
 

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

 

1. GENEL BİLGİLER 

1.1. Amaç 

Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum 
Çerçevesi’nde “Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Çalışmaları” gerçekleştirilmesine ilişkin ilke ve 
esasların belirlenmesidir. 

1.2. Kapsam 

Şirket, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik 
gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal 
ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan 
şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, engelsiz yaşam, çevre, kültür 
vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile 
sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen 
gösterir. 

2. UYGULAMA 

2.1. Sürdürülebilirlik İlke ve Esasları 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde; 

- Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm iş süreçlerini sürekli iyileştirmek 
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak 
- Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak 
- Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak 
- Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak 
- Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak 
- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan 

sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek 
- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak 
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak 
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek 
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak 
- Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek 
- Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak 
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda 

paydaşlarına sunmak 
- Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü 

olarak benimsemek 

Prensiplerini kapsamaktadır. 

2.2. Yürürlük 

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politikada herhangi bir değişiklik 
gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve internet 
sitesi üzerinden kamuya açıklanır. 

 




