SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM POLİTİKASI

1- GENEL
SANKO PAZARLAMA olarak stratejik sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirlerken; GRI
standartları ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını dikkate alıyoruz.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturup
Paydaşlar ile paylaşmaya dikkat ediyoruz.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici
inovasyon faaliyetlerini her zaman destekleyici bir yaklaşım içinde çalışıyoruz.
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli
nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşmaya dikkat ediyoruz.
İhtiyaç halinde ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı
paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlamayı görev olarak
tanımlıyoruz.
Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen göstermeyi, dengeli yaklaşım kapsamında
açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde
açıklamaya özen gösteriyoruz.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan davamız bulunmamaktadır.
2- ÇEVRE
Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyumluyuz.
Herhangi bir çevre iznine veya ÇED gerekliliklerine tabi değiliz. Emisyon iznine veya deşarj
iznine tabi değiliz.
Paydaşlarımızdan Çevre bilincinin artırılması için çalışmalar yapmasını tavsiye eder, Çevre
Yönetim Sistemlerine uyumlulukları için tavsiyelerde bulunuruz.
Çevresel konularda sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika oluşturma süreçlerine dâhil
değiliz.
Sunduğumuz ürünler ve/veya hizmetlerde Paydaşlarımızın Çevre ulusal veya uluslararası
mevzuatlara uyumu için çeşitli yönetim sistemlerini ve sistem belgelendirmelerini almaları için
teşvik eder ve öneride bulunuruz.
Doğal kaynakların tüketimi konusunda Paydaşlarımızdan özverili davranmalarını ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını tavsiye ederiz.
Operasyonlar veya faaliyetlerimizin tamamında herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine
dâhil değiliz.

3- SOSYAL
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve
Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam
uyumu taahhüt ederiz.
En önemli sermayemiz olarak gördüğümüz insan kaynağımızın temel haklarını, sağlık,
güvenlik ve refahını her zaman ön planda tutuyoruz. Benimsediğimiz insana yakışır iş
anlayışıyla faaliyetlerimizde çalışan ve insan haklarını gözetiyor, her türlü ayrımcılığın önüne
geçmek ve fırsat eşitliği sağlamak için çaba gösteriyoruz.
Başarımızın, en başta çalışanlarımızın kişisel gelişimi ile sağlanabileceğinin bilincindeyiz. Bu
doğrultuda, çalışanlarımızın sürekli gelişim içerisinde olmasını sağlayarak, çalışma
motivasyonunu en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda
yetenekli ve yüksek potansiyelli adaylarla ekiplerimizi güçlendirerek, yeni başarılara imza
atmayı amaçlıyoruz. SANKO GELİŞİM PORTALI ile çalışanlarımızın gelişimine destek
veriyoruz.
SANKO PAZARLAMA’ da etnik köken, cinsiyet, renk, ırk, millet, ekonomik durum ve dini
inanç gözetmeksizin çalışanlarımıza tüm insan kaynakları süreçlerinde eşit fırsatlar sunuyoruz.
Çalışanlarımızı, özlük haklarını yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde, doğru ve tam olarak
kullanmaları için yönlendiriyoruz.
Kişisel verilerin korunması hakkında KVKK uyum sağlamaktayız. SANKO bünyesinde kişisel
verilerin korunması ile ilgili kurulumuz mevcuttur ve gerekli çalışmaları yapmaktadır. SANKO
GELİŞİM PORTALI yolu ile KVKK konusunda eğitimler vermeyi hedefliyoruz.
İş Etiği Kurallarımız ve şirket politikalarımız kapsamında zorla ve cebren çalıştırma veya çocuk
işçi istihdamı söz konusu değildir. SANKO PAZARLAMA’ da çocuk işçi çalıştırma
konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak hareket
ediyoruz. Çocukları işgücü olarak kullanan hiçbir paydaş ile iş birliği gerçekleştirmiyoruz.
SANKO PAZARLAMA çalışanları ve tüm paydaşlar ayrımcılıkla mücadele konusunda
sorumluluğa sahiptir. Açık kapı politikası sayesinde, etik kurallarının ihlal edilmesi halinde,
SANKO PAZARLAMA çalışanları ve diğer paydaşları, SANKO PAZARLAMA yönetimi ile
doğrudan iletişime geçebilir. Potansiyel ihlaller SANKO PAZARLAMA çalışanları tarafından
isim bildirmeksizin ihbar edilebilir. SANKO PAZARLAMA, görevi kötüye kullanma ihbarı
yapan çalışana misilleme yapılmaması yaklaşımını benimser.
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme eğitimlerini SANKO
GELİŞİM PORTALI üzerinden vermeyi taahhüt ediyoruz.
Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çalışmamızın şart koşuludur. Her türlü müşteri
şikayetlerini değerlendirerek Paydaşlarımız ile paylaşıyor, sorunlara akılcı ve etik olarak
çözümler üretmeyi taahhüt ediyoruz.
Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütmekteyiz. Paydaşlarımız bizi herhangi bir
konuda istediği şekilde arayabilir, sorunlarını ve sorularını yöneltmesi konusunda açık kapı
ilkesini benimsemeyi taahhüt ediyoruz.

4- İş Sağlığı ve Güvenliği
Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Risk analizleri,
performans ölçümleri, eğitimler, tatbikatlar ve altyapı iyileştirmeleri gibi uygulamalar
geliştirmeye devam ediyoruz. SANKO GELİŞİM PORTALI ile çalışanlarımıza iş güvenliği
konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

5- KURUMSAL YÖNETİM
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması
gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum
sağlamaktayız.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde tüm paydaşlarımıza uyum sağlamak ve
paydaşlarımız ile iletişiminde acık kapı politikası uygulamaktayız. Bütün paydaşlarımızla
iletişim halinde olarak sürdürülebilirlik politikalarımızı paylaşmaktayız.
SANKO PAZARLAMA reklam, sponsorluk ve tanıtım faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm
pazarlama iletişimiyle ilgili faaliyetlerinde yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamaktadır.
SANKO PAZARLAMA olarak sosyal sorumluluk projelerinde yapmayı görev sayar, önemi ve
oluşumu konusunda paydaşları ile etkileşim halinde kalmayı taahhüt eder.

