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Şirketimizin bütün ilişki ve faaliyetlerinde dürüst yöntemler izlenerek. Rüşvet, yolsuzluk ve etik olmayan tüm davranışlara karşı sıfır tolerans 
gösterilecektir. 
We are committed to conduct all our business activities and relationships in a fair and transparent way. We take a zero tolerance approach to 
bribery, corruption and unethical behaviour.

Genç nesillerin geleceğimizin teminatı olduğunun bilincinde olarak, şirketimizin bulunduğu bölgedeki eğitim kurumları ve çalışanlarımızın başarılı 
çocukları desteklenmektedir.  
Acknowledging that the young generations are the assurance of our future, we support schools in the neighborhood of our company and 
successful pupils among the children of our employees. 
1) Ethical Trading Initiative, The ETI Base Code 2016 , https://www.ethicaltrade.org/resources/eti-base-code = . 

Zorla veya yasa dışı çalışma hiçbir şekilde kabul edilmez.
Forced or illegal labour is not accepted in any form.

Şirketimizde çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahip olup; kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, sosyal sınıf ve yaş gibi konularda 
ayrımcılık ve kötü muamele uygulanmamaktadır. 
Our employees have the right to freedom of expression and belief; and there is no discrimination and/or abusive behaviour based on 
language, religion, ethnicity, gender, social class, age, and the like.  

Şirketimizde ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Wages are based on the knowledge and capabilities of our employees. Wages meet or exceed the legal minimum wage. 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

Şirketimiz ETI (Etik Ticaret Girişimi) Kodu1) esas alarak yönetilmektedir ve amacımız bu yönetim şeklini   iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile 
birlikte sürdürmektir. Bu kapsamda aşağıdaki hedefler temel şart ve koşulları içermekte olup bunlarla sınırlı değildir:
Our company is managed on the  basis of the ETI (Ethical Trading Initiative) code 1) , and we aim to sustain these goals along with our business 
partners and suppliers . They include, but are not limited to the following basic terms and conditions:

Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir. Şirketimizde çalışma yaşı yasalarda tanımlandığı gibidir. 
Child labor is NOT permitted. The minimum working age in our company is as defined by law.


