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Yalova Kompozit ve Kimya  İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (YALKİM OSB) kurulması için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na yaptığımız başvuru, 3 Temmuz 2015 tarihinde onaylanmış ve “Islah” olarak tüzel 
kişilik kazanmıştır. YALKİM OSB, belirlenen ıslah koşullarını birer birer yerine getirirken kurumsallığa 
büyük önem vermeyi yönetim ilkesi olarak kabul etmiştir. 

Adillik, Sorumluluk, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik olarak belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde tüm paydaşlarımızla yönetim stratejisini sürdürerek sağlam bir kültür alt yapısını 
oluşturmanın temelleri atılmıştır. 

Bu arada  oldukça kısa bir sürede, belirlenen ıslah koşullarını tamamlama başarısı gösterilerek Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 29 Aralık 2017 tarihinde onay alınıp ıslah konusu da çözümlenmiştir. 

YALKİM OSB; sergileyeceği duruş, davranış ve duyarlılığı ile sürekli örnek olma gayreti içindedir. 

Bu amaçla belirlenen ve Sorumluluk, Dürüstlük, Güven ve Eşitlik, Gizlilik, Yasalara Uyum, Şeffaflık’tan 
oluşan İş Etik İlkelerimize bağlılık her birimizin dikkat edeceği ve inançla destekleyeceği unsurlardır.
 
Saygılarımla,

Celal ÖZEL
Yönetim Kurulu Başkanı

gulsah.akgul
Metin Kutusu



SORUMLULUK
Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

DÜRÜSTLÜK
Açık ve dürüst iletişim kurarız.

GÜVEN VE EŞİTLİK
Birbirimize eşit ve adil davranırız.

GİZLİLİK
Birbirimize ve paydaşlarımıza ait özel bilgileri koruruz.

YASALARA UYUM
Güvenilir ve doğru kayıtlar tutarız, yasalara uyarız.

ŞEFFAFLIK
Gizlilik ilkemize riayet ederek şeffaf bir yönetim anlayışında çalışırız.
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YALKİM OSB, tüm iş süreçlerinde ve 
ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine Bağlılığı 
ön koşul sayar, kurumsal kültürünün 
temel taşlarından biri olarak görür.

“ “



Katılımcılarımız

Katılımcılarımız ile tutarlı, adil, özenli iletişim ve ilişki kurarız.

İş Arkadaşlarımız

Birbirimize her zaman adil ve saygılı davranırız.  
Güvene dayalı, istikrarlı, dürüst ilişkiler geliştiririz.

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimizin güvenliği ve kalitesini sürdürülebilir şekilde 
her zaman en üst değerde tutarız.

Tedarikçilerimiz

Tedarikçilerimizi adil ve benzer şekilde değerlendiririz. 
Tedarikçilerimizle ilişkilerde özenli davranırız.

OSB’ler

Diğer OSB’ler ile işbirliklerimizde özenli iletişim kurarız.

Çevremiz

Çevreyi koruruz ve sürdürülebilirlik prensibiyle hareket ederiz. 
Paydaşlarımızın da bu ilke çerçevesinde hareket etmesine 

özen gösteririz.

Kamu Kurumları

İlişkide bulunduğumuz kamu kurumlarıyla güvene dayalı, 
dürüst ve mevzuat çerçevesinde ilişkiler kurarız.
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PAYDAŞLARIMIZ İLE
İLİŞKİLER



İş Etiği İlkelerimiz nedir?

İş Etiği İlkelerimiz, YALKİM OSB’nin kanuna dayalı uygulamalarıyla gerek kişisel davranış 
kuralları gerekse iş etiği kurallarına ilişkin politikalarının tek belgede bir araya getirilmiş 
özetidir. 

İş Etiği İlkeleri, bizlerin izlemesi gereken sorumluluk sahibi davranışlara ilişkin standartları 
belirler ve önemli etik soruları nasıl ele alacağımız konusunda rehberlik sağlar.

İş Etiği İlkeleri neden önemlidir?

Hepimiz kendimiz ve kurumumuz için doğru olanı yapmak isteriz. YALKİM OSB İş Etiği 
İlkeleri, bize bu konuda rehberlik edecektir. İş Etiği İlkeleri, kurumumuzu temsil eden kişiler 
olarak bizlerin davranışlarının çerçevesidir, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımıza 
yöneliktir. 

