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1. AMAÇ 
 
Bu politikanın amacı Ersan Kauçuk olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve 
sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların şirketimiz için önemini vurgulamaktır. 
 

2. KAPSAM 
 
Şirketimize göre sosyal sorumluluk; şirketlerin iş süreçlerini toplum üzerinde olumlu bir 
etki bırakacak şekilde nasıl yönettiği ile ilgilidir. Sosyal sorumluluk politikamız tüm iş 
süreçlerimizde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları 
desteklemek, insan sermayesinin sürdürebilir gelişimine ve içinde bulunduğumuz toplumu 
ilgilendiren konulara duyarlı olmak üzere kurulmuştur. Bu politikada sosyal sorumluluk 
yaklaşımımıza ilişkin temel ilkelerimizi yer verilmektedir. 
 
Sosyal Sorumluluk politikamız; 

 
a) Yönetim Kurulu Üyeleri, 

 
b) Yöneticiler ve Çalışanları, 
 
c) Müşterileri, 
 
d) Tedarikçileri ve İştiraklerimizi kapsamaktadır. 

 
Bu politika; 
 
İcra Kurulunca onaylanmış ve kamuya açıklanmış olup etik kurallarımızın ayrılmaz bir 
parçası olarak bize rehberlik etmektedir. 

 
3. HEDEF 

 
Bu politikanın hedefi; evrensel değerlere saygılı, sürdürebilir, ekonomik ve sosyal etkiler 
yaratarak toplumumuzu ileriye götürmektir. 
 

4.  UYGUNLUK, İZLEME VE RAPORLAMA 
 
Bu politikaya uygunluk sürekli olarak izlenecek ve Kurul tarafından gözden geçirilmeye 
tâbi olacaktır. Her yerel yönetici bu politikada belirlenen ilkelerin tüm çalışanlara 
iletildiğinden, anlaşıldığından ve kendi sorumluluk alanlarında uygunluğun sağlanması 
için çalışanlarca uyulduğundan emin olmakla sorumludur.  
 

5. İŞ AHLAKI KURALLARI 
 
İş ahlakı kuralları çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve üçüncü taraflarla ile olan iç ve dış 
ilişkilerinde beklediği standartları belirler.  
 
5.1. İşimizi her açıdan dürüstlük, bütünlük ve açıklık içerisinde, insan hakları ve 

çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve üçüncü tarafların menfaatlerine saygı göstererek 
yürütmeyi taahhüt ederiz. 
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5.2. Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz diğer taraflar ile karşılıklı 

güven, anlayış ve saygıya dayalı güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. 
 
5.3. Faaliyetlerimizi adil rekabet ve geçerli düzenlemelere uygun olarak yürüteceğiz. 
 
5.4. İş yaptığımız her yerdeki geçerli kanun ve yönetmeliklere uyacağız. Gerektiğinde, bu 

taahhüdümüze uymak için yasal danışmanlıktan yararlanacağız. 
 
5.5. İş risklerimizi, sosyal ve çevresel riskler de dâhil olmak üzere, gözden geçirecek ve 

izleyeceğiz.  
 
5.6. Çalışanlar 

 
✓ Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına 

müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir. 
 
✓ Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm 

çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda 
istihdam edilmektedir. 

 
✓ Çalışma saatleri yasaların öngördüğü şekilde düzenlenmekte, fazla mesai 

ve haftalık izinler iş kanuna göre uygulanmaktadır. 
 

✓ Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre 
değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır. 

 
✓ Tüm çalışanların sağlık ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine 

getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli 
tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlamaktadır. 

 
✓ Yönetim tüm çalışanların istek ve şikâyetlerini dinler. Çalışanlar istek ve 

şikâyetlerini yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim 
tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır. 

 
✓ Çalışanların kişisel bilgilerinin özelliği ve gizliliğine saygı duyulması 

sağlanmaktadır. 
 

✓ İşletmenin başarısına olan katkıları için çalışanlarımızın uygun şekilde 
ödüllendirilmesi sağlanmaktadır. 

 
5.7. Müşteriler 

 
✓ Müşterilerimize verilen sözümüzü tutmak çekirdek değerlerimizden 

birisidir. 
 
✓ Taahhüdümüz güvenilir, müşteri odaklı, yenilikçi ve sürdürülebilir 

hizmetler sağlamaktır. 
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✓ Hedefimiz müşterilerimize yüksek kaliteli, tutarlı ve erişilebilir hizmetler 
sunmaktır. 

 
✓ Müşterilerimizin markasına sahip çıkmak ve gizliliğini korumak 

önceliklerimizdendir. 
 

5.8. Tedarikçiler 
 

✓ Tedarikçilerimiz ile iyi iş ilişkileri işimizin başarısının merkezinde yer 
almaktadır. 

 
✓ Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz diğer taraflar ile 

karşılıklı güven, anlayış ve saygıya dayalı güçlü ilişkiler kurmayı 
hedefliyoruz. 

 
✓ Tedarikçilerimizin, kendi ilkelerimiz ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını 

beklemekteyiz. 
 

✓ Tedarikçi Seçme Kriterlerimiz doğrultusunda, tedarikçilerimizin, kabul 
edilebilir ürün kalitesi, ürün idaresi, işçilik, insan hakları, çevre, sosyal ve 
yasal standartları benimsemesini ve uygulamasını beklemekteyiz. 

 
6.  MEVZUAT VE UYGULAMA KURALLARI 
 

Şirketimiz başta yasal mevzuat olmak üzere, tüm ulusal ve uluslararası kurallara en üst 
düzeyde uygunluğu sağlanmaktadır. 
 
İşletmemizde herhangi bir rüşvet, kolaylaştırma ödemesi veya herhangi bir uygunsuz 
ödeme kabul edilmemektedir. 
 
Hiçbir kayıtsız hesap, fon veya varlık kullanılmayacak, muhafaza edilmeyecektir. 
 
Fiyat odaklı bilgiler üçüncü taraflara yetkisiz bir şekilde kesinlikle açıklanmamaktadır. 

 
7.  ÇEVRE POLİTİKASI 
 

Geçerli yasalar ve şartlara uymak mevcut durumumuzun ötesinde temel hedefimiz olup, 
çevrenin korunması, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu politikalarının çok önemli bir 
parçasıdır.  
 
Şirketimizde proseslerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulması, atık ve emisyonların 
azaltılması, sürdürülebilir bir küresel kaynak kullanımı programlarının oluşturulması 
yönünde çalışılmaktadır.      

   
 
  
 

www.ersankaucuk.com

