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Amaç  

Ateş Çelik, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetleri ve hedeflerini 

Sürdürülebilirlik Politikası ışığında belirler. Bu Politika ile sürdürülebilir ekseninde izleyeceği genel ilkeler 

ile temel yönetim ve kontrol amaçlarını belirlenmektedir. 

Kapsam 

Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Politikası aracılığıyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşları açısından 

katma değer yaratmayı, çevreye duyarlı hareket etmeyi, iklim değişikliği ile mücadelede üstüne düşen 

görevi yerine getirmeyi, en yüksek etik standartlara uymayı, mevzuata uyumlu hareket etmeyi ve bu 

alanlardaki çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi esas alır. 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası kapsamında kabul edilen tüm dokümanlarda gerekli olduğu ölçüde 

Sürdürülebilirlik amaçlı hükümlere yer verir. Gerekli görülmesi halinde bu konulara ilişkin özel 

dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

İlkeler 

Şirketimiz Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Faaliyette bulunduğumuz tüm coğrafyalar ve sektörlerde; ulusal ve uluslararası standartlar ile 

beraber yürürlükte bulunan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket edeceğimizi kabul, beyan 

ve taahhüt ederiz. 

2. Tüm faaliyetlerimiz ve tüm değer zincirimiz boyunca doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal 

etkilerimizi göz önünde bulundururuz. 

3. Üretim süreçlerimizde kaynak kullanımı en aza indirmeyi, sera gaz emisyonlarını azaltmayı, atık 

oluşumunu önlemeyi, geri kazanımdan azami seviyede faydalanmayı hedefler ve verimliliğini 

artırmaya yönelik gerekli önlemleri tespit eder, hedefler belirler, hayata geçirir ve bu süreçte 

sürekli iyileştirme yaklaşımını esas alırız. 

4. Ürünlerimizden kaynaklı karbon ayak izini düşürme yönünde yeni ürün geliştirme, Ar-Ge ve 

bilinç artırıcı faaliyetlerimiz aracılığıyla iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunuruz.  

5. Etik kurallara ve yüksek etik standartlara uyum göstermeye büyük önem veririz ve bu hususu 

yakından gözetim altında tutarız. 

6. Rüşvet ve yolsuzluğa sıfır tolerans prensibini benimseriz ve bu eylemleri en ağır biçimde 

cezalandırırız. 

7. Şirketimizde yaratılan iş ortamının insan haklarına saygılı, iş sağlığı ve güvenliği temin eden, 

sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği, çağdaş insana yakışır bir ortam olmasına 

önem veririz. Şantiyelerimizde de aynı ortamı yaratmaya çalışırız. 

8. Şirketimizde fırsat eşitliğini sağlamak için azami çabayı sarf ederiz. Her türlü ayrımcılığa karşı 

bir duruş sergiler, kadın, genç ve dezavantajlı grupların istihdamına yönelik fırsatlar yaratır ve 

sektörde istihdamın desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunuruz. 

9. Tüm paydaşlarımız ile yakın bir iletişim halinde olarak sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine 

ulaşılması için çalışmalara katkı sunar, sürdürülebilirlik ekseninde belirlemiş olduğumuz strateji 

ve faaliyetleri tüm kamuoyu ile şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşırız. 

10. Müşterilerimizi varlık sebebi olarak görür ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutma hedefi 

doğrultusunda sürekli gelişim bakış açısıyla ürün ve hizmet kalitesini artırmak için çaba 

gösteririz. 

11. Satın alma süreçlerinde sürdürülebilir, etik ve sorumlu uygulamaları benimseriz. 

Tedarikçilerimizin gelişimini destekleyerek çevre ve toplum üzerindeki etkilerini yönetmeleri 

doğrultusunda iş birliği içerisinde hareket ederiz. 

12. Şirketimiz içinde kurumsal kapasitenin ve farkındalığın gelişmesi için eğitim ve yetkinlik 

geliştirme faaliyetleri gerçekleştiririz. Toplumu desteklemek amacıyla farklı kurum ve 

kuruluşlarla iş birlikleri kurar, sektörel ve toplumsal sürdürülebilirlik farkındalığının artırılmasını 

yönelik eğitim ve gelişim çalışmaları yürütürüz. 
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13. Şirketimiz bünyesinde sürdürülebilirlik konusunun içselleştirmesi ve yönetimine ilişkin çalışan 

farkındalığının arttırılması amacıyla çevresel, sosyal ve yönetim süreçlerini düzenli olarak 

gözden geçirir, amaç ve hedefler belirler ve tüm paydaşlar ile düzenli olarak iletişim sağlarız. 

