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TOPLULUK SÖZLEŞMESİ 

Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kaynakları en etkin 

şekilde kullanarak uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı, 

doğaya ve doğal kaynaklara saygılı çevre yönetim organizasyonu sürdürmeyi, 

ekonomik gelişime katkıda bulunmayı ve uluslararası pazarda ülkesini en iyi 

şekilde temsil etmeyi amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel çapta, tüm paydaşları 

için güvenilirlik ve devamlılık sağlamayı hedefler ve yasalara uyar. Buna bağlı 

olarak aşağıdaki davranış kurallarına ve prensiplere uyarak yol gösterici olmayı 

amaçlar. 

Genel iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen uygulama prensipleri aşağıdaki 

gibidir; 

Sepiciler, küresel boyutta etik ve ahlaki değerleri benimser, 

Tüm paydaşlara adalet, hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük çerçevesinde yaklaşır, 

Saygı ve hoşgörüyü ön planda tutar, 

Kişilere dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel eğilim, sosyoekonomik, sosyokültürel, fiziksel, yaş, 

zihinsel ve bedensel yeterlilik konularında fark gözetmeksizin eşit muamele yapar, 

Kadın haklarına saygı duyar, cinsiyet eşitliği ilkesini benimser, 

Hayvan haklarına saygı duyar, 

Ulusal ve uluslararası yasalara saygı duyar, 

Önyargılar ile hareket etmez, fikirlere saygı duyar, 

Kamuyla olan ilişkilerde her zaman yasalara uygun ve şeffaf davranmak için en üst 

düzeyde özen gösterir, 

Başta kamu görevlilerinin tabi olduğu Kamu Etik Mevzuatı olmak üzere, kamuyla 

ilişkileri yürütürken tüm yasa ve yönetmeliklere uygun davranır, 

Ticari ilişki içerisinde bulunulan şirketler, tedarikçiler, müşteriler, kamu kuruluşları, şirket 

içi personel ile kişisel veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamaz, 
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Çalışanlarımıza Karşı; 

İşe alım süreçlerinde ve istihdamda tek ölçü olarak ilgili pozisyona uygunluk vasfını arar 

ve herhangi bir ayrım yapmadan fırsat eşitliği sağlar, 

Sendikalaşma ve toplu görüşme haklarına saygılıdır, 

Etkin, objektif performans ve verimlilik değerlendirmeleriyle başarıyı ödüllendirir, 

Atama, terfi, rotasyon, ödüllendirme ve ücretlendirmelerde fırsat eşitliği sağlar, 

İnsan haklarına saygılı, güvenli bir çalışma ortamı yaratır, 

İşyerinde, iş başında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı ve bu 

amaçla konulan kural, talimatlara uygun hareket etmeyi ve gerekli yatırımları eksiksiz 

yapmayı kurum kültürü olarak benimser, 

 

Ortaklarımıza karşı; 

Tüm paydaşlarla olumlu ve şeffaf ilişkiler sürdürür, güvenilir ilişkilerin devamlılığını 

sağlar, 

Sepiciler markasını ulusal ve uluslararası arenada itibarına zarar vermeyecek şekilde 

temsil eder, 

Tüm grup şirketlerinin güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlar. 

Şirketin varlık ve kaynaklarını verimlilik bilinciyle yöneterek sürdürülebilir büyümeyi 

hedef alır. 

 

Tedarikçilerimize Karşı; 

Mevcut ve potansiyel tedarikçileri ile iş etiği kuralları çerçevesinde karşılıklı güven ve 

işbirliğine dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefler, 

Teknoloji, araştırma geliştirme, insan kaynağına yatırım yapan, çevre ve iş sağlığı 

konusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim 

anlayışına sahip tedarikçiler ile uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefler, 

Tedarikçileri ve yetkili servis seçimlerinde objektif kriterler ile karar verir, 
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Tedarikçilerle çalışma koşullarının piyasa emsallerine göre uygun olmasını ve yazılı 

anlaşmalara bağlanmasını hedefler, 

 

Müşterilerimize Karşı; 

Müşterilerinin, birebir beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetlerden maksimum fayda 

sağlamaları ve memnuniyet duymaları öncelikli hedefidir, 

Müşterilerine istikrar ve güven ortamı oluşturur, 

Müşterileriyle uzun dönem ve istikrarlı ilişkilerini sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir 

yönetim yaklaşımını benimser, 

Satış öncesi ve sonrası hizmetlerini geliştirerek sürdürür, 

Müşterilerinin ticari sır, bilgi, veri, kaynaklarını 3. şahıslarla paylaşmaz, 

Müşterilerin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliğine önem verir, 

 

Bilgi Yönetimi;  

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve 

sürdürülebilirliğini sağlar, 

İş birliği içinde olunan firmaların ticari sır, marka, bilgisayar programları, fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçar, 

Aynı şekilde kendine ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri teminat altına 

almak için yasal işlemlerin tamamlanmasını sağlar ve gizliliği ilkesine uyar, 

Üçüncü şahıslarla bilgi paylaşımında bulunmadan önce gizlilik sözleşmesini hayata 

geçirir, 

Tüm kayıtların yasal süresinde sağlıklı tutulmasını ve arşivlenmesini sağlar, 

Şirketin sunduğu beyan ve raporlarda gerçeklik ilkesine uyar, 

Şirkete ait hiçbir veriyi, bilgiyi, bilgi ve veri niteliğine giren veya içeren hiçbir doküman, 

belge, eşyayı 3. kişilerle paylaşmaz, kişisel amaçla kullanmaz ve gizliliğini sağlar. 
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Çevre Yönetimi; 

Atıklarını, üretim fazlalıklarını dönüştürmek ve geri kazanmak adına çeşitli kuruluşlarla 

projeler geliştirir, sıfır atık bir tesis olmayı hedefler, 

Atık sularını yönetmeliklere uygun şekilde arıtır, 

Çevre ve doğaya karşı duyduğu sevgi ve saygı gereği, temiz teknolojilere ve çevre 

dostu yatırımlar yapmaktan kaçınmaz, 

Gerekli ulusal ve uluslararası sertifikasyonları almak adına faaliyetlerde bulunur, son 

yenilikleri takip eder, sistemlerini günceller, 

Çevresel etkisini en aza indirmek adına yatırımlarını son teknolojiye uygun olarak 

sürdürür ve bu alanda lider olmak öncelikli hedefidir. 

 

Enerji Yönetimi; 

Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi AŞ., öz kaynaklarını ve ülke kaynaklarını en verimli ve 

etkin şekilde kullanmak için tükettiği enerjiyi izler, 

Tüketilen enerjinin, üretim kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan, birim veya 

ürün miktarı başına azaltılması adına faaliyetlerde bulunur, projeler geliştirir, 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapar,  

 

Sürdürülebilirlik; 

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarını benimser ve bu amaçlara bağlı hedeflerin gerçekleşmesi adına sorumlu iş 

yapış şekilleri ile hareket eder, 

Toplumsal sorunlara farkındalıkla yaklaşır, 

İş modellerini ve sistemlerini sürdürülebilir felsefe üzerine geliştirir, dönüştürür, 

Geleceğe yönelik planlar yapar, taahhütler vermekten kaçınmaz, 

Sürdürülebilirliğe hiç bitmeyen bir proje mantalitesiyle bakar, 

Her zaman ülke teknolojisi ve ekonomisine katma değer sağlamayı hedefler, ancak ve 

ancak güçlü bir Türkiye varsa var olabileceğinin bilinci ve duygusuyla hareket eder. 
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