SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Etik Davranış İlkeleri
Etik ilkeler
A- Genel etik ilkeler
1) Dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, sorumluluk, hesap verebilirlik, saydamlık ve
katılımcılık esastır.
2) Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle kişiler
arasında ayırım yapılmaz. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılır.
3) İnsana saygı, insan hak ve özgürlüklerine saygı, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü
temel prensip kabul edilir.
4) Her personel görevlerini hak ve sorumluluklarının bilinci içerisinde yapar. Görevlerin yerinde,
zamanında ve amacına uygun olarak yapılmasına özen gösterilir.
5) Görev ve sorumluluklar sevgi, saygı, nezaket ve dayanışma içinde yerine getirilir.
6) Görevin kendine özgü amaçlarına uygun olarak işin kaliteli yapılmasına, bütün faaliyetlerde, tutum
ve davranışlarda şirketin saygınlığının korunmasına ve yüceltilmesine çalışılır.
7) Çevreye ve topluma karşı duyarlılık gösterilir, alınan kararlarda ve yapılan işlerde insanlık yararı
göz önünde tutulur.
8) Şirket olanakları kişisel çıkarlar için kullanılmaz, kaynakları israf edilmez, malları özenle
korunur.
B- Yönetim etiği ilkeleri
1) Yönetimde, birlikte yönetim anlayışına göre hareket edilir. Görev ve sorumluluklar dayanışma
içinde paylaşılır. Çalışanların karar alma sürecine katılımlarının sağlanmasına önem verilir.
2) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin dışında personel arasında ayırım yapılmaz.
3) Nüfuz ve güç kullanma, özlük haklarını engelleme gibi baskı yöntemleri uygulanmaz.
4) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararların uygulanması sağlanır.
5) Liyakata, deneyim ve emeğe saygı gösterilir.
6) Personelin kurum içi ya da kurum dışı görevlendirilmelerinde, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine göre
hareket edilir.
7) Çalışanlara hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirme yapılmaz, yasalarca verilmeyen görevleri
yapmaları için zorlamada bulunulmaz.
8) Görevlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlar yerinde, zamanında ve kalıcı olarak giderilir.
Etik davranış ilkelerine uyma
1) Çalışanlar görevlerini yürütürken bu Yönergede belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla
yükümlüdür.
2) Şirkette çeşitli görevlere atanan her personel, göreve başlarken bu İş Etik Sözleşmesini
imzalamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin özlük dosyasında konur.
3)Yetkili yöneticiler, personelin sicil ve performansını, etik davranış ilkelerine uygunluk
açısından da değerlendirirler.

Personeli bilgilendirme
Şirketimizde istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak
etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında, görev yaptıkları birimlerin
yöneticileri tarafından bilgilendirilir.

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İŞ ETİK SÖZLEŞMESİ
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mensubu olarak yapacağım görev ve
hizmetler sırasında çalışma arkadaşlarım, yöneticiler ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerimde;


Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu
yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,



Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini
engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet
gereklerine uygun davranmayı,



Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden maddi ve manevi fayda
veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde
olmadan yerine getirmeyi,



Şirketin malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında
kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,



Şirketin hizmetlerinden yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı
ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,



Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmayı,



Görevimi hizmetin amaçlarına uygun olarak yerinde, zamanında ve kaliteli yapmayı, bütün
faaliyetlerimde, tutum ve davranışlarımda şirketin saygınlığını korumayı ve yüceltmeyi,

Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. Etik Davranış İlkeleri ile belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine
bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
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