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ETİK KURALLAR 

 

Şirketimiz yönetimi, çalışanları ile birlikte  görev ve sorumluluklarını yerine getirirken 

aşağıdaki etik kurallar çerçevesinde hareket ederler. 

Kapsam  

Etik kuralları, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içerisindedir ve yönetim 

kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması gerekir. 

Dürüstlük 

Şirket ortaklarına , pay sahiplerine, çalışanlarına, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre ve topluma 

karşı güvenilir olmayı hedefler.Şirket yolsuzluğa katılmaz, desteklemez ve göz 

yummaz.Haksız rekabeti kabul etmez.  

Güvenilirlik 

Şirkete karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığına zarar verici tutum ve davranışlardan 

kaçınırlar.Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını 

sağlarlar.Yönetim kurulu üyeleri şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki  bilgileri 

kamuya açıklayamaz. Şirkete ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgelerin içerden öğrenenlerin 

ticareti kapsamında  , borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde etmek amacıyla sızdırılması 

kesinlikle kabul edilemez. Bütün resmi açıklamalar , şirketin belirlediği birimler aracılığı ile 

yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda eksiksiz,eş zamanlı ve 

analaşılabilir bir şekilde duyurulur. 

Sadakat 

Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış olsa bile  eski şirketinin izel bilgilerini çıkarı 

için kullanamaz. 

Başkalarının hakkını korumak 



Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adalet, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli 

çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. 

Yasal  sorumluluklarımız 

Şirketin hazırladığı her türlü rapor , mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda 

belirlenen ulusal ve uluslar arası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.Vergilerini 

zamanında öder. 

Sosyal sorumluluk 

Çevrenin  ve doğayla hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı 

olunur ve kurallara uyulur. 

Pay sahiplerine karşı sorumluluklarımız 

Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedarına aynı değeri verir. 

Hisse değerini maksimize etmeyi hedefleyen şirket gereksiz risklerden kaçınarak büyüme 

odaklı değer yaratan stratejileri kabul eder ve uygular. 

Görevli bölümler dışında hiçbir çalışan şirketi temsilen sözlü yada yazılı açıklamada 

bulunamaz.Kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda  bilgilendirmeleri en kısa 

zamanda yapar. 

Çalışanlara karşı sorumluluklarımız 

İnsan kaynaklarında , eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır.Ücretlendirme ve terfide 

performans ve verimlilik esas alınır. 

İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. 

Çalışanların emeklerinin karşılığı ve iş akdinde tanınan hakları zamanında, eksiksiz olarak 

ödenir. 

Tüm çalışanlara eşit mesafede durur. 

Çalışanların birbirlerine karşılıklı güven,saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve 

işbirliği yapmaları beklenir. 

Denetim 

Şirket her yıl hesaplarını uluslar arası kabul görmüş muhasebe standartlarına göre, bağımsız 

denetim şirketine denetletir. 

 


