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1. Amaç 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, sosyal olarak sorumlu bir kültür bağlamında tüm çıkar grupları 

(müşteriler, çalışanlar, iş ortakları, çevre ve hissedarlar) için değer yaratan davranışlar yaratma ve teşvik etme 

amacına sahiptir. 

2. Kurallar 

Kurumsal sosyal sorumluluğun temeli, çıkar gruplarıyla sürekli iletişim ve şeffaflıktır. ATEA, diyalog yoluyla, 

şirket için daha fazla değer oluşturabilecek en alakalı konuları belirleyerek istikrarlı ilişkiler kurabilir. 

Bu ilkeleri karşılamak için ATEA aşağıdakileri beyan eder: 

2.1. Müşteriler 

 Müşterilerimizi, onlarla uzun vadeli ve kalıcı güven ilişkileri kurmanın yanı sıra, onların günlük 

ihtiyaçlarını karşılayacak, sürdürülebilir, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme hedefiyle 

faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. 

 Müşterilerimize ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha iyi bilgi sağlamak için sorumlu ve şeffaf 

bir iletişime sahibiz. 

 Çevreyi koruyan ve mümkün olduğunca sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik 

ediyoruz. 

2.2. Çalışanlar 

 Çalışanlarımıza saygı duyuyoruz ve işimizin başarısının herkesin yaratıcılığından ve sağlam ekip 

çalışmasından geçtiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekleriz. 

  Çalışanlarımız için eşit istihdam fırsatlarını, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleriz. 

  Tüm çalışanlarımız için adil çalışma koşulları, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız. 

  İşimize dahil olan kişilerin insan haklarına saygı duyar ve onurlandırırız ve özellikle herhangi bir zorla 

çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırma biçimini kullanmaz veya bunlara müsamaha göstermeyiz. 

  ATEA'da çalışanlardan maksimum bağlılık ve sadakat elde ederiz. Çalışan eğitimini destekler, ekip 

çalışmasını, açık iletişimi ve tam kapasitelerine ulaşmalarını sağlamak için çalışanları duygusal ve 

maddi olarak teşvik eden iyi bir çalışma ortamını teşvik ederiz. 

 ATEA tarafından oluşturulan Acil Durum ve Tahliye Planı ile çalışan güvenliğini ve genel sağlığını 

sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. 
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2.3. İş Ortakları 

 İş ortaklarımıza saygı duyar, karşılıklı güvene dayalı büyümeyi gerçekleştirmek için uzun vadeli ilişkiler 

içinde çalışırız. 

 Ne zaman yeni bir iş ortağı arasak, uyruğu veya ölçeği ne olursa olsun tüm adaylara açığız ve onları 

genel güçlü yönlerine göre değerlendiririz. 

 Tedarik zincirinde insan ve işçi haklarına uyum sağlamanın yanı sıra sosyal sorumluluk sahibi ürün ve 

hizmetlere olan talebi teşvik etme konusunda satın alma süreçleriyle ilgili eksiksiz ve şeffaf bilgiler 

sağlarız. 

 ATEA'nın ürünleri, hizmetleri ve süreçlerinde açık inovasyon, geliştirme ve iyileştirme sağlamak için 

tedarikçilerle iletişimi sistematik olarak teşvik ediyoruz. 

 Sürdürülebilir ve çevreye saygılı, üretken bir çalışma ortamı yaratmak için tedarikçiler tarafından 

önerilen teknolojik gelişmeleri uygularız. 

2.4. Çevre 

 Uluslararası referanslara göre insan haklarını destekler ve saygı gösteririz. 

 Kaliteyi, rekabet gücünü, sürdürülebilir kalkınmayı ve sorumlu iletişimi artıran uygulamaları teşvik 

ediyoruz. 

 Daha çevre dostu ürünler geliştirerek ve döngüsel ekonomiyi destekleyerek çevresel etkiyi azaltmak 

ve en aza indirmek için nesnel tabanlı bir Çevre Politikası oluşturarak bir çevre sistemi tanımlar ve 

uygularız. 

 Kirlenmeyi önleyen veya doğal kaynaklar ve insanlar üzerindeki olası etkilerini en aza indiren 

yürürlükteki çevre mevzuatına uyuyoruz. 

2.5. Hissedarlar 

ATEA, hissedarlarının çıkarlarına göre çalışır ve aşağıdakiler yoluyla şirketin değerini en üst düzeye çıkarır: 

 Hissedar haklarının yeterli güvencesi için gerekli tüm hususlar hakkında bilgi sağlayarak şeffaf ve 

sürdürülebilir bir iş sağlamak. 

 Yasal ve mali yükümlülüklerini yeterince yerine getirmek, yasa dışı vergi kaçakçılığı veya kamu 

hazinesine zarar teşkil eden tüm uygulamalardan kaçınmak. Bu nedenle ATEA, dürüstlük ve şeffaflık 

ilkelerine uygun bir mali strateji uygulamıştır. 

 Hissedarlarımıza ve yatırımcılarımıza faaliyet sonuçlarımız ve mali durumumuz hakkında zamanında 

ve doğru bilgi sağlamak. 
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 2.6. Toplum 

 Her ülkenin ve bölgenin kültürünü, geleneklerini, tarihini ve yasalarını onurlandırarak insanlara saygı 

duyuyoruz. 

  Sürdürülebilir hareketlilik için toplumun gelişen ihtiyaçlarını karşılayan daha güvenli, daha temiz ve 

gelişmiş teknolojileri sürekli olarak takip ediyoruz. 

  Herhangi bir iş ortağı, devlet kurumu veya kamu makamının rüşvetine müsamaha göstermeyiz ve 

devlet kurumları ve kamu makamlarıyla dürüst ve adil ilişkiler sürdürürüz. 


