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MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI 

 

 

1. Amaç 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 

düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. 

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında etkili veya faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum veya çıkar 

gruplarıdır. İlgili menfaat sahiplerine şirketimizle ilgili  “adil, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve açıklıkla 

yorumlanabilir” tarzda bilgilendirme yapmak suretiyle, hak kullanımı esasları ve yürütme şeklini belirlemektir. 

 

2. Kapsam  

Bu düzenleme; şirket çalışanları, kamu otoriteleri, müşteriler, tedarikçiler, kredi verenler, yatırımcılar, çeşitli 

sivil toplum kuruluşları, şirkete yatırım yapmayı düşünen tasarruf sahipleri ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü 

iletişimin esaslarını belirler 

 

3. Menfaat Sahiplerinin Korunması 

Menfaat sahipleri ile Şirketimiz arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde yazılı sözleşmeler ile 

düzenlenmesine özen gösterilir. 

Şirketimiz özellikle insan kaynaklarına, iş yönetim politikalarına ve operasyonel uygulamalara azami özen 

göstermektedir. Şirketimiz, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış tazminat mekanizmalarının 

kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturur ve 

bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar. 

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin 

çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketimizin de hakları, imkânları ve itibarı gözetilerek korunur. 

Şirketimiz ile menfaat sahiplerimiz arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme 

ulaştırılmasında Şirketimiz öncü rol oynar. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya 

menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması 

açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması 

hedeflenir. 

 

4. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Menfaat sahipleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda belirlenen 

araçlar vasıtasıyla bilgilendirilir ve sürekli iletişim kurularak iletilen talepler değerlendirilmekte, çözüm önerileri 

geliştirilir. 

 

Menfaat sahipleri; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık faaliyet raporları, finansal 

raporlar, kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma 

anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen performans değerlendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketin hedef ve 

faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir. Ayrıca, kurum içi paylaşım sistemi olarak kurulan kurumsal 

portal ile bilgilendirmeler tüm çalışanlar tarafından ulaşılabilir haldedir. 
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Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Şirketimiz politikaları ve prosedürleri hakkında Kütahya Şeker 

Fabrikası A.Ş kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Kamuyu 

aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz bilgiye ulaşmasını 

sağlayacak yapı oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikasına Şirketimizin kurumsal internet sitesinden 

(www.kutahyaseker.com.tr) ulaşılabilmektedir. 

 

Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen performans değerlendirme toplantıları ile çalışanlar, 
Şirketin hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir. Ayrıca, kurum içi paylaşım sistemi olarak 
kurulan kurumsal portal ile bilgilendirmeler tüm çalışanlar tarafından ulaşılabilir haldedir. Menfaat sahiplerinin 
bilgilendirilmesinden, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ile 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlu olup, Şirketimiz bilgilendirme politikasına internet sitemizden 
(www.kutahyaseker.com.tr) ulaşılabilir. 
 

5. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 
 
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket 
faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç 
düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir. 
Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı 
olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve 
politikalar geliştirilmektedir. 
Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların şirket ve yönetim hakkında beklentileri alınarak iş ve çalışma 
koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak iç iletişim ve bilgilendirme 
toplantıları ile çalışanların iyileştirme önerileri alınmaktadır. 
Belirli aralıklarla yapılan koordinasyon toplantılarında tüm orta ve üst kademe yöneticilerin şirket kararlarının 
verilmesi aşamasında görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Şirket genelinde uygulanan yalın yönetim 
sistemi ile çalışanlara öneri verme, uygulama imkânı sağlanmakta ve iyileştirici faaliyetler hakkında çalışanların 
önerileri alınmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, sendikalar ve potansiyel ve hâlihazırdaki yatırımcılar ile çeşitli 
toplantılar yapılmaktadır. 
Hissedarlarımız, genel kurul toplantılarımıza katılmak suretiyle yönetime katılma haklarını kullanırlar.  
Çalışanların yönetime katılımı, yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve 
Şirket bünyesinde yapılan toplantılar vasıtasıyla sağlanır. 
Menfaat sahiplerinin soru, görüş, öneri ve şikâyetleri için web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden 
Yatırımcı ilişkileri ile bağlantı kurmaları imkânı sağlanmıştır. 

 
6. İnsan Kaynakları Politikası 

 
Şirketin Stratejik hedefleri doğrultusunda, bireysel gelişimi destekleyici politikalar,  
performans değerlendirme ve çalışan memnuniyeti, Kütahya Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları’ nın hareket 
noktalarını oluşturmaktadır.  
Kütahya Şeker Fabrikası , gelişim süreci içinde İnsan  Kaynakları Yönetiminin koşulsuz önemine inanmaktadır. 
Bu sebeple amacımıza ulaşırken; 

 İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat 
sağlanması ilkesi benimsenir. 

 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. 

 Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına 
yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. 

 Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme 
toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. 
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 Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya 
temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır. 

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. 

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına 

yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir. 

 Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve 
duygusal anlamda zorlayıcı muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. 

 Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. 

7. Müşteri  ve  Tedarikçilerle  İlişkiler 

 Şirketimiz, faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirdiği pazarlama ve satış hizmetlerinde müşteri 
memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır.  

 Şirketimiz, ticari sır kapsamındaki müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir.  

 Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin kurulması ve 
taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyulması için şirketimizce gerekli önlemler alınmış ve bu 
konudaki hassasiyetimiz tüm çalışanlarımıza iletilmiş ve ortak şirket bilinci ortamı yaratılmıştır. 

8. Etik  İlkeler 
Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal 
yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur. 
Şirketimizin Etik İlkeleri internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulur. 
 