Yöntem 

Ateş Çelik Sürdürülebilirlik Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal planlama 

süreçlerine entegre edilmesini temin eder. Sürdürülebilirlik Politikası’nın uygulanması için gereken ve 

bilhassa çevrenin korunmasına, atık üretiminin azaltılmasına, iş ve çevre güvenliğinin sağlanmasına ve 

yapısal estetiğin temin edilmesine yönelik yatırımları – mevcut mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. 

Bu konuda güncel teknoloji ve eğitimleri takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Sürdürülebilirlik Politikası kapsamına giren konularda 

gözetim ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

Sürdürülebilirlik Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Fabrika Müdürü 

olup bu Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan sorumludur. Öte 

yandan tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Sürdürülebilirlik Politikası’nın 

uygulanması konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika’nın Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 
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Amaç 

Rüzgâr Enerjisi sektöründe, yenilikçi ve entegre çözümleri ile müşterilerin başarısına odaklanarak 

sürdürülebilir bir dünya için var gücüyle çalışma misyonuyla hareket eden Ateş Çelik, sürdürülebilirlik 

alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetleri ve hedeflerini Entegre Yönetim Politikası ve 

Sürdürülebilirlik Politikası ışığında belirler. Ateş Çelik, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerine 

uyumlu olarak belirlediği diğer Politika ve Prosedürleri ile bir bütünlük içerisinde sürdürülebilirlik alanları 

ile ilgili konumunu ortaya koyar.  

Kapsam 

Gizlilik Politikası, Ateş Çelik’in gizlilik kapsamında belirlediği hükümlere yer verir. Gerekli görülmesi 

halinde bu konuya ilişkin özel dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Şirketimiz, Gizlilik Politikası aracılığıyla müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ait bilgilerin amacının dışında 

ve kötüye kullanılmasının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almayı esas alır. 

İlkeler 

Şirketimiz Gizlilik Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Müşterilerinden topladığımız bilgilerin kapsamını ürün tasarımı, üretimi ve her türlü yasal ve 

düzenleyici gereklilikleri karşılamak amacıyla yalnızca gerekli olan bilgilerle sınırlandırırız.  

2. Müşterilerimize ait bilgilerin nasıl kullandığına dair bilgi verir ve müşteri talebi doğrultusunda ek 

açıklama yaparız.  

3. Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için ilave önlemler alırız. 

4. Bilgilerin hızlı, doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanılmasını sağlamak için etkin prosedürler 

oluşturur, bu kapsamda uygun teknolojilerden faydalanırız.  

5. Müşteri bilgi sistemleri dahilinde müşterilere verilen taahhütlerini yerine getirebilmek amacıyla 

çalışanlarımızı yetkilendiririz.  

6. Müşteri tarafından önceden bilgilendirilmedikçe veya yetkilendirilmedikçe müşteri bilgilerini 

hiçbir koşulda üçüncü taraflarla paylaşmayız.  

7. Bu politikanın aksi yönde davranış gösteren çalışanlarımızı disiplin cezalarına tabi tutarız. 

8. Gizlilik uygulamalarına ilişkin iç denetim sistemleri kurgular ve ilgili faaliyetleri yürütürüz. 

Yöntem 

Ateş Çelik Gizlilik Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal planlama 

süreçlerine entegre edilmesini temin eder. Gizlilik Politikası’nın uygulanması için gereken güncel 

teknoloji ve eğitimleri takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Gizlilik Politikası kapsamına giren konularda gözetim 

ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

Gizlilik Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Finans Direktörü olup bu 

Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan sorumludur. Öte yandan 

tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Gizlilik Politikası’nın uygulanması 

konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika’nın Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 
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Amaç 

Rüzgâr Enerjisi sektöründe, yenilikçi ve entegre çözümleri ile müşterilerin başarısına odaklanarak 

sürdürülebilir bir dünya için var gücüyle çalışma misyonuyla hareket eden Ateş Çelik, sürdürülebilirlik 

alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetleri ve hedeflerini Entegre Yönetim Politikası ve 

Sürdürülebilirlik Politikası ışığında belirler. Ateş Çelik’in sürdürülebilirlik yaklaşımının ana 

önceliklerinden birisi, faaliyetlerini insan haklarına saygı ilkesi ile gerçekleştirmektir.  

