
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Saygıdeğer paydaşlarımız, 

 

Deltaş Özel Güvenlik A.Ş. evrensel ilkeler çerçevesinde iş dünyasında ortak 
bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 10 Mayıs 2021’de 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) 
imzalamıştır. Atmış olduğu imza ile Türkiye’de Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayan ilk Özel Güvenlik Şirketi unvanını almıştır. 

Küresel İlkeler Sözleşmesi; şirketlerin insan hakları, işçi standartları, çevre 
ve yolsuzluk alanlarındaki 10 ilke kapsamında, BM ile yakın işbirliği içinde 
çalışmalarını öngörmektedir. Bu 10 ilke sırasıyla şunlardır: 

İnsan Hakları 

İlke 1. İşletmeler, deklare edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara 
saygı duymalıdırlar. 

İlke 2. Bu hakları herhangi bir biçimde suiistimal etmemelidirler. 

İşçi Standartları 

İlke 3. İşletmeler, işçilerin toplu sözleşme ve derneklerden yararlanma 
haklarına izin vermeli ve bu kararı desteklemelidirler. 

İlke 4. Zorla işçi çalıştırma uygulamasına son verilmelidir. 

İlke 5. Tüm çocuk işçilerin çalıştırılmasına son verilmelidir. 

İlke 6. İşçi ve iş gücündeki ayrımcılığa son verilmelidir. 

Çevre 

İlke 7. İşletmeler, çevre için önceden önlem almalı ve gerekli duyarlılığı 
gösterip mücadele etmelidirler. 



 

 

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek 
vermelidirler. 

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin yayılmasına ve gelişmesine 
yardımcı olacak her uygulamayı desteklemelidirler. 

Yolsuzluk 

İlke 10. İşletmeler, rüşvet ve ayrımcılık dâhil her türlü yolsuzlukla 
savaşmalıdırlar. 

Misyonumuzu; “Toplam Kalite Yönetimi” ilkeleriyle “Sürdürülebilir Kalkınma” 
prensipleri doğrultusunda, kuruluşumuzdan bu yana sürdürmeye 
çalıştığımız, “En iyi çözüm ortaklığı...” uygulamalarımızı daha net bir biçimde 
ortaya koyarak, “rekabete saygılı şeffaf yol haritaları” oluşturmak ve de 
özellikle Küresel İlkeler Sözleşmesi ve İlerleme Bildirimleri (COP) 
konularında, sektörümüze eğitim ve seminer amaçlı destek olmak olarak 
belirledik. 

Vizyonumuzu da; yaşam kalitesini arttırmayı daima en ön planda tutarak, 
temsilcisi olduğumuz güvenlik sektöründe verdiğimiz en güzel hizmetleri 
“Ekip ruhu taşıyan, iyi eğitimli, kültürlü, çağdaş, sosyal sorumluluk sahibi ve 
motivasyonu güçlü bir Deltaş Ailesi” ortamı ile vermeye devam etmek ve de 
sektördeki çıtamızı daha da yükseklere çıkarmak şeklinde belirledik. 

Bu üstlendiğimiz misyon ve belirlediğimiz vizyon çerçevesinde COP 
raporumuzu yayınladıktan sonra, küresel ilkeler sözleşmesinde belirtilen 
ilkelere tam destek sözümüz ile yolumuza devam edeceğiz. 

Daha güvenli bir gelecek için… 

Saygılarımla. 

 

Özgür AKGÜL 

CEO 



 

 

 

 

DELTAŞ ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 

 YILLIK İLERLEME RAPORU     

  COP - 2022 

Deltaş Özel Güvenlik A.Ş.  Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladığı 10 Mayıs 
2021 tarihinden itibaren, toplumsal eşitlik ve istihdam konusunda 
çalışmalar başlatmış olup, kadın güvenlik görevlisi istihdamına yönelik 
hamleler yapmış ve sosyal sorumluluk sahibi bir “Kurumsal Yurttaş” olarak 
yoluna devam etmeyi amaçlamaktadır. 

 Bu nedenle, kalkınma hedefleri ışığında;  

İnsan Hakları konusunda,  



 

 

1) Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nde tanımlanan insan haklarına saygı 
göstermeyi  
2) İnsan hakları ihlallerine fırsat vermemeyi 
 

Çalışma Standartları konusunda,  

3) Çalışanların tüm haklarına, örgütlenme özgürlüğüne ve müzakerelere 
saygı duymayı  
4) Her türlü iyileştirme çalışmalarına destek vermeyi ve zorla eleman 
çalıştırmamayı  
5) Özellikle çalışmış olduğu iş ortaklarıyla çocuk işçi çalıştırılmamasına 
özen göstermeyi  
6) İşe alım ve çalışma süreçlerinde her türlü ayrımcılığın önüne geçmeyi  
 
Çevre konusunda,  

7) Çevre sorunlarını önleyici tüm yaklaşımları desteklemeyi 
8) Doğa’ya saygı ve çevre sorumluluğunu arttıracak faaliyetlere destek 
vermeyi 
9) Ar-Ge için çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasına ve gelişmesine 
katkıda bulunmayı 
 

Yolsuzlukla Mücadele konusunda,  

10) Rüşvet, haraç, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaybı dahil, her türlü hile ile 
savaşmayı vazgeçilmez ilkeleri arasına almıştır.  

 

GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİKLERİMİZ 

“Küresel İlkeler Sözleşmesi Performans Modeli” çerçevesinde  

İnsan Hakları konusunda; “İnsanlar, değer verdikleri şeyleri, kaybetmek 
istemezler!..” ilkesiyle, insanlara ve insan haklarına saygılı olmak.  

Çalışma Standartları konusunda; tüm çalışanlarımızın, örgütlenme ve 
müzakere haklarına saygı duyarak, işe alım ve çalışma süreçlerinde 
toplumsal eşitlik ilkemizi korumaya çalışarak, kadın güvenlik görevlisi 
istihdamını arttırmaya yönelik girişimler ve motivasyon, performans, teşvik 



 

 

ve ödüllendirme sistemleriyle, yaşam kalitelerinin artmasına katkıda 
bulunmak. 

Yolsuzlukla Mücadele konusunda; Rüşvet ve yolsuzluk konularında gereken 
hassasiyeti göstermek, belgesiz ticari faaliyette bulunmamak, sektörel 
reklam - tanıtım ve seyahat yönetmeliklerine uymak 

şeklinde karar almış bulunmaktayız. 

 

 

 

 

 

 


