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1. AMAÇ
Yataş çalışanlarının, etik davranışlar hususunda tabi olacağı kuralların ve prensiplerin 
belirlenmesi amacıyla tüm şirket genelinde uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

2. KAPSAM
Bu prosedür, tüm Yataş çalışanlarını ve Yataş adına çalışan tüm üçüncü tarafları (Taşeron, 
Tedarikçi vs.) kapsar.

3. SORUMLULAR
Bu prosedürden tüm Yataş Grup çalışanları sorumludur.

4. TANIMLAR
Etik Kurallar: Yataş’ın sahip olduğu; değerler çerçevesinde (doğruluk, dürüstlük vs.) dikkate 
aldığı, Yataş çalışanlarının da işlerini yaparken ve şirketi temsil ederken uymak zorunda oldukları 
kurallar bütünüdür.

5. UYGULAMA

5.1. Genel İlkeler
Yataş;

 Müşteri odaklı,
 Kalite bilinci yüksek,
 Dürüstlük ve samimiyete önem veren,
 Adalet duygusu yüksek,
 Çalışanlarını sahiplenen,
 Etik ve ahlaki değerlere bağlı,
 Yasal süreçler ve dahili prosedürler/yönetmelikler ile uyumlu çalışmayı esas alan
 Neticede; çalışanların işini tutku ile yaptığı, aile sıcaklığına sahip kurumsal bir şirkettir.

Yataş Etik İlkeler Politikası aşağıdaki şekilde benimsenmiştir;

 Yataş Etik Kuralları tüm Yataş çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, 
Bayileri ve Tedarikçileri kısaca YATAŞ’ lıları kapsar.

 Tüm YATAŞ’ lılardan Yataş Etik Kuralları’ na uymaları beklenir. Yataş çalışanları Yataş 
Etik Kuralları’ na uymakla yükümlüdürler.

 Yataş Etik Kuralları ’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi 
vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin 
gösterilmesi Yataş’ ta görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve 
sorumlulukları arasındadır.

 Yataş, tüm çalışmalarında, süreçlerinde ve çalışma süresi içinde, YATAŞ’ lılarla 
ilişkilerinde İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ayrımcılık kurallarına 
uymayı taahhüt eder ve YATAŞ’ lılardan da buna uymalarını bekler.

 Yataş Etik Kurallar dokümanının son versiyonunun çalışanlar tarafından okunduğunu, 
anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanın üst amirine 
aittir.
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5.2. Çalışanların Sorumlulukları

5.2.1. Kaynakların Kullanımı

Yataş çalışanları; patent, mesleki bilgi, ticari sır, ürün vs. kullanımı konusunda azami özen gösterir. 
Bu kaynakları kişisel amaçlarla ve/veya kendi adına yardım, harcama, hediye verme, bağış ve 
politik yardım gibi işlerde kullanmaz.

İş için kendisine tahsis edilen bilgisayar ve donanımı kullanırken şirket yararını gözetir, 
bilgisayarlara lisanssız programlar yüklemez, programları yetkileri dışında kullanmaz ve 
kopyalamaz.

Her türlü ürün, malzeme, araç ve gereçleri kişisel işleri için kullanmaz, işin gerektirdiği haller
dışında Yataş dışına çıkarmaz.

Yataş çalışanları diğer firmaların da parasal ve parasal olmayan varlıklarına karşı saygılıdır, bu 
varlıkları kendisine veya yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla kullanmaz.

5.2.2. Çalışma Alanlarının Kullanımı

Çalışma alanlarımız her zaman temiz ve düzgün bir şekilde kullanıma hazır tutulur. Yataş 
çalışanları; Kurumsal İletişim tarafından belirlenenler dışında, çalışma alanlarımıza afiş, ilan, el 
yazısı ile hazırlanmış notlar vb. asmaz.

5.2.3. İletişim Araçlarının Kullanımı

Yataş çalışanları; gerek interneti gerekse de kendilerine tahsis edilen cep telefonu veya bilgisayar 
gibi iletişim araçlarını, öncelikle görev ve sorumluluklarıyla ilgili konuların hızlı ve etkin bir şekilde 
yerine getirilebilmesi için kullanır. Bu kapsamın dışındaki kullanımları mesai
saatleri dışında ve/veya işleri aksatmayacak şekilde olmasına özen gösterir.

