Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanlar için daha kuruluşta benimsenmiş ve zaman
içerisinde olgunlaşmış etik kurallar; şirket çalışanlarına toplantı ve eğitim çalışmalarında
anlatılmaktadır. Şirket, müşterilerinin memnuniyetini, kıt doğal kaynakların etkin kullanılarak
evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime
katkıda bulunmayı amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel çapta, müşterileri, paydaşları,
çalışanları, tedarikçileri, bayileri kısaca tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve
saygınlık simgesi olmayı hedefler.
Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar
sergilemeleri, şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve
geliştirmeleri beklenmektedir.
Etik Davranış Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi
vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları’na uyulması konusunda gerekli çaba ve
liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları
arasındadır. Şirket içinde henüz genel kurulun bilgisine sunulmuş olmamakla beraber kısaca
aşağıda özetlediğimiz etik kuralları uygulamaya çalışmaktayız;
Yönetim kurulu üyeleri pay sahipleri aleyhinde sonuç verecek baskılara boyun eğmez, maddi
menfaat kabul etmez.
Yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticileri tarafından şirket ile ilgili konularda kamuya
yapılan açıklamalar, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
Yönetim kurulu üyeleri, şirket ile ilgili gizli bilgi veya ticari sır niteliği taşıyan bilgileri kamuya
açıklayamaz. Aynı şekilde, bu bilgilerin şirketin diğer çelışanları tarafından da şirket dışına
çıkarılmasını önlemek için gerekli önlemleri alır.
Şirket, faaliyetlerini yerine getirirken sosyal sorumluluklara duyarlı olur.
Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, pay ve menfaat sahiplerinin şirket hakkında bilgi
almasını engelleyecek girişimlerde bulunmazlar.
Şirketin yönetim kurulu üyeleri, şirket ile rekabet etmemekte ve şirketin direkt iştigal
konularına giren alanda faaliyet göstermemektedirler.
Sosyal sorumluluk çerçevesinde Tüketicilerin memnuniyetine verilen önemle Balıkesir,
Sapanca, Edremit ve Kırıkkale fabrikamızda oluşturduğumuz laboratuar ekipman ve ekibi ile
sağlık ve kalitede en iyiyi yakalamanın gerekliliklerinden olarak gerçekleştirilmiştir. Kamu
sağlığına verdiğimiz önemle de hiçbir işletmemizde şimdiye kadar şikâyet veya ceza
almamış olmamız bizler için övünç kaynağıdır. Ayrıca en büyük işletme olan fabrikadaki
arıtma tesisleri de sağlıklı üründe gerekli bir adım olarak atılmıştır. Şirket, üretim ve üretim
dışı süreçlerde tüm paydaşlarıyla birlikte, çevre ve doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi
ürün geliştirme ve üretim yaklaşımıyla çalışmaktadır. İşletmeler asıl işgücünü bulunduğu
bölge insanından karşıladığı için bölgenin ekonomik hareketliliğine katkısını sağlamaktadır.
İstanbul’da her yıl düzenlenen engelliler basketbol turnuvası sponsorlarından olmamız
yanında bölgesel etkinliklerde de her zaman katkımız olmuştur. Dönem içinde çevreye
verilen her hangi bir zarar olmamıştır. Piyasaya satışı yapılan bütün ürünlerin geri dönüşümü
her yıl tarafımızca çevkonun lisans vermiş olduğu kuruluşlara yaptırılmaktadır. Şirketimiz
çalışanları için garanti hayat grup sigortası, işveren mali mesuliyet sigortası ve üçüncü şahıs
mali sorumluluk sigortası yaptırmıştır. Bu çerçevedeki hedefimiz, Faaliyetlerimiz ve
ürettiğimiz ürünlerde çevre duyarlılığını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza insan haklarının
en geniş ölçülerde tanındığı emniyetli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak, İçinde
bulunduğumuz topluma pozitif değer katmak, Paydaşlarımızla şeffaflık ve etik değerler
çerçevesinde sağlıklı iletişim kurmaktır

