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Etik Davranış Kuralları                           

İlk Yayın Tarihi : 25.11.2019          Revizyon Tarihi : -                       Yürürlük Tarihi : 25.11.2019 

 

1. Amaç ve Kapsam 

Kemipaz A.Ş. verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla, Ankara’da faaliyet gösteren bir 

şirkettir.  

 

Kemipaz firması, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim 

anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Sosyal sorumluluk 

anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alırız. İnsan 

haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.  

 

Davranış Kuralları Belgesi, Kemipaz A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini ve konunun 

Şirketimiz için önemi ve önceliği olduğunu vurgulamaktadır. Firmamız ticari başarının, etik 

değerlerin üzerine inşa edilmesi, insan ve doğaya saygı içinde olması gerektiği inancındadır. 

2. İlke, Taahhüt ve İlgili Uygulamalar 

Kemipaz A.Ş. olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile insan hakları, çalışma 

koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeye uymak, geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için çalışmayı hedefimiz olarak görüyoruz. İş ortaklarımızdan ve 

tedarikçilerimizden de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini desteklemelerini 

ve tanımalarını ve insan hakları ihlallerine karışmadıklarına temin etmelerini bekliyoruz. 

2.1. Kemipaz A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir 

ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve 
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çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. Tüm çalışanlara, 

güvenle ve memnuniyetle çalışabilecekleri koşulları ve iş ortamını sağlamayı öncelikli konuları 

arasında görmektedir ve tüm faaliyetlerinde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket 

etmektedir. İSG’ye yönelik uluslararası prensiplere ve ulusal kanun ve mevzuatlara tam uyumu 

gözetmekte; yasal zorunlulukların ötesinde iyi uygulamalar sunmayı taahhüt etmektedir. 

2.2. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. 

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst 

ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. 

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki 

dengeyi gözetiriz. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, 

din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. 

2.3. Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermektedir. 

Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü 

durumun önüne geçmeyi ilke edinmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve 

Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi 

çalıştırmayı yasaklamaktadır. 

2.4. Politikaya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları 

Prensipleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri temel oluşturmaktadır. 

2.5. Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve 

çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak 

her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz. Kemipaz A.Ş. olarak, topluma karşı sosyal ve 

çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız 

ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz. 
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2.6. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. 

Şirketimizin faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya 

indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile 

yükümlüdür. 

2.7. Kemipaz A.Ş. olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi 

için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve 

toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz. 

2.8. Tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik 

yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz. 

2.9. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm 

yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Bu konuda aynı doğrultuda çalışanlardan da 

hassasiyet göstermesini beklemektedir. 

2.10. Şirketimizde uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları 

konusunda özen gösteririz. 

2.11. Kemipaz A.Ş. prensip olarak tüm çalışanlarının müşteriler, tedarikçiler dahil tüm üçüncü 

kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil maddi çıkar sağlama izlenimi 

yaratabilecek ilişkilere girmelerini yasaklar. 

2.12. Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, 

rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, 

yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek, firmamızın en önemli prensiplerinden 

biridir. 

2.13. KEMİPAZ ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI, 25 KASIM 2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilerek yürürlüğe alınmıştır. 



Doküman No: KMPZ-EDK-01                                 Rev : 00/00 

Sayfa 4 / 4 

 

Şirketimiz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Genel Müdürümüz 

olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. 

Bu politika belgesi, Kemipaz A.Ş. nin daha iyi bir gelecek için üzerine düşen her türlü 

sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü tüm çalışanlarımızla ve diğer tüm 

paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır. 
 

 

 

 


