
Şirketimizin Politikaları

Çalışanlara karşı sorumluluklarımız

Çalışma yaşı sınırlamasına yasalarla belirlendiği şekilde uyulmakta,  çocuk işçi 
çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.

Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikler yerine getirilmekte, iş 
kazalarının önlenmesi için gerekli önlemler alınmakta, tüm çalışanlara hijyenik, yeterli 
ve uygun çalışma ortamı sunulmaktadır.

Hiçbir çalışan zorla, baskı altında veya borca dayalı çalıştırılmamaktadır. Tüm çalışanlar 
eşit şartlar altında kendi rızaları ile kendilerine uygun pozisyonlarda istihdam 
edilmektedir.

2. Sorumluluklarımız

İş süreçlerini kurumsal yönetimin dört temel esası olan şeffaflık, adillik, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten  Ulusoy Un, tüm 
faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının esas ve 
değişmez bir parçası olarak görür. Bu doğrultuda, sosyal sorumluluk politikamız, tüm iş 
süreçlerimizde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları 
desteklemek, insan sermayesine, içinde bulunduğumuz topluma ve kültürümüze 
duyarlı olmak temeli üzerine kurulmuştur. 

Sosyal sorumluluk politikamız;

•Şirket yönetim kurulu

•Şirket yöneticileri ve çalışanları

•Bağlı ortaklık yöneticileri ve tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

2. Kapsam

Bu politikanın amacı, Ulusoy Un olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi 
belirtmek ve bu konudaki çalışmalarımızın şirket yönetimi, çalışan ve tüm paydaşlarımız 
için önemini vurgulamaktır.

1. Amaç
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Tüm çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Kimseye din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, 
sosyal sınıf veya birlik üyeliği, fiziksel engel, hamilelik, medeni durum … vs  gibi 
konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

Çalışma saatleri yasaların öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. 
Tüm çalışanlarımıza yasaların öngördüğü şekilde ücret ve sosyal haklar sağlanmakta, 
şirketimiz ücret politikası çalışanların bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve 
asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Şirket yönetimi tüm çalışanların istek ve şikayetlerini dinlemekte ve bu konulardaki 
çözümler yönetim tarafından değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. 

Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımız

Ulusoy Un, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunmasına karşı sosyal 
sorumluluğunun farkında  olup tüm çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.

Tüm çalışanlarımız faaliyetlerine uygun düzeyde, çalışmalarının çevresel etkilerini en 
aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamakla 
yükümlüdür.  Çalışanlarımızdan yasal yükümlülüklerin ötesinde çevre dostu 
uygulamaların gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak 
her türlü girişime destek sağlamaları beklenmektedir. 

Ulusoy Un, toplumsal kalkınmada eğitimi ön planda tutmakta, ülkemizin genç 
nüfusunun ve ihtiyaç sahibi gençlerinin eğitim düzeyinin artırılması için gönüllü olarak 
çalışmakta ve bu çalışmalarının sürekli olmasını hedeflemektedir.

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörün ve bulunduğu coğrafyada sosyal ve ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda yönetim kurulu başkanı 
başta olmak üzere şirket yöneticileri ve çalışanları, birçok sosyal ve mesleki dernek 
üyeliği ile hem sektöre hem de şirket çalışanlarına örnek olmaktadır. Şirket 
gerçekleştirilen seminer, toplantı, konferans… vs gibi aktivitelere katılımı ön planda 
tutmakta,  bilgi ve tecrübelerini paylaşarak özellikle girişimcileri desteklemekte, sektör 
ve ekonomiyi yakından takip ederek katkıda bulunabileceği fırsatları yakından takip 
etmektedir. 

Hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımız

Ulusoy Un, hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, sosyal sorumluluk 
proje seçimlerini ve kararlarını bilinen ekonomik kriterlere
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Bu politikada yer alan tüm sorumluluklar gerekli düzenlemelerle uygulamaya aktarılır 
ve uygulamalar ilgili birimlerce denetlenir.

Ulusoy Un seçtiği ve katıldığı tüm sosyal sorumluluk projelerinde toplum yararını ön 
planda tutmayı ve çalışanları sosyal sorumluluk alanında gönüllü olarak çalışmaları için 
teşvik etmektedir.

Şirket dahil olduğu sosyal sorumluluk projelerinin dışında, toplumumuz için değerli olan 
projelere destek vermeyi amaçlamaktadır.

Ulusoy Un olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerimiz yıllık 
faaliyet raporu aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

4. Uygulama

dayanarak almakta, mali disiplin ve hesap verilebilirlik anlayışıyla, varlık ve kaynaklarını 
en verimli şekilde yönetmektedir.

Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız

Ulusoy Un müşteri memnuniyetine önem vermekte,  ihtiyaç ve taleplere en kısa sürede 
ve en doğru şekilde cevap vermeye çalışmaktadır. Şirket İnsan Haklarına saygılı olarak, 
ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı 
davranmakta, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 
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