Yataş çalışanları; iç yazışmalarda kullandıkları dil ve üsluba özen gösterir. Şirket içinde veya 
dışında illetikleri e-postaların içeriğini dikkatli biçimde kontrol eder. Eletronik Yazışma içindeki bilgi 
ve ifadelerin, iletinin paylaşıldığı kişilerce bilinmesinin getireceği sorumlulukları dikkate alır.

5.2.4. Ulaşım Araçlarının Kullanımı

Kendilerine görevi ve/veya konumu gereği otomobil tahsis edilen Yataş çalışanları, otomobillerin 
kullanımına özen gösterir. Kendi dikkatsizlikleri ve kusurları nedeniyle meydana gelen 
hasarlar/trafik cezaları için şirketten ödeme talebinde bulunmaz. Çalışanlarımız kendilerine tahsis 
edilen otomobillerin şirketin personelinden başkaları tarafından kullanılmasına izin vermez.
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5.2.5. Yataş Adına Hediye Alma-Verme, Bağış, Yardım Kabul Etme

Yataş çalışanları, kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını 
etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya iskonto istemez 
ve/veya kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul etmez.

Müşterilerimize verilebilecek; hediyeler, bağışlar ve yardımlar üst yönetim tarafından belirlenir. 
Çalışanlarımız, mali gücünün üzerinde borçlanma yapmaz, ayrıca Yataş içinde ve dışında (bayiler, 
tedarikçiler vs.) diğer çalışanlarla borçlu- alacaklı ilişkisine girmez.

5.2.6. Yataş Dışında İş Yapmamak, Görev Almamak

Yataş çalışanları, çalıştığı süre içinde başka bir iş yerinde çalışmaz, kendi adına iş kurmaz. 
Çalışma saatleri içinde görev tanımında yer alan yetki ve sorumluluğun dışında başkasının
adına işlem yapmaz.

5.2.7. Politik Faaliyetler

Yataş çalışanları, siyasi partiler, dernek ve teşkilatlarla ilgili olarak Yataş içinde propaganda 
yapmaz. İşyerinde yasadışı ve Yataş politikalarına aykırı yayınlar dağıtmaz, dağıtılmasına 
yardımcı olmaz. Bir siyasi partiye veya cemaate üye olmaları istenmez, bu tür faaliyetlerde Yataş 
adı ve kaynaklarını kullanmaz.

5.2.8. Sosyal Medya ve Basınla İlişkiler

Yataş çalışanları, sosyal medya araçlarının profesyonel ve özel amaçlı kullanımında Yataş imaj ve 
itibarının korunmasına önem verir. Sosyal medyayı kullanırken kelime seçimlerine dikkat eder. 
Siyasi, dini, etnik ve spor kulüplerini vs. içeren yorumlar yapmaktan kaçınır. Sosyal medyada 
herhangi bir içerik paylaşırken bunların telif haklarına uygunluğuna dikkat eder. Çalışma 
arkadaşlarıyla ilgili paylaşacağı konularda kişilerden izin alır ve şirket imajını gözetir. Medya ile 
ilişkiler sadece yetkili çalışanların sorumluluğundadır. 

Yataş veya ürünleri hakkında her türlü yazılı/sözel/görsel bilgi ve açıklamalar, CEO’nun 
görevlendirdiği yetkili kişiler tarafından yapılır.

5.2.9. Çalışma Saatlerine Uyum

Yataş çalışanları mesai saatlerine uyum konusunda azami özen gösterir. Zorunlu durumlarda 
mesai içerisinde çalıştığı yeri terk etmesi gerektiğinde birlikte çalıştığı ekibini bilgilendirerek 
yöneticisinden izin alır. Bu durumlarda, izin formu düzenlenerek İnsan Kaynaklarına verilir.

5.2.10. Şans/Bahis Oyunları ile Bağımlılık Yapıcı Maddeler

Yataş çalışanlarının şans ve bahis oyunları oynamaları tavsiye edilmez. Çalışanlar bu tür oyunlara 
aracılık etmez, dağıtmaz ve satmaz.
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Uyuşturucu, alkol, silah vb. gibi zarar verici maddeler bulundurulmaz, kullanılmaz.

