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SÜRDÜREBİLİRLİK (İŞ ETİĞİ KURALLARI) 

DİKKATİNE : ORTADOĞU RULMAN SANAYI VE TICARET A.S. 

Biz, (…………….) olarak, ORS’ ye sevk edilen ürünlerin aşağıdaki şartlara uygun olarak sağlandığını 

taahhüt ederiz: 

İŞ ETİĞİ KURALLARI 

 

Firmamızın, tüm personeli ile birlikte, içinde yaşadığımız topluma saygı ile sektörde kalite ve yenilik 

sağlayan en yüksek bütünlük düzeyi ve etik ile iş yapmayı taahhüt eder. Bu taahhüdün firmamızın 

faaliyetlerinden etkilenen müşterilerimize fayda yanında sürekli ekonomik, mali ve sosyal gelişim 

sağlayacağına inanıyoruz. Ancak firmamız, son kullanıcıya ulaşan uzun ve küresel tedarikçi zincirinin 

sadece bir halkası olduğundan, bu taahhüdümüz firmamız ile iş yapan şirketlerin uyması gerekli olan iş 

ahlakına ilişkin beklentilerimizi de belirlemektedir. Ayrıca, bu etik kurallarının ikili ilişkilerimizde karşılıklı 

yarar sağlayarak, şirketimizin performansını ilerletmek için hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, 

firmamızın Sürdürebilirlik (İş Etiği Kurallarına) uyum, firmamızın tüm satınalma sözleşmelerin zorunlu bir 

maddesidir. 

Güven ve Güvenilirlik 

Firmamızın başarısı çalışanlarımızdan, müşterilerimizden ve sermayedarlarımızdan kazandığımız güven 

ve güvenilirliğe bağlıdır. Firmamız, taahhütlerine bağlı kalarak, dürüstlük ve bütünlük göstererek ve de 

şirket hedeflerine ulaşmak için onurlu davranarak itibar kazanmaktadır. 

Çalışanlarına ve İnsan Haklarına Saygı 
İtibar ve saygı ile davranılan bir ortamda çalışmak herkesin hakkıdır. Firmamız, her çalışanın tam 
potansiyelini ortaya çıkartan ve sonucunda firmamızın başarısını doğrudan etkileyen böyle bir ortamı 
sağlamak için kararlıdır.  
 
Firmamız eşit fırsat sağlayan bir işveren olarak, ayrımcılığa yer vermeyen, her türlü kötü niyetli, saldırgan 
veya taciz edici davranışlardan kaçınan bir iş ortamı sağlamaya kararlıdır. Taciz ya da ayrımcılığa maruz 
kaldığını hisseden herhangi bir çalışan, durumu ilk amirine ya da İnsan Kaynaklarına bildirmelidir.  
 
Firmamız, çocuk ve zorla çalıştırma yasağı dahil olmak üzere her türlü yasal düzenlemelere uymayı 
taahhüt eder. Firmamız, yasalarda belirlenmiş olan tüm ücret ve ek sosyal yardımların ödenmesi 
maddelerini uygulayacaktır. 
 

Yasalara, Kurallara ve Düzenlemelere Uyum 
Firmamız, bütünlük konusunda iş faaliyetine giren tüm konularda yasalara, kurallara ve düzenlemelere 
uyumu taahhüt eder. Buna paralel olarak, her çalışan görevi için geçerli olan şirket politikaları, kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerdeki ilgili bilgiyi okuyup anlamak ve uygulamakla yükümlüdür. Planlanan bir 
faaliyetin yasalara veya firmamız politikalarına uygun olup olmadığından şüphe duyulursa, konu ile ilgili 
uzmandan görüş alınmalıdır. Tüm çalışanlar, hukuk ihlalleri önlemek ve ihlal ihtimallerini bildirmekle 
yükümlüdürler. 



 
Sağlık ve Güvenlik 
Firmamız, tüm geçerli çevre yasaları ile iş güvenliği, işçi sağlığı yasaları ve düzenlemelerini dikkate alarak 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.  
 
Hediyeler, Bağışlar ve Rüşvet Teşebbüsleri 
Firmamız, rekabet yarışmasını sadece ürünlerini ve hizmetlerini ortaya koyarak yapar. Diğer kuruluşlarda, 
iş nezaketi kapsamında hediyeler alınarak veya verilerek iş yapılıyor algıları yaratabilecek davranışlardan 
kaçınılır. Firmamız hiçbir şekilde, yasalara aykırı olabilecek, firmamızın veya müşterisinin politikalarını ihlal 
edebilecek veya utanç sebebi olabilecek ya da firmamızın itibarını zedeleyecek haksız rüşveti iş nezaketi 
karşılığında takdim edemez ve kabul edemez. 
 
Sosyal Sorumluluk 
Tüm firmamız çalışanları, şirket politikası ve iş etiği kurallarında belirlenen değerler ile standartlara 
uymakla yükümlüdürler. Tüm firmamız çalışanları her türlü şüphe ve tereddütlü durumda ilk amir veya 
İnsan Kaynaklarına başvurmakla yükümlüdürler.  
 
Firmamızın Sürdürebilirlik İş Etiği Kurallarında belirtilen standartları ciddiye alır ve ihlal durumunda ilgili 
personelin iş akdinin feshine kadar gidebilen disiplin cezalarını uygular. 
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