Kapsam 

İnsan Hakları Politikası, Ateş Çelik’in insan hakları kapsamında belirlediği hükümlere yer verir. Gerekli 

görülmesi halinde bu konuya ilişkin özel dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Şirketimiz, İnsan Hakları Politikası aracılığıyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşları açısından 

insana yakışır iş yaklaşımı çerçevesinde ilgili tüm standartlara uymayı, mevzuata uyumlu hareket etmeyi 

ve bu alanlardaki çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi vizyonu esas alır. 

İlkeler 

Şirketimiz İnsan Hakları Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne uyumlu olarak hareket ederiz. Bu kapsamda zorla çalıştırma ve çocuk işçi 

çalıştırma konularında ilgili yerel mevzuata ve bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

anlaşmalara uygun hareket ederiz. 

2. İnsan haklarını gözetmeyi ve insana yakışır bir iş ortamı sunmayı hedefleriz. Çalışma ortamında 

çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunma konusunda gerekli aksiyonları alırız.  

3. Çeşitliliği ve farklılıkları karşılıklı olarak kabul ederiz. 

4. Çalışanlarımıza uygun ücretlendirme ve yan haklar sağlarız. 

5. Çalışanlarımızın kariyer ve kişisel gelişimlerini destekler, ihtiyaç doğrultusunda eğitim ve 

kapasite geliştirme faaliyetlerini yürütürüz. 

6. Çalışanlarımıza; işe alım, terfi, tazminat, yan haklar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve iş 

sonlandırma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde ırk, dil, din, dini inançlar, mezhep, etnik köken, 

yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, renk, fiziksel özellikler, doğduğu ülke, 

medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, politik görüş gibi 

konular nedeniyle ayrımcılık yapmayız. 

7. Sözlü, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz konularını önlemek ve ortaya çıktığında 

yönetmek için gerekli adımları atarız. 

8. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda bulunan toplulukların haklarına saygı duyar, 

yaşamlarındaki olumsuz etkileri azaltmak için çaba gösterir ve daha iyi olanaklara sahip 

olabilmeleri için projeler yürütürüz. 

Yöntem 

Ateş Çelik İnsan Hakları Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal planlama 

süreçlerine entegre edilmesini temin eder. İnsan Hakları Politikası’nın uygulanması için gereken tüm 

faaliyetleri – mevcut mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. Bu konuda güncel teknoloji ve eğitimleri 

takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde İnsan Hakları Politikası kapsamına giren konularda 

gözetim ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir. 

 

 



 
 

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI 
 

Yayın Tarihi: 23.06.2022     Revizyon Tarihi: -     Rev.: 0 

 

Yönetim  

İnsan Hakları Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili İnsan Kaynakları 

Müdürü olup bu Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan 

sorumludur. Öte yandan tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da İnsan Hakları 

Politikası’nın uygulanması konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçirilir. 
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Amaç  

Ateş Çelik’in sürdürülebilirlik yaklaşımının ana önceliklerinden birisi de tedarik operasyonlarına 

sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseterek, tüm satın alma ve tedarik süreçlerindeki riskleri azaltmaktır.  

Kapsam 

Tedarik Zinciri Politikası, Ateş Çelik’in tedarikçileri kapsamında belirlediği hükümlere yer verir. Gerekli 

görülmesi halinde bu konuya ilişkin özel dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Şirketimiz, Tedarik Zinciri Politikası aracılığıyla tüm tedarikçilerinin tüm politikalarına uyumlu hareket 

etmelerini ve bu alanlardaki çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi esas alır. 

İlkeler 

Şirketimiz Tedarik Zinciri Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Entegre Yönetim Sistemi Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası ve ilgili diğer politikalara uyumlu 

hareket etmelerini; 

2. Faaliyette bulundukları bölgelerde geçerli olan ilgili tüm yasa, düzenleme ve mevzuata uygun 

hareket etmelerini; 

3. Üretim ve tedarik süreçlerinde kaynak kullanımını en aza indirmeyi, sera gaz emisyonlarını 

azaltmayı, atık oluşumunu önlemeyi ve geri kazanımdan azami seviyede faydalanmalarını; 

4. Verimliliği artırmaya yönelik gerekli önlemleri almasını ve hedefler belirleyerek bunları hayata 

geçirmesini; 