5.2.11. İş Güvenliği

Yataş çalışanları, görev alanlarında uyulması gereken fiziki güvenlik kurallarını öğrenerek bunlara 
uygun hareket eder. Koruyucu malzemelerini kullanır, kullanmayanları uyarır veya yöneticisine 
bildirir. Ayrıca Yataş çalışanları, Yataş acil durum planını, acil durumlarda uygulanacak 
prosedürleri bilir.

5.2.12. Kayıtların Muhafazası

Yataş çalışanları, kayıtları doğru, tam ve güvenli bir biçimde tutar. Bu kayıtlar üzerinde değişiklik 
yapmaz, kayıtları imha etmez. Kayıt edilmemiş ya da yanlış kaydedilmiş bilgilerin düzeltilmesini 
sağlayarak bir üst yöneticisine bilgi verir. Müşterilerimize veya Yataş’ a ait kayıtlarda yer alan 
bilgiler hakkında hiç kimseye yanlış ve yanıltıcı açıklamalarda bulunmaz, bu bilgileri gerekmedikçe 
açıklamaz ve kişisel çıkarları için kullanmaz. Kayıtları kesinlikle kopyalamaz.

Çalışanların, kendilerine ait bilgileri "Kişiye Özel" olarak gönderilir, “Kişiye Özel" bilgiyi alan 
çalışanımız kendine ait bu bilgileri okuduktan sonra kimsenin eline geçmeyecek şekilde saklar ve 
hiç kimseye açıklamaz.

5.2.13. İhbarların Bildirimi

Yataş çalışanları, kendi görev alanları veya farklı bir alanda şahit oldukları, kanıt elde ettikleri veya 
güçlü bir duyum aldıkları herhangi bir hile, suistimal, yolsuzluk, hırsızlık, zimmet veya benzeri bir 
eylemi vakit geçirmeksizin İç Denetim birimine bildirirler.

Şirket, ihbarda bulunarak şirketi koruyan çalışanları ödüllendirir ve koruma altına alır. Bu çalışanlar 
hiçbir şekil ve şart altında yöneticilerimden veya çalışma arkadaşlarından baskı görmezler. Böyle 
bir durumun varlığı ve resmi bir kanaldan bildirimi halinde, ihbarda bulunan çalışana baskı yapan 
veya onu tehdit eden çalışanlar, soruşturulur ve gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.

5.3 Yöneticilerin Sorumlulukları

İlkelere Uygun Çalışma Ortamı Yaratmak
Yataş, etik ilkelerin hem şirket başarısı, hem de çalışanın kişisel başarısı açısından önemli bir 
unsur olduğunu benimser. Bu amaçla bünyesindeki yöneticilere tüm işyerlerinde etik ilkelere uygun 
bir ortam yaratma sorumluluğu verir.

Etik İlkelere Bağlılık: Yöneticiler, etik ilkelerin önemini kabul edip, çalışanların her koşulda bu 
ilkelere uygun davranmayı içtenlikle benimsemesi için gayret gösterir.

Örnek Oluşturma: Yöneticiler, davranış ve düşünceleriyle çalışanlarına örnek ve rol model olur. 
Çalışanlarının güvenlerini kazanması ve örnek oluşturmak adına yasalara uygun hareket etmeleri 
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beklenir. Etik ilkelerin Yataş’ a yerleştirilmesinin ve yaşatılmasının kendi sorumluluğunda olduğunu 
kabul ederek çalışanlara uymak zorunda oldukları değerlerin benimsetilmesi yönünde çalışır.

Açık İletişim: Yöneticiler; şirket içinde etik sorunlar hakkında açık iletişim kurabilecek bir ortam 
yaratır. Çalışanlar ile ilişkilerinde mütevazı bir tutum sergiler.

Tutarlı Olmak: Yöneticiler; davranış ve kararlarında her zaman tutarlı davranır. Etik ilkelere uygun 
bir çalışma ortamı yaratılmasında sorumluluk üstlenir ve gerekli özeni gösterir.