Hepimiz yasalara, İş Etiği İlkeleri’ne ve kurumumuzun her türlü düzenlemesine uymalı 
ve her hareketimizin sorumluluğunu almalıyız.

Bu ilkeler bilmem gereken her şeyi içerir mi?

İş Etiği İlkeleri, karşılaşabileceğimiz her durumu açıklayamaz. Bazı durumlarda kendi 
yorumumuzla en iyi davranışı seçmek durumunda kalabiliriz.

İlkeler ile ilgili sorularımızı yöneticilerimize sorabiliriz. 
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İş Etiği İlkeleri’ne kimler uymalıdır?

YALKİM OSB çalışanları ve katılımcıları olarak hepimiz; İş Etiği İlkeleri’ne, bunları 
destekleyen tüm yasa ve düzenlemelere, Bölge Müdürlüğümüzün hazırladığı tüm 
politika ve yönetmeliklere uyum açısından sorumluyuz. 

Yöneticiler; bu ilkeleri birlikte çalıştıkları kişilere iletmekten, ilkelerin anlaşılıp 
uygulandığından emin olmaktan, çalışanların etik ve hukuki konuları serbestçe 
görüşebildiği bir ortam oluşturmaktan sorumludur. 

Bunlara ek olarak Yöneticiler, öngörülen ilke ve politikaların nasıl takip edilebileceği 
konusunda yol gösterir. İlkelere uyumu teşvik etmek üzere kişisel olarak örnek teşkil eder, 
ekip üyelerinin İş Etiği İlkeleri’ne uygun davranabilmeleri için uygun eğitim ve rehberlik 
almalarını sağlar, kaygı duyulan hususları dinler ve bu kaygıları dile getirenleri destekler.

İş Etiği İlkeleri’nin ihlal edildiğinden şüphelenirsem ne yapmalıyım?

Gerek yasa gerekse İş Etiği İlkeleri ve İş Etiği İlkeleri’ni destekleyen tüm düzenlemelerin 
ihlalleri açısından şüphelerimizi, kısa süre içerisinde YALKİM OSB Yönetim Kurulu’na 
bildiririz. 

Açıkça hatalı olan bir davranışı iyi niyetli ve dürüst bir şekilde rapor etmemiz halinde, 
YALKİM OSB Yönetim Kurulu bizi destekleyecektir. İş Etiği İlkeri’nin olası ihlalinin 
incelenmesi sırasında, ihlal bildiriminde bulunan, incelemeye katılan veya yardımcı 
olan kişiler hakkında (bildirimin kendisinin veya sağlanan bilginin 
kasten yanlış sunulduğu durumlar dışında) herhangi bir aleyhte 
işlem yapılmayacaktır. Etkin bir inceleme için gerekmesi veya yasal 
gereklilikler dışında, kimliğimiz ve verdiğimiz bilgiler gizli tutulur.

11



13

Bildirimde, İş Etiği İlkeleri’nin ihlali iddiasına ilişkin bilgiler, açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. 
İddia; kişi, zaman ve yer belirtilerek somutlaştırılır. Elde bulundurulan her türlü belge 
sunulur, tanık ve diğer delillere işaret edilir. İncelemeler derinlemesine adaletli bir 
şekilde ve YALKİM OSB İş Etiği İlkeleri, yasal düzenlemeler ve insan haklarına uygun 
şekilde yürütülecektir. YALKİM OSB Yönetim Kuruluna aktarılan ihlal iddiası, Yönetim 
Kurulu tarafından 10 iş günü içerisinde değerlendirilir ve ihlal bildiriminde bulunan kişiye 
alınan karar bildirilir. İş Etiği İlkeleri ve bunları destekleyen politikalara veya yasal ve 
düzenleyici gerekliliklere uyulmaması halinde işten çıkarma da dahil olmak üzere, uygun 
disiplin cezasına maruz kalınabilir. Bu durum, ihlalleri dikkate almayan veya bunları 
saptamayan/düzeltmeyen herkes için de aynı derecede geçerlidir. Disiplin kurallarıyla 
uyumlu olarak iş kanunlarının izin verdiği şekilde uygun disiplin cezalarını vermekten 
YALKİM OSB Yönetim Kurulu sorumludur.  

İş Etiği İlkeleri’nin olası ihlalinin incelenmesi sırasında, ihlal bildiriminde bulunan, 
incelemeye katılan veya yardımcı olan kişiler hakkında (bildirimin kendisinin veya 
sağlanan bilginin kasten yanlış sunulduğu durumlar dışında) herhangi bir aleyhte işlem 
yapılmayacaktır. YALKİM OSB Yönetim Kurulu tüm bildirimlerin gizliliğini koruyacaktır.



