yaptığımız açıklamalarda, mali göstergelerimiz, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz 
hakkında doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler veririz. 

 