Hile ve Suistimaller ile Mücadele: Yöneticiler, kendi görev ve sorumluluk alanları ve şirket 
genelindeki hile ve suiistimaller ile mücadelede aktif rol oynarlar. Yöneticiler, bu süreçte, etik 
kurallara uyum ve davranışları ile diğer çalışanlara örnek olurlar. Kendilerine iletilen ihbar ve 
uyarıları değerlendirir, kayıt altına alır, gerekli gördükleri ve ciddi buldukları ihbar ve diğer bilgileri 
vakit geçirmeden gereği için İç Denetim Birimine iletirler. Yöneticiler, suistimal ve hile risklerine 
karşı duyarlı olur, gerekli tedbirleri alır, kendi görev alanlarında kontrol mekanizmasının 
uygulanmasını sağlarlar. Hile ve suiistimaller ile mücadele etmek ve gerekli tedbirleri almak, 
yöneticilerin temel sorumlulukları arasındadır. 

5.4 Yataş’ ın Sorumlulukları

5.4.1. Çalışanlarına Karşı Sorumluluklar

Yataş, en önemli başarı unsurunun insan kaynağı olduğunu kabul eder. Bu nedenle; tüm 
çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

 İnsan kaynakları; işe alma, terfi ve görev değişikliklerinde, iş süreçlerinde yer alan nitelik ve 
yetkinlik yöntemlerini dikkate alarak fırsat eşitliğini uygular.

 Çalışanların yaşam kalite ve standardını, Yataş’ ın olanakları ölçüsünde geliştirmeye özen 
göstererek dengeli ve adil bir ücret yapısı ile yan hakların uygulanmasını sağlar.

 Çalışanlarla ilgili tüm insan kaynakları uygulamalarında; din, dil, cinsiyet, etnik, bedensel 
engel ve yaş gibi özellikleri sebebi ile ayrımcılık yapmaz.

 Yataş çalışanları, ahlaken ve kanunen kişiler arasında ayırım yapmaması gerektiğini bilir ve 
insana saygının başarının temeli olduğunu unutmaz. Yataş çalışanlarının yakınları, bu 
konudaki insan kaynakları prensipleri dâhilinde işe alınabilir, ancak bulundukları görevlerin 
birbirini etkilememesine özen gösterilir.

 Firmada çalışırken evlenen çalışanlar aynı departmanda çalışamaz. Bu durumun mümkün 
olmadığı koşullarda eşlerden birinin şirketten ayrılması gerekir.

 Çalışanların iş ve kişisel gelişimin sağlayacak konularda eğitim ve gelişim faaliyetleri 
düzenler ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olacak ortam hazırlar.

 Yöneticiler çalışanların performanslarıyla yakından ilgilenir, personelin gelişimi için üzerine 
düşeni yapar. Tüm çalışanlarına eşit eğitim imkânı sağlar. Performansları hakkında 
çalışanlarına zamanında ve doğru geri bildirimde bulunur.

 Çalışanların ait özlük dosyalarında yer alan bilgiler başta olmak üzere; kişisel her türlü bilgiyi 
saklı tutar. Performans gibi kişiye özel gizli bilgilerini yetkili kişiler dışında kalan diğer 
çalışanlar tarafından öğrenilmesini engelleyecek şekilde dikkat ve özen içinde davranır.
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 Yataş, iş yeri güvenliğini ve çalışanlarının sağlığını korumak amacı ile gereken önlemleri 
alır.

 Hile ve suiistimalleri bildiren kişileri koruma altına alır, gerektiğinde Üst Yönetim onayı ile 
ödüllendirir ve bildirimde bulunmayı teşvik edecek tedbirleri alır.

5.4.2. Müşterilerine Karşı Sorumluluklar

Yataş, müşteri memnuniyetini esas alarak, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en 
doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışır. Hizmetlerini, zamanında ve söz verdiği 
koşullarda sunar; müşterilerine karşı saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde 
yaklaşır. Yataş, müşterilerine ait gizli bilgi ve belgeleri özenle korur. K

5.4.3. Tedarikçilerine Karşı Sorumluluklar

Yataş, tedarikçilerine karşı eşit, adil ve saygılı davranır. Tedarikçilere karşı tüm yükümlülüklerini 
zamanında yerine getirmek için gerekli hassasiyeti ve özeni gösterir. Yataş, iş yaptığı kişi ve 
kuruluşlar ile iş ortaklığının gizli belgelerini özenle korur.