KURUMUMUZ 
KAYNAKLARININ 

KULLANIMI
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Kurum kaynaklarının amacı, iş hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olmaktır. 
Zamanımız dahil hatalı kullandığımız ya da israf ettiğimiz OSB kaynakları hepimizin 
performansına zarar verir. 

Kurumumuzun isim ve saygınlığını güçlendirerek korumaktan, kaynaklarını verimli 
kullanmaktan sorumluyuz. Bu sorumluluğa zarar verebilecek, kurumu zor duruma 
düşürecek görünüm, davranış ve eylemden sakınırız. 

Görevlerimizi yerine getirirken tükettiğimizden fazlasını üretmek, tasarruf etmek bilinci 
ve sorumluluğuyla hareket ederiz.

Aşağıdaki şekilde çalışırız:

• Genel kural olarak kurum varlıklarının kişisel kullanımından kaçınırız (Çalışma saatleri 
ve ilkeleriyle çatışmadığı sürece ve sürekli olmamak kaydıyla, kurum iletişim araçlarının 
kişisel amaçlı kullanımı kabul edilebilir.).

• Görevimizi yaparken gereken sağduyu ve çabayı gösteririz. Verimlilik ilkelerini göz 
önünde bulundururuz. Kurumumuzu zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden 
kaçınırız.

• Bilgisayar sistemlerinin, kurumsal e-posta hesaplarının ve internetin uygunsuz 
kullanımından kaçınırız.

• İş saatleri içinde zamanı etkin ve verimli kullanırız.



FİNANSAL VE 
TİCARİ KAYITLARDA 

DOĞRULUK
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Doğruluk, başarılı bir kurum için en önemli unsur olup bir kurumun faaliyetlerini yasal 
olarak, dürüstçe ve etkin biçimde sürdürebilmesinin temel parçasıdır. 

Doğru kayıt tutma - raporlama, kurumun itibarına ve güvenilirliğine olumlu yansıyacak, 
kurumun yasalara ve mevzuata ilişkin sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Katılımcı şirketlerimize açıklayacağımız, kurumsal internet sitemizde yayınlayacağımız ve 
yetkili mercilere sunacağımız her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dip notları; yasalara, 
mevzuata, kurumumuzun düzenlemelerine ve İş Etiği İlkeleri’ne uygun olarak zamanında, 
eksiksiz tüm önemli hususlar açısından doğru, anlaşılır ve şeffaf olarak hazırlayıp saklarız.

Aşağıdaki şekilde çalışırız:

• Finansal ve ticari kayıtlarımızın her zaman doğru olmasında üstümüze düşeni yaparız. 

• Kayıtları emniyetli şekilde muhafaza ederiz ve kayıt tutma/saklama hakkındaki ilkelere 
uyarız.

• Dahili ve harici denetçilerimizle iş birliği yaparız.



ÇIKAR ÇATIŞMASI
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Kişisel faaliyetlerimiz ya da ilişkilerimiz kurumumuzun çıkarlarını en iyi şekilde gözetme 
becerimizi etkilediğinde veya şirket içinde ya da dışındaki kişilere etkiliyormuş gibi 
göründüğünde çıkar çatışması doğabilir.

Çıkar çatışmasından kaçınırız. Görevlerimizi hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri 
doğrultusunda yürütürüz. Bireysel çıkarlarımız ile kurumumuzun çıkarlarının çatışabileceği 
durumları gözetir ve önleriz.

İşe alımlar dahil olmak üzere akrabalarla iş yapmak, şirket dışı görev ve faaliyetler, 
bireysel yatırımlar ve tedarikçilerle özel ilişkiler çıkar çatışması yaratabilir.

Genel kural olarak çıkar çatışmasından kaçınırız. Çıkar çatışmasından kaçınılamıyorsa 
dikkatlice yönetilmelidir. Çıkar çatışmasının yönetiminde temel unsur tam ifşadır. Tam 
ifşa, sağlıklı incelemeye olanak verir. Görünüşte şüpheli olduğu düşünülen bir işlemin, 
gerçekte kuruma zararlı olmadığı anlaşılabilir. 

