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MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
Menfaat sahipleri, şirket faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı bir ilişki içerisinde olan ve şirket
faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz etkilenen kişi veya kurumlardır.
Bu doğrultuda menfaat sahipleri; şirketin çalışanları, müşteriler, alacaklılar, tedarikçiler, çeşitli
sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.
1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan
ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri,
kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar,
bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler
şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri, gerek Genel Kurullar, gerekse de
kamuya aydınlatma esasları çerçevesinde, özel durum açıklamaları yoluyla
ilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP
(Kamuya Aydınlatma Platformu) aracılığı ile yapılmaktadır.
2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:
Şirket Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda düzenleme
yapılmamasına rağmen, şirket yönetimince menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima
dikkate alınmaktadır.
3. İnsan Kaynakları Politikası:
Şirketimiz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve
gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarına ve
ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Kendisini, şirketini ve çevresini sürekli geliştirmeyi amaç edinmiş mutlu çalışanlar yaratmak
şirketimizin en temel insan kaynakları politikasını oluşturmaktadır. Kurum kültür ve
değerlerine uygun, nitelikli insan kaynağını kazanmak, geliştirmek, kalıcılıklarını ve
motivasyonlarının sürekliliğini sağlamak; müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, hatasız çalışan,
çevresi ve çalışma arkadaşları ile iyi iletişim içerisinde olan, alanında uzman, danışman,
uluslararası düşünce ve davranış tarzını benimsemiş, iş birliği ve takım çalışmasını teşvik eden
ve kendisini sürekli yenileyerek şirketimizin hedeflerine ulaşmasında aktif rol oynayan
personel yapımızı sürdürmek şirketimizin genel anlamdaki insan kaynakları politikasını
yansıtmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere belirlenmiş insan kaynakları talimat ve
prosedürlerimiz mevcut olup tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Personel bireysel gelişimi ile
ilgili birçok sistematik süreçler belirlenmiş olup periyodik dönemlerde tüm personele eşit
olarak uygulanmaktadır.

Şirketimiz, 2013 yılında kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, gerek
ulusal gerekse uluslararası mevzuatlara uymayı taahhüt etmiştir. Bu sistemin kurulması ve
sürdürülmesi ile;
 Tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyen etkin bir sistem oluşturmak,
 Risk değerlendirmesi çerçevesinde riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek
 Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.
Bu çerçevede her yıl düzenli olarak eğitimler, tatbikatlar, tehlike ve risk analizleri
yapılmaktadır. Mevcut yasa ve yönetmelik gereklilikleri yerine getirilmekte, İş sağlığı ve
Güvenliği performansı izlenmektedir

4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; Dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık,
karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve
beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki
bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirketin yaptığı
bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.
Şirketimiz ile müşterileri ve tedarikçileri arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkiler
kurulması ve yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması esastır.

5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:
Şirketin kamuya yönelik bir sosyal çalışma faaliyeti bulunmamaktadır.
Şirket’tin, çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış
bir dava da bulunmamaktadır.
İnsan ve çevre için tehlikelerin önlenmesi, iş güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili
mevzuat ve diğer uygulanabilir kanunlar, yönetmelikler ve tüm gerekliliklere kesinlikle
uyulması, her çalışanımızın görevidir. Bunun dışında, tehlikelerin tanımlanması,
değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması da yönetimin görevidir.

