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ENTEGRE ŞİRKET POLİTİKAMIZ 
 

Lider havalimanı işletmecisi olma vizyonumuz ile bağlılık, güvenilirlik, adil olma ve müşteri odaklılık 
değerlerimiz kapsamında şirket politikamız oluşturulmuştur. 

 Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirmek için gerekli insan ve finansal 

kaynakları sürekli olarak sağlamak,  

 Adil ve olumlu kurum kültürü geliştirmek, çalışanların bilgi ve becerilerine uygun görev ve sorumluluklar 

vermek,  

 Çalışanlara sağlıklı, emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, temel iş ilkeleri ve çalışan hakları 

kapsamında ayrımcılık yapmama, zorla çalıştırma, çocuk işçi çalıştırmama, sivil toplum örgütlerine üyelik 

özgürlüğü gibi temel insan hakları ilkelerine saygı duymak,   

 Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile ulusal ve uluslararası yasalara, düzenlemelere, iç prosedürlere, 

kabul edilmiş uluslararası standartlara ve etik davranış kurallarına uymak,  

 Paydaşlarımızın ve müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, erişilebilirlik, objektiflik, şeffaflık, cevap 

verilebilirlik ve gizlilik ilkeleri kapsamında karşılamak, bu amaçla çalışanlar dahil tüm halkın kolay 

erişebileceği şikayet mekanızması kurmak, 

 Kurumsal müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve tedarikçilerle çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 

temelinde ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin ve şeffaf iletişim kurmak, 

 Toplum sağlığı ve güvenliğini  göz önüne alarak  hava su, toprak, gürültü kirliliği ve biyolojik çeşitliliğe 

yönelik olumsuz etkilerin azaltılmasına için çalışmalar yapmak,   

 Yüksek çevre ve sosyal bilincimiz ile döngüsel ekonomiye önem vermek, doğal kaynakları etkin 

kullanmak ve  bu amaçla paydaşlarla işbirliği içinde olmak,  

 Doğrudan sorumlu olduğumuz sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iş ortaklarımızın sera gazı azaltım 

çalışmalarına destek vermek, azaltılması için işbirliği yapmak. İklim değişikliği ile mücadele için tüm 

süreçlerde yenilikçi çözümler geliştirmek. Karbon Akreditasyonu şartlarını karşılamak,  

 Veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini, sürekliliğini ve bilgi varlıklarının güvenliğini ve gizliliğini sağlamak,  

mevzuatlardan, sözleşmeden, iç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklardan doğan yükümlülükleri 

karşılamak, 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, 

yolculara, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması, 

gizililiğinin sağlanması ve imhası konusunda gerekli sorumlulukları karşılamak, 

 Tüm yönetim sistemlerine ait tehdit ve fırsatları göz önüne alarak, çalışanların katılımıyla etkin risk 

yönetimi yapmak, 

 Yenilikçi yaklaşımla iş modelleri yaratarak iş ortaklarımız ve tedarikçilerle karşılıklı fayda prensibi ile 

sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, 

 Bütün süreçlerin çevresel ve sosyal etkilerini de gösteren performans parametrelerinin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,  

 Sistematik ve kurumsal faaliyetlerin çıktısı olarak etkinlik ve verimlilik elde etmek,  

Entegre Politikamızdır. 
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