Görevimizle doğrudan veya dolaylı surette ilgisi bulunan taraflarla hiçbir kişisel  
borç - alacak ilişkisine girmeyiz. Bu kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız, 
sunulan hiçbir menfaati kabul etmeyiz. Kurum adını, kaynaklarını, itibarını ve kurumdaki 
pozisyonumuzu kullanarak şahsımıza ya da yakınlarımıza çıkar sağlamak anlamına 
gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırız. 

Görev ve yetkilerimiz dolayısıyla elde ettiğimiz bilgileri, şahsımız veya yakınlarımızın 
menfaatine kullanmayız.
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Aşağıdaki soruları göz önünde bulundururuz:

• İş arkadaşlarım veya başkaları, iş yapış şeklimin etkilenebileceğini düşünür mü?

• Ben ya da benimle ilgili bir kişi, kurumumun iş yaptığı taraflarla kurduğum ilişkiden 
dolayı herhangi bir menfaat elde etmekte midir?

• Kurumda aldığım kararlar etkilenebilir mi?

• Kurumumun iş yaptığı taraflarla kurduğum ilişkiler dolayısıyla herhangi bir yükümlülük 
hissediyor muyum?

• Kurumumdan bir kişi işlemi öğrendiğinde nasıl hissederim?

• Paydaşlarımız durumu nasıl değerlendirir? Tarafsız ve adil davranmadığımı düşünürler mi?

• Eğer bu sorulardan herhangi birinin cevabı ‘‘evet’’ ya da ‘‘olabilir’’ ise İş Etiği İlkelerimizi 
ihlal ediyor olabilirsiniz. Emin değilseniz yöneticinize danışabilirsiniz.



HEDİYE, EĞLENCE 
VE AĞIRLAMA
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Karşılıklı hediye alınıp verilmesi, eğlence ve ağırlamada bulunulması ilişki geliştirmeye 
yardımcı olabilir; ancak kişisel çıkarlar ile mesleki görev arasında bir çıkar çatışmasına 
da yol açabilir.

Hediyeler ya da ağırlamada bulunurken ‘‘altın kural’’ makul olma ve bunun dışarıdan 
nasıl algılanacağıdır. 

İşlerimizi yürütürken maksadı aşan değerde ağırlamada bulunmayız, hediye vb. kabul 
etmeyiz ve vermeyiz. 

Nakit veya hediye çekleri gibi nakde eşdeğer herhangi bir hediye asla teklif veya kabul 
etmeyiz.

Hediye alıp verirken ve ağırlamada bulunurken aşağıdaki soruları göz önünde 
bulundururuz:

• Aldığım/verdiğim hediyenin objektif iş kararları vermemi/verilmesini engellemesinin 
ve tarafsızlığımı etkilemesinin ihtimali var mı?

• Hediye veya ağırlamayı teklif etmem, hediye alanı yükümlü/mecbur hissettirir mi?

• Hediyeyi ve ağırlamayı kabul etmem beni zor duruma düşürür mü?

Eğer bu sorulardan herhangi birinin cevabı ‘‘evet’’ ya da ‘‘olabilir’’ ise İş Etiği İlkelerimizi 
ihlal ediyor olabilirsiniz. Emin değilseniz yöneticinize danışabilirsiniz.



GİZLİ BİLGİNİN 
KORUNMASI
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Gizli bilginin yetkisiz paylaşılması ve uygunsuz kullanımı, YALKİM OSB’nin faaliyetlerine 
zarar verebilir, operasyonel ve finansal performansına olumsuz etki edebilir ve itibarını 
zedeleyebilir.

YALKİM OSB’ye, çalışana, katılımcılarına ve tedarikçilerine ilişkin ticari ve şahsi tüm 
bilgilerin gizliliği ve mahremiyeti esastır.

Gizli bilgi nedir?

Bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla;

• Katılımcılara ait bilgiler

• Ticari sır ve know-how

• Stratejik planlar ve iş planları

• Mali bilgiler

• Tedarikçilere ilişkin bilgiler

• Personelin ücret, yan fayda, eğitim vb. özlük bilgileri

Bizlerin, kurumumuza, iş arkadaşlarımıza, katılımcılarımıza, tedarikçilerimize ait özel ve 
gizli bilgilere erişimimiz olabilir. Bu özel ve gizli bilgileri yalnızca, işimizin ve görevimizin 
gerektirdiği profesyonel amaçlarla, yasa ve mevzuata uygun olarak kullanır, sadece 
konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşırız.
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Gizli bilgilere ilişkin aşağıdaki esaslara uyarız:

• Resmi makamlar ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere 
açıklamayız.

