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1. AMAÇ 

Bu dökümanda açıklanan Sempro Etik Kuralları tüm Sempro çalışanlarını kapsar. Tüm Sempro 

çalışanlarından Sempro Etik Kuralları’na uymaları beklenir.  

Sempro’nun değerleri ve etik kuralları iş yapışımıza rehberlik eder.  

Tüm çalışanlardan Etik kuralları bütünüyle kavramaları, çalışmalarını etik kurallara ve şirket 

değerlerine uygun şekilde yürütmeleri, yasalara ve şirket politikalarına uygun olarak hareket etmeleri  

beklenmektedir.  

Yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk 

risklerini belirlemek ve yönetmek amacıyla oluşturulmuş Sempro Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

Politikası ve Uyum Politikası işbu Sempro Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası olup çalışanlar ve iş 

ortakları bu kurallara uymakla yükümlüdürler.  

2. SORUMLULUKLAR 

Yasal sorumluluklarımızın farkında olarak işlerimizi yürütürken; müşterilerimize, çalışanlarımıza, şirket 

hissedarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, Türk toplumuna ve tüm dünyaya karşı 

sorumluluklarımızın bilincinde olarak hareket ederiz.  

2.1. Yasal Sorumluluklarımız 

Sürdürülebilir bir şirket olma hedefimizle çeşitli sektörlerde ve iş alanlarında faaliyet gösterirken; 

birçok farklı kanuna tabiyiz.  Yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyet ve iş ortaklıklarını Türkiye Cumhuriyeti 

yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütürüz.   

2.2. Müşterilerimize Yönelik Sorumluluklarımız 

Müşterimizin gereksinimlerini doğru analiz eder ve müşteri memnuniyeti odaklı, Hizmetlerimizi, 

zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket 

kuralları çerçevesinde yaklaşırız. 

2.3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız 

Çalışanlara karşı açık ve dürüst davranırız. Ayrımcılık yapmayız. Çalışanların özlük haklarının tam ve 

doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş 

yaşam dengesini gözeten bir iş ortamı sağlarız  

2.4. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

İlişkilerimizde güven ve açıklık esastır. Bu kapsamda tüm tedarikçi ve iş ortaklarımızla yaptığımız 

anlaşmalara bağlı kalır, saygılı bir ilişki yürütürüz.  
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2.5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Rakiplerimizin bilgilerini haksız olarak kullanmaktan kaçınırız. yasal ve etik olan alanlarda rekabet 

ederken, haksız rekabetten kaçınırız. 

2.6. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 

Yaptığımız faaliyetlerin topluma katkı sağlaması önceliğimizdir. Bu nedenle topluma katkı sağlayan 

hizmetler verir, katma değeri olmayan işler üretmeyi tercih etmeyiz.  Sempro değerlerini yansıtan, 

toplum yararına olan bireysel çalışmalara destek olmaya gönüllü oluruz.   

3. Çeşitlilik  ve Eşit Fırsatlara Saygı 

Sempro için “çeşitlilik” kavramı; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların dinsel, 

yapısal, kültürel farklılıklarını kabul etmekte, bu farklılıklara değer vermektir.  

İnanç, dünya görüşü ve politik değerlendirmelerimizi çalışma ortamımızdan ve yerine getirmekte 

olduğumuz görev ve sorumluluklardan ayrı tutarız. Ayrımcılık yapmayız, eşit ve adil davranırız. Cinsiyet, 

yaş, fiziksel engellilik gibi unsurlara bakmaksızın eşit istihdam ve gelişim fırsatı veririz.  

4. Fikri Haklara Saygı 

Sempro’nun marka ve logosu yasalar kapsamında koruma altındadır. Aynı şekilde tüm 

müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve rakiplerimizin fikri haklarının korunmasında yasa ve 

yönetmeliklere uygun davranırız.  

5. Uyum Politikası 

Konu ile ilgili hazırlanmış olan Uyum politikasına buradan ulaşılabilir. 

6. Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politika 

Konu ile ilgili hazırlanmış olan Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı buradan ulaşılabilir. 

7. Bi lgi Güvenliği ve Yönetimi 

Sempro çalışanları olarak her birimiz faaliyet alanlarımız gereği her gün çeşitli bilgileri oluşturur  ve 

kullanırız. Bu nedenle edindiğimiz bilgilerin yönetilmesine ve korunmasına önem veririz. Bilgi Güvenliği 

politikasına buradan ulaşılabilir. 

8. Sosyal Medya ve İnternet Sitesi 

Sempro sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır.  Sempro çalışanlarının Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram vb’de. şirket Genel Müdürü’nün bilgisi/onayı haricinde Sempro adına 

açıklama yapmaları ve görüş bildirmeleri yasaktır.  

https://www.sempro.com.tr/uploaded_files/dosyaKayit/200416170029_POL-005-CompliancePolicy_v01.pdf
https://www.sempro.com.tr/uploaded_files/dosyaKayit/200416170049_POL-006-Anti-BriberyandAnti-CorruptionPolicy_v01.pdf
https://www.sempro.com.tr/uploaded_files/dosyaKayit/200416164831_POL-001-BilgiGuvenligiPolitikasi_v01.pdf
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Sempro internet sitesinin hazırlanmasının ve güncellenmesinin koordinasyonundan Genel Müdür’

ün verdiği yetki ile çalışanlar sorumludur. İnternet sitesinin içeriği şirketle ilgili bilgi almak isteyenlere 

yönelik olarak hazırlanmıştır ve sürekli olarak güncellenmektedir.  

İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük çoğunluğu Türkçe ve İngilizce olarak verilmekte; güncel 

bilgilerin geçmişe dönük haberler de internet sitesinde yer almaktadır.  

Sempro sosyal medya hesapları ve internet sitesi aşağıdaki gibidir: 

• Facebook: https://www.facebook.com/SemproDanismanlik/ 

• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sempro-dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k-ltd-

%C5%9Fti?trk=biz-companies-cym 

• İnstagram: https://www.instagram.com/sempro_danismanlik/ 

• Twitter: https://twitter.com/SemproLtd 

• İnternet Sitesi: https://www.sempro.com.tr/ 

Bu hesaplar dışında Sempro’nun sosyal medya hesabı ve internet sitesi bulunmamaktadır. Paylaşımlar 

bu hesaplardan gerçekleştirilmektedir. 

9. İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi  

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi politikasına buradan ulaşılabilir. 

 

https://www.facebook.com/SemproDanismanlik/
https://www.linkedin.com/company/sempro-dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k-ltd-%C5%9Fti?trk=biz-companies-cym
https://www.linkedin.com/company/sempro-dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k-ltd-%C5%9Fti?trk=biz-companies-cym
https://www.instagram.com/sempro_danismanlik/
https://twitter.com/SemproLtd
https://www.sempro.com.tr/
https://www.sempro.com.tr/uploaded_files/dosyaKayit/200416165557_POL-003-IsciSagligi,IsGuvenligi,CevreveSurdurulebilirlikPolitikasi_v01.pdf

