
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

ETİK KURALLAR DÖKÜMANI  

Link Bilgisayar  Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) faaliyetlerini Yönetim 

Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmış Link Bilgisayar  

Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etik Kuralları çerçevesinde yürütür.  

Link Bilgisayar  Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etik Kuralları, İlgili Kanunlar 

ve mevzuatlara uygun olarak Şirket içi ilişkilerin ve Şirket ve tüm çalışanların; hissedarlar, müşteriler, 

rakipler, tedarikçiler,iş ortakları ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet 

kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin 

arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.  

Kurumsal Yönetim  İlkeleri çerçevesinde Etik Kurallar aşağıda yer almaktadır.   

Kanunlara ve İlgili Mevzuatlara Uyum  

Şirket başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve Şirket içi düzenlemelere en 

üst düzeyde uygunluğu sağlar.  Hazırlanan her türlü finansal rapor, mali tablo ve kaydın ulusal ve 

uluslararası muhasebe standartlarına göre tutulmasını sağlar.  Yatırımcılarla ve paydaşlarla olan 

ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve Şirket içi 

düzenlemeler ile uluslararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.  

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması  

Şirketçe sağlanan ve ulaşılma ya da öğrenilme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, 

kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, 

gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.  Şirket, çalışanlarına ve tüm 

paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir.   

İçsel bilgilere ulaşma ya da öğrenme ihtimali bulunan şirket çalışanları  Şirket tarafından 

yetkilendirilmedikçe açıklanamayacağı ve ve kendi yararına kullanamayacağı konusunda bilgilendirir. 

Çalışanların herhangi bir nedenle Şirketten ayrılması durumunda görev ve pozisyonları nedeniyle 

sahip oldukları her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunması ve bunların ileride 

Şirket aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.  

Bütün resmi açıklamalar, Şirketin görev ve yetkilendirdiği kişi ve/veya birimler aracılığı ile Bilgilendirme 

Politikası çerçevesinde yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş 

zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.  

Şirket, çalışanları ve şirketin iş ilişkisi sırasında bilgi ve belge paylaştığı avukatlarının, vergi 

danışmanlarının, denetçilerinin vb kurum ve kuruluşların gizlilik kurallarına tabi oldukları ve bu bilgileri 

gizli tutma yükümlülükleri konusunda bilgilendirir.  

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum  

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, Şirket içerisinde 

benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.  

Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanlı ve eksiksiz olmasını sağlar.  

Çalışanlar  

Şirket çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.  

Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.Her iş 



için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket 

edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin 

kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar. Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek 

haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir. Çalışanların karar alma 

sürecine katılımını sağlar. Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları 

çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir. Şirket çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel 

yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler 

dahilinde yetkili kişilerce Şirketin amaçları doğrultusunda kullanılır.  

Hissedarlara Karşı Sorumluluklar  

Şirket kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik 

anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar. Pay değerini maksimize 

etmeyi hedefleyen Şirket, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan 

stratejiler uygular. Paydaşlarına kar dağıtım politikasına uygun kar payı dağıtacak şekilde 

çalışmalarını yönetir. Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle 

yapılacak tüm görüşmeler Şirketin ‘’Bilgilendirme Politikası’’ çerçevesinde yapılır.  Görev ve yetki 

verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada 

bulunamaz.  

Müşterilerle İlişkiler  

Şirket müşteriler ile olan ilişkilerinde dürüst ve adil davranır.  Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı 

davranır, hızlı ve kalıcı çözüm üreterek müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için 

çaba gösterir.  Müşterilerini, sadece sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, fayda 

ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirir ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli 

çabayı gösterir. Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli 

incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkilerine yönelik çalışmalar yapar.   

Rakiplerle İlişkiler  

Link Bilgisayar A.Ş. sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin 

sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.  Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet 

koşullarını gözetir.  

Tedarikçi ve İş Ortakları ile İlişkiler  

Şirket , iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları içerisinde davranır. Yasal 

yükümlülükler çerçevesinde hareket eder.  

Çıkar Çatışmaların Önlenmesi  

Şirket bireysel çıkarlar ile Şirketin veya müşterilerin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve 

önler.  Çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik her türlü tedbiri alır.  

Sosyal &Toplumsal Sorumluluk ve Çevre  

Şirket tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.  Doğal 

kaynakların korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.  İnsanların yaşam 

standartlarını artıracak gelişmelere öncelik verir.  Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik 

dışı davranışlardan özenle kaçınırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası 

çabaları destekler.  Karar ve faaliyetlerini etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya 

yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınılır.  

 



Etik Kuralların Uygulanması 

Şirket çalışanlarının Şirket Etik Kurallarına inanması ve ruhen uyum göstermesi beklenir. İşbu Etik 

Kurallarda yer alan hususlara aykırılık, ilgili mevzuat ile öngörülen idari ve cezai yaptırımlar dışında, 

Şirket içi yaptırımlara da yol açar. Şirketin ana faaliyetlerini ve finansal tablolarını etkileyecek, ilgili 

kanunların ihlaline sebep olacak, Şirketin kurumsal imajını zedeleyecek veya çalışanlara Şirketteki 

konum ve görevi sebebiyle menfaat sağlayacak aykırılığın tespiti ve kanıtlanması durumunda ilgili 

çalışana yazılı uyarı ve/veya iş akdi feshi uygulanır.  


