
 

 

AYGERSAN A.Ş. 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI ve İLKELERİ 

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız; 

Çevrenin korunması ile ilgili çalışmalarda öncülük etmek, öncelikle çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. 

 

Aygersan Aydınlatma Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bu politika ile;   

Tüm faaliyetlerinde; sosyal sorumluluk bilinciyle  hareket  etmeyi,  yönetim  anlayışının  temel  
unsurlarından  biri  olarak gördüğünü taahhüt eder.    

1971 yılında kurulmuş olan Aygersan, 1987 yılından bu yana Bayraktarlar Holding çatısı altında faaliyet 
gösterirken aynı zamanda yapılan işlerden ve etkilerinden bağımsız olarak, gönüllülük esasına dayalı 
topluma katkı sağlamayı, insan haklarını korumayı, çevresel boyutta örnek olmayı kendisine bir ödev 
edinmiştir.  

Aygersan Kalite Politikası ve İnsan Kaynakları Politikalarında bu temel sosyal bilinç unsuruna atıfta 
bulunulmuş ve her bir çalışanını çevreci, duyarlı, insancıl olma yolunda geliştirmeyi öncelik kabul 
etmiştir. Sosyal sorumluluk ilkelerimizde esas aldığımız önceliğimiz din,dil, ırk, cinsiyet,yaş, engel, görüş 
ayrımına asla müsaade etmeden çeşitliliği destekleyerek demokratik olmaktır. 

Etik ilkelerimiz çerçevesinde; işlerimizden bağımsız olarak yaptığımız sosyal sorumluk faaliyetlerimiz, 
sosyal etkinliklerimiz, Green Team ekibimiz, çevresel duyarlılığımız, kalite ve sertifikasyonlara önem 
vermemiz , çalışanlarımızın sağlığını ve çalışma koşullarını öncelik görmemiz  ve yaptığımız çalışan 
memnuniyeti ve toplum memnuniyeti anketleri ile öncelikle eleştiri oklarını kendimize tutmamız,  
insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerimizin bir parçasıdır. 

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ       
        

Kurumsal Sosyal Sorumluluk  ilkelerimiz aşağıda belirtildiği gibidir. İlkelerimiz doğrultusunda, KSS 
sürecimize uygun olarak faaliyetler planlanır ve gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmaları, çalışanlarımızla mail , kamuoyuyla da internet sitesi aracılığı ile paylaşılır.  
            

1-Paydaşları ile uyumlu işbirliği : Faaliyet göstermekte olduğumuz alanda topluma karşı sosyal ve 
çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.    
             

2- Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak : Topluma karşı sorumluluğumuzda önceliğimiz, 
eğitim faaliyetleridir. Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunarak, öncelikle çalışanlarımız ve 
aileleri olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunuruz.    

   



 

 

3- Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır : Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma 
koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en 
değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak  öncelikli iş hedefimizdir.
    

4- Toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz : Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer 
alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.  

5- Sosyal sorumluluk yaklaşımlarımızın tüm paydaşlarımız tarafından benimsenmesi : Tedarikçilerimiz 
başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında odelo A.Ş standartlarında hareket 
etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen 
gösteririz.            

6- Gelenek, kültür ve yasal düzenlemelere uyarız : Türkiye'nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin 
gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.  

7- Çevre bilinci ile faaliyetlerimizi yerine getiririz : Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri 
sorumluluk bilinci ile yönetiriz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü 
iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirleyerek uygulamaktayız.Yasal yükümlülüklerin ötesinde en 
iyi çevresel çözümlerin uygulanması,çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yayılmasına yardımcı 
olmak  ve çevre bilincini artıracak her türlü çalışma desteklenmektedir.     

8- Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için çaba gösteririz : İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir 
büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde 
kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile 
özel hayat arasındaki dengeyi korumaya çalışırız.       

9- İnsan Haklarına saygı gösteririz : Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmamaktadır. 

 

Bu politika ile ; daha iyi ve mutlu bir dünya için, üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi taahhüt 
ederiz. 

 

 

AYGERSAN 

AYdınlatma GEReçleri SANayi 

 

 

 