• Değiştirmeyiz, kopyalamayız ve tahrip etmeyiz. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması 
ve açığa çıkmaması için gerekli önlemleri alırız.

• Bilgilere erişim için kullandığımız şifreleri, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgileri 
gizli tutarız, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklamayız.

• Yemekhane, kafeterya, asansör, servis araçları vb. umumi yerlerde konuşmayız.

• Kişi veya kurumlar ile ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapmayız.

• Kurum politikasını yansıtan ve bize özel olan ücret, yan fayda vb. özlük bilgilerimiz 
de gizli olup yetkililer dışında kimseye açıklamayız, başkalarına açıklama yapması için 
baskıda bulunmayız.



GÜVEN, SAYGI VE 
SORUMLULUK

29

YALKİM OSB olarak büyük başarılara ancak, iş birliği içinde çalıştığımız ve birbirimizi 
her düzeyde desteklediğimiz sürece ulaşabiliriz. Sözü edilen bu iş birliği düzeyinin 
güven, açık ve dürüst iletişim ile saygı ortamında elde edilebileceği açıktır. Bu nedenle, 
iş arkadaşlarımız, yöneticisi olduğumuz kişiler ve yöneticimizle olan tüm ilişkilerimizi, 
sorumluluk bilinci ile ortak etik değerlerle ve kurumumuzun başarısını her şeyin önünde 
tutan bir bağlılık anlayışıyla yürütmemiz önem taşımaktadır. 

Birbirimize karşı sorumluyuz:

Kurumumuzda iş birliğini destekleyici, karşılıklı saygı içeren, taciz ve profesyonellik dışı 
davranışlardan uzak ve ayrımcılık olmadan eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamının 
yaratılması esastır. Her çalışan bu ortama zarar verici davranışları, olayları ortadan 
kaldırmak için diğer çalışanlara ve YALKİM OSB’ye karşı şahsi sorumluluk sahibidir.

YALKİM OSB, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür.

YALKİM OSB, çalışanlarının kişisel bilgilerinin (kişisel kayıtlar, fotoğraflar ve iletişim 
bilgileri vb.) gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt eder.
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Eşit fırsatlar

• YALKİM OSB çalışanları olarak bizlerin ayrımcılık olmadan eşit ve adil davranılmaya 
hakkımız vardır.

• İnanç, dünya görüşü ve politik değerlendirmelerimizi çalışma ortamımızdan ve yerine 
getirmekte olduğumuz görev ve sorumluluklardan kesin şekilde ayrı tutarız.

• Ayrımcılık yapmayız, eşit ve adil davranırız.

• Dil, ırk, renk, uyruk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, fiziksel engellilik veya yasa tarafından 
korunan diğer unsurlara bakmaksızın eşit istihdam ve gelişim fırsatı elde ederiz.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı 

• YALKİM OSB çalışanları olarak bizlerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip 
olma hakkımız vardır. 

• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü teşvik edecek şekilde davranırız.

• Kabul edilemez ve potansiyel olarak tehlikeli davranışlarla mücadele ederiz.

Kişisel gizlilik

• Hepimizin kişisel gizliliğe sahip olma hakkı vardır.

• Birbirimizin özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.

Taciz ve fiziksel şiddet:

Hepimizin saygı görme hakkı ve insanlık onuru vardır. YALKİM OSB’de bu ilke çalışma 
şeklimizin temelini oluşturur. Bu hakkı ihlal edebilecek, kendimizi değerli hissetmemize 
engel olacak ve tedirginlik verici herhangi bir davranış ya da eylemin özellikle taciz ya 
da fiziksel şiddetin herhangi bir şekli kabul edilebilir değildir.

• Cinsel tacizde bulunmayız.

• Korkutma ve aşağılamada bulunmayız. Sözlü saldırılar, tehditler, her türlü düşmanlık, 
göz korkutma ve saldırganlık da dahil olmak üzere başka bir kişinin kendisini tehdit 
altında ya da emniyetsiz hissetmesine neden olacak herhangi bir davranışta bulunmayız.

• Birbirimize ve iş yaptığımız taraflara karşı aşağılayıcı, kırıcı, küçük düşürücü veya 
korkutucu davranışlar sergilemeyiz.

• Herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında 
yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunmayız.
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