5.4.4. Hissedarlarına Karşı Sorumluluklar

Yataş olarak, sürdürülebilirliğe öncelikli önem vererek hissedarlarına değer yaratma hedefi 
doğrultusunda, kararları bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alınır. Mali disiplin ve hesap 
verebilirlik anlayışıyla, kaynakların en verimli şekilde yönetilmesine önem verilir.
Kamuya ve hissedarlara yapılan açıklamalarda şirketin mali tabloları, stratejileri, yatırımları ve risk 
profili ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılır bilgi verilir. Yatırımcılar, finansal analistler, basın 
mensupları vb. kesimlerde yapılacak tüm görüşmeler ilgili şirket içi yönetmeliklerle düzenlenir.

5.5 Gizlilik Prensipleri

5.5.1 Kurum İçi Gizlilik

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın şahsi ve mali bilgileri yetkisiz ve iş amacı 
dışında kullanılmaz. Yataş çalışanları, işleri gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz oldukları belgeleri 
(proje, teknik altyapı, yönetmelik, prosedür, talimat, özlük hakları vb. dahil) kurum içindeki ve 
dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle asla paylaşmazlar, spekülatif amaçlı kullanmazlar. Yataş 
paydaşları ile ilgili kamuya açık olmayan tüm bilgiler Yataş mülkiyetindedir.

Yataş çalışanları, müşterilerimiz ile Yataş arasındaki Yataş-müşteri ilişkisi çerçevesinde temin 
edilmiş her türlü bilgi ve belgenin (ticaret sırları, işlemleri, bilgisayar yazılımları, teknik bilgileri, 
materyalleri, kayıtları, dosyaları, evrakları, programları, raporları, bildirileri, duyuruları, incelemeleri, 
verileri, müşteri listelerinin) her ne amaçla olursa olsun, yetkisiz üçüncü kişiler ile 
paylaşılmamasına özen gösterir. Yataş çalışanlarının, Yataş’ daki görevinden herhangi bir nedenle 
ayrılması halinde de bu yükümlülüğü devam eder. Aksi takdirde hukuki sorumluluk doğar.
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5.5.2 Bilgiyi Saklama

Yataş çalışanları; görevlerini yerine getirirken Yataş’ a ve/veya müşterilere ait edindikleri bilgileri 
gizlilik politikasına uygun olarak, güvenli biçimde muhafaza eder ve saklı tutar. Görevleri nedeniyle 
ulaştıkları gizli bilgilerin, açığa çıkmasına sebep olabilecek davranışlardan kaçınır. Yataş aleyhine 
sonuç doğurabilecek nitelikteki gizli dokümanları, ortak kullanımda olan yazıcı, faks makinesi, 
masa üstü, fotokopi makinesi gibi yerlerde bırakmaz.

Yataş çalışanları; bilgisayarlarının herhangi bir şekilde müşterilerce ya da yetkisiz diğer kişilerce 
kullanılmasına engel olacak önlemleri alır.

Yataş çalışanları; çalışma bitiminde gizli bilgilerin kilitli dolaplarda muhafaza edildiğinden emin olur, 
bilgisayarları kapatır. Görev yerinin kısa süreli terk edilmesi halinde bilgisayarları kilitli bırakır. Gizli 
bilgileri, açık alanlarda diğer kişilerin duyabileceği biçimde konuşmaz. İşin gerekliliği dışında, dijital 
ortamdaki işle ilgili bilgileri taşınabilir veri saklama ortamlarına (cd, flashdisk vb.) aktarmaz. Yetkili 
çalışanlar harici kişiler, hangi amaçla olursa olsun Yataş içinde gizli bilgilere ulaşılabilecek 
bölümlere girmez ve görev alanlarına girmeyen konulardaki gizli bilgileri öğrenmeye çalışmaz.

