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Hitit Sürdürülebilirlik Politikası 

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (“Şirket”) olarak, temel kurumsal değerler ve etik standartlar ile 

uyumlu bir şekilde sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği desteklemek için 

faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda insan, toplum ve çevrenin korunmasının temel öncelik 

olduğunun bilinci içerisinde aşağıdaki temel ilkeleri esas alırız: 

• Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte etik, şeffaf ve hesap

verebilir bir kurumsal anlayış çerçevesinde, mevzuata uyumla ticari faaliyetlerde

bulunur, daha yaşanılabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı

hedefleriz.

• Kurumsal yönetim konusunda ilgili mevzuatı takip eder, zorunlu ilkeleri uygular,
zorunlu olmayan ilkeleri mümkün olduğunca hayata geçirmeye çalışır, uyulamayan
gönüllülük esasına dayalı ilkelerin uyulamama gerekçelerini açıklarız.

• Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel
sorumluluklarımızı; pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve
diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getiririz.

• Bu taahhütlerimizi ve faaliyetlerimizi yerine getirirken uygulanabilir ulusal ve
uluslararası standartlar, yasal düzenlemeler ve kurumsal taahhütlerimizi dikkate alırız.

• Sürdürülebilirliği iş modelimize ve stratejimize entegre ederek uzun vadede rekabet
avantajı sağlamayı ve sürdürülebilir iş uygulamalarımızla rakiplerimizden farklılaşmayı
hedefleriz.

• Sürdürülebilir bir çevre için atık miktarlarımızın en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın geri dönüşümü destekleyen çevre bilinç düzeyinin
artırılmasını sağlarız.

• İş sağlığı ve güvenliği temel önceliklerimizden olup, faaliyetlerimizde iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün sürdürülebilir olmasını ve bu kültürün hem çalışanlar, hem de
paydaşlar arasında yaygınlaştırılması için gereken aksiyonun alınmasını sağlarız.

• Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllülüğü esas alırız.

• Sürdürülebilirlik konusunda insan kaynağının taşıdığı önem konusundaki bilincimizle,
çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken, cinsiyet, dil, din, ırk, yaş herhangi bir
ayrımcılık gözetmeksizin eşit fırsatlar sunarız, adil ve saygılı davranırız, çalışma
standartlarının geliştirilmesi için çalışırız.

• Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ilgili mevzuata uyum sağlarız.

Şirket olarak faaliyetlerimiz ile ilişkili çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini 

ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla süreçlerin işletilmesi için gerekli organizasyonel 

sorumlulukları tanımlamayı ve paydaşlarımızda kurumsal sürdürülebilirlik konusunda 

farkındalık yaratarak sürdürülebilirlik uyum programımızı sürekli güncellemeyi taahhüt ederiz. 
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İlgili dönem yıllık faaliyet raporu içinde, sürdürülebilirlik ilkeleri açısından Şirketimizin 

durumunu değerlendiren bir bölüme yer veririz. 

İşbu Sürdürülebilirlik Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesi hususunda 

Kurumsal Yönetim Komitesi  tavsiye ve kararlarını  Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna  bildirir. 

İşbu Sürdürülebilirlik Politikası 18.04.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girmiş olup, ayrıca Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. 

Sürdürülebilirlik Politikasında yapılacak değişiklikler de aynı usule tabiidir. 


