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Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal yönetim İlkeleri doğrultusunda 25.02.2011 tarih ve 

2011/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Etik Kurallar oluşturulmuştur. 

 Yasal Sorumluluklarımız : 

Şirketimiz yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerini, yerel ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun 

olarak yürütür. Yasal mevzuatı uygulayıcı kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri 

zamanında sunar. Bu faaliyetlerini sürdürürken de her türlü kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum 

örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın tarafsız ve eşit mesafede durur. 

Şirketin hazırladığı her türlü finansal tablo ve raporlar ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine 

uygundur. 

 Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız : 

Şirketimizde hisse değerini artırmak için yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı stratejiler 

uygulanır. Şirket finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder. Şirket kaynak ve 

varlıkları tasarruf ve verimlilik bilinciyle yönetilir. 

Şirketimiz hissedarlara ve kamuya yaptığı açıklamalar, yatırımcılara, ortaklara ve kamuya eşitlik ilkesi 

doğrultusunda, eksiksiz eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. Böylece tüm pay sahiplerinin 

bilgilere aynı zamanda ve eşit şekilde ulaşması sağlanır. Finansal tablolar, stratejiler ve şirkete değer 

katacak projeler konusunda hissedarlara ve kamuya zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi 

verilir. 

 Tedarikçiler ve Müşterilere Karşı Sorumluluklarımız : 

Alıcılar  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. 

 Rakiplere Karşı Sorumluluklarımız : 

Sektörümüzdeki diğer şirketler ve ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz. Şirketimiz haksız 

rekabet yaratacak eylemlerden kaçınır. Haksız rekabete karşı yasal yollarla mücadele eder. 

 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız : 

Şirketimizin  çalışanları arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit 

koşullardaki çalışanlara eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas 



alınır. İş yerinde çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve ayrıca kariyerlerini geliştirme 

imkanı sağlanır. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven 

ve işbirliği anlayışı esastır. Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri 

ve başkaları lehine kullanamazlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmelerinin yanı sıra 

ilk yardım, deprem, yangın gibi tabî afetler konusunda eğitilmesi sağlanır. Şirket olarak çalışanlarımızı 

sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü katılmaları konusunda destekler, iş hayatları ile özel hayatları 

arasındaki dengeyi gözetiriz. 

 Sosyal Sorumluluk Esasları : 

Çevre ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve bu 

konularda çıkarılmış yasal mevzuata uyulur. Sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği yapılır. 


