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Etik Değerler Tanımı:
Etik sözcüğü 'Karakter - Evrensel İnsanlık Doğruları' anlamında kullanılmaktadır.

Etik değerlerin kuruluş içinde kavramlandırılıp kullanılması:
Kuruluşu oluşturan; ortaklar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, varlığımızı oluşturan doğal çevremiz ve toplumla
olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı, anlayış ve olması gereken güven değerleri içinde tanımlayıp kavramlandırmak
ve belirlenen değerlere göre davranıp o değerleri korumaktır.

BLS Kurumsal Etik Değerler Başlıkları
1.

Yasal Sorumluluklarımız;

2.

Doğa ve Çevreye Sorumluluklarımız

3.

Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklarımız

4.

Kurumsal Değerlerimize Sorumluluklarımız

5.

Müşterilerimize Sorumluluklarımız

6.

Tedarikçilerimize Sorumluluklarımız

7.

Çalışanlarımızla Ortak Sorumluluklarımız

1.
Yasal Sorumluluklarımız;
1.1. Kurum olarak; Ülkemiz ve ilişki içinde olunan diğer ülkelerin yasalarına uyumlu olarak faaliyet ve ilişki içinde
olunur.
2.
Doğa ve Çevreye Sorumluluklarımız;
2.1. Dünyamızın doğası ve yaşam çevrelerinin tüm cansız ve canlı varlıklarının; geçmiş, mevcut ve gelecek
nesillerin varlığının en temel unsuru olduğu bilinci içinde; korumak ve sorumsuz davrananlara karşı da
yasalara başvurmak hakları kullanılır.
3.
Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklarımız;
3.1. İçinde yaşadığımız topluma karşı Kurumsal olarak biriken değerlerimizden pay ayırarak, toplumun eğitim,
sanat, spor ve kültür gelişimine katkıda bulunarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmektir.
4.
Kurumsal Değerlerimize Sorumluluklarımız;
4.1. Misyon, vizyon ve temelindeki etik değerlerle tanımlanan politikaları doğrultusunda var olan ve varlığını
sürdürmesi hedeflenmiş olan kuruluşumuz için tüm kurumsal kuralları ve etik değerlerini anlamak,
kavramlandırmak ve bu kavramlara göre faaliyetlerde bulunmak.
5.
Müşterilerimize Sorumluluklarımız;
5.1. Kurumsal varlığımız ve sürdürülebilirliğimizin önemli unsuru olan müşterilerimizin beklentilerine ve karşılıklı
menfaatlerin korunmasına da saygılı olunarak;
Kurumsal değerlerine, bilgi gizlilik kurallarına, talep ettikleri ürünler için gerekli olan kalite sistemleri içinde
üretim ve sonrası hizmetini kalite ve maliyet unsurlarını da sürekli iyileştirerek sürdürebilirliği sağlamaktır.
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Tedarikçilerimize Sorumluluklarımız;

6.1. Yapılanma, üretim ve sonrası faaliyetlerimize önemli katkıları olan tedarikçilerimizle karşılıklı menfaatlerin
korunmasına da saygılı olunarak;
Kalite gerekliliklerine göre yapılmış tanımlar ve ek beklentilerimiz doğrultusunda olmak üzere tedarik ettikleri
malzeme ve hizmetleri sağlayabilmeleri için gereken destekler olan; öngörü ve kesin siparişleri zamanında
vermek, ödeme vadelerine uymak, varsa ortak projeler için kurumsal birikimlerimizi yansıtarak sürekli
iyileştirme çalışmalarına katkılarını sağlamak ve olumlu sonuçlarını paylaşmak.
7.

Çalışanlarımızla Ortak Sorumluluklarımız;

7.1. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizce de kabul edilmiş ve yürürlükte olup kurumumuzda tanıtılmış olan
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen insani değerler ve haklar olan;
Dil, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapılmadan ifade özgürlüğü içinde fırsat eşitliği ilkeleri benimsenmiş olup
uyulmasına özen gösterilmektedir.
7.2. Tüm ilişki ve faaliyetlerimizde başarılı olabilmek için ortak bilinç ve kavram ile iletişimin önemini özümseyip
gereken eğitimleri sağlayıp örnek olacak sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim yapısını desteklemek, oluşturmak
ve gelişim içinde sürdürülmesini sağlamak.
7.3. Ortaklar, Yönetim Kurulu ve Tüm Çalışanlar olarak Yukarıdaki başlıklarda anılan; Yasalara, Doğa ve Çevreye,
Toplumsal ve Sosyal, Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimize karşı olan sorumluluklarımızı tam anlayıp, algılayıp
kurumsal ortak bilinç ve kültür içinde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
7.4. Tüm çalışanların öncelikle karşılıklı saygı ve güven değerlerini benimsemelerine hassasiyetle önem verilir.
7.5. Tüm çalışanların kişisel sağlıklarını koruyup geliştirmeleri için gereken ek eğitimler ve altyapı destekleri
sağlanır. Sağlık bilincinin ailelerine ve ilişkili oldukları kişilere de yansıtılması özendirilerek topluma katkı
sağlanması desteklenir.
7.6. Kurumumuzda haksız yoldan elde edilecek herhangi bir kazanım hallerine asla izin verilmez ve söz konusu
edilemez.
Müşterlerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız kurumumuzda herhangi bir etik olmayan davranışa maruz
kaldığında veya şahit olunduğunda doğrudan personel@bls.com.tr adresine gerekli bildirimi yapabilirler.

BONY:

G