5. Operasyonel faaliyetleri kaynaklı çevresel ve sosyal etkilerini minimize etmelerini; 

6. Etik kurallara ve yüksek etik standartlara uyum göstermelerini ve bu hususu yakından gözetim 

altında tutmalarını; 

7. Rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans prensibini benimsemelerini, yasalara uyumsuzluk teşkil 

edecek faaliyetlerde bulunmamalarını; 

8. İnsan haklarına saygılı, iş sağlığı ve güvenliği temin eden, sosyal adaletin ve çalışma haklarının 

sürekli geliştiği, çağdaş insana yakışır bir ortam sunmalarını; 

9. Ayrımcılığa karşı bir duruş sergilemelerini, kadın, genç ve dezavantajlı grupların istihdamına 

yönelik fırsatlar yaratmalarını ve sektörde istihdamın desteklemelerini; 

10. Irk, dil, din, dini inançlar, mezhep, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel 

yönelim, renk, fiziksel özellikler, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü 

olunanlar, engellilik, sosyal sınıf veya politik görüşlere dayalı ayrımcılık yapmamalarını; 

11. Ürün ve hizmetlerde güvenlik ve kalite standartlarını gözetmelerini; 

12. Gerçekleştirilecek planlı veya plansız denetimler kapsamında şeffaf ve işbirlikçi davranmalarını; 

beklemektedir. 

Yöntem 

Ateş Çelik Tedarik Zinciri Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal planlama 

süreçlerine entegre edilmesini temin eder. Tedarik Zinciri Politikası’nın uygulanması için gereken tüm 

faaliyetleri – mevcut mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. Bu konuda güncel teknoloji ve eğitimleri 

takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Tedarik Zinciri Politikası kapsamına giren konularda 

gözetim ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

 

 

 



 
 

TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI 
 

Yayın Tarihi: 23.06.2022     Revizyon Tarihi: -     Rev.: 0 

Yönetim  

Tedarik Zinciri Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Finans Direktörü 

olup bu Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan sorumludur. Öte 

yandan tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Tedarik Zinciri Politikası’nın 

uygulanması konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 
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Amaç 

Ateş Çelik’in sürdürülebilirlik yaklaşımının ana önceliklerinden birisi de kaliteli hizmet sunma anlayışı 

ışığında müşteri memnuniyetini sağlamaktır.  

Kapsam 

Müşteri Memnuniyeti Politikası, Ateş Çelik’in müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerde memnuniyetin 

sağlanmasına yönelik hükümlere yer verir. Gerekli görülmesi halinde bu konuya ilişkin özel dokümanlar 

hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Şirketimiz, Müşteri Memnuniyeti Politikası aracılığıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması için 

faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi esas alır. 

İlkeler 

Şirketimiz Müşteri Memnuniyeti Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Müşteri isteklerini kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele alırız.  

2. Müşterilerimizden gelen talep, şikâyet ve önerileri objektif, çözüm odaklı ve özenli bir 

yaklaşım prensibiyle inceleriz. 

3. Müşterilerimizden gelen talep, şikâyet ve önerileri iletebilecekleri kanalları belirler ve 

bunların iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için faaliyetlerde bulunuruz. 

4. Müşterilerimizin bildirimlerini yasal mevzuat çerçevesinde değerlendiririz.  

5. Müşterilerimizden gelen talep, şikâyet ve önerileri müşteri odaklı ele alır, etkin ve sonuç 

odaklı çözümler üretiriz. 

6. Müşterilerimizden gelen her türlü konuyu derinlemesine araştırarak üretim ve tedarik 

zincirinde gerekli kalıcı iyileştirmeleri yaparak sistem ve süreçlerimize uygularız. 

7. Müşteri memnuniyeti kapsamında kapasitenin ve farkındalığın gelişmesi için eğitim ve 

yetkinlik geliştirme faaliyetleri gerçekleştiririz. 

Yöntem 

Ateş Çelik Müşteri Memnuniyeti Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal 

planlama süreçlerine entegre edilmesini temin eder. Müşteri Memnuniyeti Politikası’nın uygulanması 

için gereken tüm faaliyetleri – mevcut mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. Bu konuda güncel 

teknoloji ve eğitimleri takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Müşteri Memnuniyeti Politikası kapsamına giren 

konularda gözetim ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

Müşteri Memnuniyeti Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Satış 

Direktörü olup bu Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan 

sorumludur. Öte yandan tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Müşteri 

Memnuniyeti Politikası’nın uygulanması konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 

 


