
 

ETİK DEĞERLERİMİZ 

I. İş Etiği Kurallarımız 

A. Güvenilirlik  

Ege Seramik; tüm iş süreçlerinde ve/veya ilişkilerinde doğru ve dürüst bir yaklaşım sergileyerek güven veren bir 

firma konumunda olmayı hedefler, bu amaçla hareket eder. 

B. Gizlilik 

Ege Seramik gizli ve özel bilgileri;  rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz 

kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla 

akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar. 

Ege Seramik, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi halka açık bir şirket olmasının bilinci içerisinde Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemini benimser,  spekülatif sonuçlar doğuracak her türlü gizli bilginin içeriden 

sızdırılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır, bilgilendirmeleri yapar, mevzuat dahilinde açıklanması 

uygun görülen hususları eş zamanlı kamuya açıklar.    

C. Adaletlilik 

Ege Seramik yöneticileri personel arasında adaletli davranmanın ihmal edilmemesi gereken bir görev olarak 

kabul eder. İşlerin yürütülmesi sırasında aynı seviyedeki personele eşit oranda yetki ve sorumluluk verir, hak ve 

menfaatlerden eşit olarak yararlanmalarını sağlar. Şirket çalışanlarına yetkinlik ve hedef bazlı performans 

değerlendirme sistemi uygulanır. 

D. Müşteri ve Kalite Odaklılık 

Ege Seramik; müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini araştırır, gerekli iletişimi kurarak müşteri ilişkilerinin 

sistematik şekilde yürütülmesine olanak sağlar. Şirket amaçlarının müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile bağlantılı 

olmasını güvence altına alarak memnuniyetin sağlanması için dengeli bir yaklaşım sergiler. 

E. Rekabetçilik 

Ege Seramik; becerilerin, teknolojinin ve yenilikçi çalışma biçimlerinin gelişimini kullanarak iç ve dış piyasada, 

küresel ölçekte rekabet gücü kazanmasına yönelik  uygulamaları hayata geçirir. 

F. İnsana Saygı 

Ege Seramik; iç ve dış ilişkilerinde karşılıklı saygı ve güvenle hareket eder, personeline, müşterilerine ve iş 

ortaklarına  karşı saygılı bir tutum sergiler. İşe alım süreçlerinde, iş ilişkilerinde herkese eşit olanaklar sunar. 

G. Şeffaflık 

Ege Seramik;  personelleri arasında bilgi paylaşımını sağlayarak samimi ve güven üzerine kurulu bir ortamın 

oluşmasını hedefler. Personellerinin katılımcı olmasını amaçlayarak sorumlulukların gelişimine katkı sağlar.   

H. Katılımcılık  



Ege Seramik; personelinin işlerini daha iyi yapabilmeleri ve bundan hem kendilerinin ve hem de kuruluşun yarar 

sağlayabilmesi için karar alma gücünün paylaşılmasını hedefler. 

 

 

II. Sorumluluklarımız 

A. Yasal Sorumluluklarımız 

Ege Seramik; yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. Kanunları ve Uluslararası Hukuk 

çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında 

sunar. 

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü 

ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile 

yükümlülüklerini yerine getirir. 

B. Sosyal Sorumluluklarımız 

Ege Seramik; sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetleri sırasında çevreye olan 

olumsuz etkileri en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği 

konularında, çalışanlarına yol göstermek, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almayı işinin 

ayrılmaz bir parçası olarak görür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aylık olarak toplanarak güvenli çalışma 

ortamının sürekliliğini sağlar. İşyeri Sağlık Birimi tam zamanlı şekilde çalışanlara hizmet verir. Şirket 

bünyesinde bir adet İtfaiye aracı ve eğitimli personel bulunur.  

 

Ege Seramik; aşağıda belirtilen faaliyetleri ile hem çevrenin korunmasına, hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. 

  

- Tasarımdan başlayarak prosesin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel 

etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemleri alır.  

- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanılan ambalaj atıklarını kendi içinde 

sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolar, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertaraf edilmelerini 

sağlar. 

- Piyasaya sürülen ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasına yönelik olarak gerekli organizasyonları yaparak, 

ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlar.  

- Tehlikeli atıklar minimize edilmiş olup, kullanımı devam eden atık yağ, atık pil, atık akü, tehlikeli atıklar ile 

bulaşmış ambalaj atıklarını lisanslı firmalara gönderir, geri kazanımı sağlar.  

- Atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının geri kullanımını sağlar.  

- Atık su arıtma tesisimizde arıtılan su tekrar kullanılarak, deşarj edilen su miktarı azaltılmış bu sayede su 

tüketimimiz minimum seviyeye indirilmiştir.  

- Kaynaklar etkin biçimde kullanılır.  

- Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınır ve sürekli iyileştirme sağlayarak 

bu unsurlar önlenir.  

- Yürütmekte olduğu faaliyetlerinden kaynaklanan hurda ve atıklar kontrol altına alınır, hurda ve atıkların geri 

dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi sağlanır.  

- Sektörde yapılacak CE uygunluk işareti faaliyetlerinde, (89 / 106 / EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 

14411 Harmonize standardı kapsamında uygulamalar sürdürülür.  

 

Sosyal Sorumluluk Politikamız 

  

Çalışanlarının sağlık, güvenlik ve memnuniyetini artırma konularını öncelikli olarak ele alan Ege Seramik,  bu 

politikayla;  

- Süregelen gönüllülük esasına göre çalışma prensibinin devam ettirilmesi,  

- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmaması,  

- Sendika üyeliği ve toplu pazarlık haklarına gösterdiği saygının bundan sonrada aynı hassasiyetle devam 

ettirilmesi,  

- Düzenli aralıklarla verilen sağlık ve güvenlik eğitimleri, sürekli yapılan kontroller ve iyileştirmeler ile sağlanan 

güvenli ve hijyenik çalışma ortamın devamlılığının sağlanması,  



- Yasal gereklilikler ve toplu sözleşmeler baz alınarak çalışma ücretlerinin ödenmesi,  

- Çalışma sürelerinin belirlenmesinde çalışma mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması,  

- İşe alım, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma konularında din, dil, ırk, sınıf, medeni hal, yaş, sakatlık,    

cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, sendika üyeliği, politik görüşe göre ayrım yapılmaması, aynı durumdaki 

personele fırsat eşitliliğinin sağlanması,  

- İstihdamda sürekliliğinin sağlanması,  

- Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının sağlanması,  

- Kötü muamele yapılmasına izin verilmemesi 

 

konularına 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatları baz alarak gösterdiği uyumun yanı sıra, ETI Base Code 

Standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini, devamlılığının sağlamasını, sürekli iyileştirmeyi 

hedefleyen bir yaklaşım ile taahhüt eder. 

C. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Ege Seramik; müşteri memnuniyeti odaklı olarak  müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru 

şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışır. Hizmetlerini  zamanında ve söz verdiği koşullarda sunar; 

müşterilerine saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır. 

D. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız 

Ege Seramik; çalışanların özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlar.  Çalışanlara dürüst ve adil 

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

E. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

Ege Seramik; Ortaklarına değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan 

kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlar. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketin 

kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanını verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetir. Rekabet gücünü artırmaya ve 

büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayan alanlarda yatırım yapmaya özen 

gösterir. Kamuya mali tablolar, strateji, yatırım vb. hususlarda bilgilendirmelerini zamanında, doğru, tam ve 

anlaşılabilir bir şekilde yapar. 

F. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

Ege Seramik; tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek 

için gerekli özeni gösterir. İş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur. 

G. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 

Ege Seramik; sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınır. 

 

 

 

 


