
 

KONYA KAĞIT SAN.VE TİC. A.Ş.  

ETİK KURALLARI 

 

 

Konya Kağıt A.Ş. (“Şirket”), faaliyetlerini yürürlükteki yasal mevzuat, esas sözleşme, iç 

yönergelere ve kamuya açıklanmış Şirket politikalarına göre yürütür. Şirket bünyesinde Etik 

Kuralların uygulanması ve yürütülmesine özen gösterilir. 

  

1. Şirket Çıkarları 

Çalışanlar, Şirket çıkarlarını korumak ve gözetmekle ve pay sahiplerinin menfaatlerini 

korumakla görevlidir. 

 

2. İnsan Kaynakları 

a) Çalışanlar arasında ayrım yapılmaz. 

b) Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. 

c) Kariyer gelişiminde performans ve verimlilik esastır. 

d) Çalışanlara kariyer gelişim imkanı sağlanır. 

e) Çalışanların sorun, talep ve beklentileri dikkate alınır.  

f) Çalışanlara güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamı sağlanır. 

g) Çalışanların kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine yönelik eğitimler desteklenir. 

 

3. İş Ahlakı  

a) İş etiği ve ahlakına riayet edilir. 

b) Genel ahlak kurallarına özen gösterilir.  

c) Şirket faaliyetleri şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütülür.  

d) Çalışanlar arasında güven ve iş birliği esastır. 

e) İş normlarıyla bağdaşmayan tavır ve davranışlardan kaçınılır. 

f) Şirketin ve  “Konya Kağıt” isminin saygın imajının korunması ve geliştirilmesinde tüm 

çalışanlar tarafından gerekli özen gösterilir. 

g) Şirket ve faaliyetlerine yönelik sorumluluklar özveri içerisinde yerine getirilir. 

h) Şirket’in kamuya açık olmayan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve menfaat elde 

edilemez. 

 

4. Sorumluluklar  

A. Sosyal Sorumluluk 

 

a) Çevre ve insan sağlığına yönelik konularda gerekli duyarlılık gösterilir. 

b) Paydaşların haklarının korunmasına büyük özen gösterilir. 

c) Sosyal sorumluluk gereği olarak, gerektiğinde, ilgili tüm diğer kurum veya kuruluşlarla 

iş birliği yapılır. 

d) Faaliyet gösterilen yerlerde doğa ve doğal hayatın korunmasına gerekli hassasiyet 

gösterilir. 

e) Kamu yararı gözetilen projelere gönüllü katılım sağlanır. 



f) Şirketin paydaşlarıyla ve çevresiyle olan ilişkileri saygı, adalet, eşitlik ve nezaket 

kuralları çerçevesindedir. 

g) Şirket tedarikçileri ile olan ilişkilerinde gerekli özeni gösterir ve yükümlülüklerini yerine 

getirir. 

h) Şirket, müşteri memnuniyeti odaklı hareket eder. 

i) Şirket, müşterileri ile olan ilişkilerinde saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kurallarını 

gözetir. 

j) Şirket, rakiplerine karşı yapıcı rekabet ortamı içerisindedir, haksız rekabetten kaçınır. 

 

 

B. Yasal Sorumluluk 
 

a) Şirket faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülür. 

b) Düzenleyici veya ilgili diğer kuruluşlarca talep edilecek bilgi ve belgeler, doğru, 

zamanında ve eksiksiz olarak sunulur. 

c) Şirket kayıtlarının doğruluğu ve tutarlılığı esastır. 

 

C. Ekonomik Sorumluluk 

 

a) Şirket ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği esastır. 

b) Şirket, ortaklarına ve yatırımcılarına maksimum değer perspektifiyle sürdürülebilir 

karlılığı amaçlar. 

c) Şirket, kaynaklarını verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetir. 