5.6 Etik Kurulu ve Diğer Sorumluluklar

Yataş üst yönetimi; Etik İlkelerin etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir 
kültürün oluşturulmasından sorumludur. Etik Kurulun gözden geçirip revize ettiği her türlü politika, 
CEO ve Genel Müdürün onayı ile İnsan Kaynakları tarafından duyurulur. Yataş’ da işe girenlerin 
etik kuralları okuması ve çalışanların Etik İlkeler Prosedürü’ nü imzalaması sağlanır. Mevcut 
çalışanların da ayrıca imzaları alınır ve bu belgeler çalışanların özlük dosyasında saklanır.

Tüm Yataş çalışanları, etik ilkeleri bilmekle ve işlerini bu kurallar doğrultusunda yapmakla 
yükümlüdürler. İhtiyaç duyulduğu takdirde tüm üçüncü taraflara (Taşeron, Tedarikçi) etik 
kurallarımızı tanıtarak bu kurallardan haberdar olmalarını sağlarlar. Etik kurallara uygun olmayan 
davranışlara göz yumulması da etik kuralların ihlali kabul edilir.

Yataş çalışanları, etik ilkelere aykırı bir davranış gözlemlediğinde, öncelikle yöneticisine bildirir. Bu 
bildirime rağmen, yöneticinin ilgisiz kalması veya tavrında değişiklik olmaması durumunda konuyu 
İnsan kaynaklarına bildirir. Ayrıca, özel veya önemli gördüğü konular hakkında 
etik.yatas@yatas.com.tr mail adresine e-posta ile de bilgilendirme yapabilir.

Etik Kurulu: İş etiği kuralları kapsamında, etik kuralların ve bağlı politikaların ihlal edildiğine dair 
şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.

Etik Kurulu üyeleri, CEO ve Genel Müdür tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.
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Etik Kurul Üyeleri

 Şükran Balçık (YK Üyesi-Başkan)
 Ertuğrul Kaya (Üye)
 Tevfik Altop (Üye)
 Selman Çilsal (Üye)
 Bahri Erkan (Üye)
 Asude Ayal (Genel Sekreter)

Etik Kurul, çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:
 Bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar.
 Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar çerçevesinde yürütür.
 Soruşturma kapsamındaki her türlü bilgi, belge ve delilleri ilgili birimden talep 

yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile 
sınırlı olarak inceleyebilir.

 Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi, delil ve belgeler 
tutanağa eklenir.

 Tutanak; Başkan ve Etik Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 Etik Kurul Başkanı ve üyeleri; görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm 

yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız davranabilirler.
 Etik Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma 

esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan destek 
alabilir.

 Etik Kurul üyeleri, kararları oybirliği ile alır.
 Sonuç hakkında; ilgili kişilere bilgilendirme yazılı ve sözlü olarak yapılır.
 Kurulun aldığı kararlar, CEO onayı ile uygulamaya konulur.
 Etik Kurula gelen bildirimlerden, suiistimal vs. ilgili olanlar İç Denetim birimine intikal 

ettirilir.

Etik Kurul aşağıda belirtilen sorumlulukları taşır;
 Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikâyet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve 

bireyleri bildirimleri sonrasında korumak,
 Bildirimde bulunan çalışanların iş güvencesini sağlamak,
 Şikâyet ve bildirimlerin zamanında, adil ve tutarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti 

etmek ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları almak,

5.7 ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜLMESİ
Yukarıda belirtilen uygulama süreci sonunda iş etiği kurallarına ve/veya Yataş politikalarını ve 
prosedürlerine aykırı davrananlar Disiplin Yönetmeliğine tabi olur. Disiplin Yönetmeliği; uygunsuz 
davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri; onaylayan, yönlendiren veya bu konularda 
bilgi sahibi olup gerekli bildirimi doğru şekilde yapmayan kişilere de uygulanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
           -
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MUTABAKAT
Yataş Grup

  Etik İlkeler Prosedürünü okudum, anladım ve kabul ediyorum.

Adı Soyadı : ……………………………………..

Çalışan Sicil No : ……………………………………..

Tarih : ……………………………………..

İmza : ……………………………………..


