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1. DERİMOD İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
İnsan kaynakları politikamızı yaratıcılığa, değişime ve gelişime inanan, çağdaş, müşteri
memnuniyeti odaklı, iletişimi güçlü ortak değerlere inanan bir takım yaratmak üzerine
yapılandırmaktayız.
İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımızın gelişimini, başarısını ve
devamlılığını sağlamak, müşterilerimize kaliteli ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın gerek
davranışsal gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz olanaklar ile artırmak, sürekli
başarıyı sağlayabilmek ve başarıyı ödüllendirmek temel amacımızdır.
2. DERİMOD ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ
DERİMOD sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak katma değeri yaratan en başarılı ve yetkin
profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen ideal bir kurum olmayı hedeflemektedir.
Derimod çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. “En önemli kaynağın
insan kaynağı” olduğu prensibi ile hareket eder. Bu çerçevede:
• İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, herhangi bir ayrım
yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,
• İş’te Eşitlik ve Uygulama Prensipleri’ne uyumu sağlamak,
• DERİMOD’u ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri şirketimize
kazandırmak,
• Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından yararlanmak,
• Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlamak,
• Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve
uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek,
• Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete
olan bağlılığını arttırmak,
• Çalışma barışının sürekliliğini sağlamak,
• Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı
gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı
korunması için önlemler alınmak,

• Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
• İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden,
çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak,
• İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmemek,
• Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı
tedbirler almak,
• Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan
üçüncü şahıslarla paylaşmamak,
• İnsan haklarına saygılı olmak
çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensipleri oluşturur.
3. MENFAAT SAHİPLERİ İLİŞKİLERİ
Menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz,
alacaklılar, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları potansiyel tasarruf sahipleri
olarak belirlenmiştir.
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılım Menfaat sahipleri, Şirket
hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile
kamuya yapılan açıklamalar ile öğrenmektedir. Kamu bilgilendirmeleri gerek yapılan basın
toplantıları gerekse de medya aracılığıyla yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel Kurul
toplantıları ve Şirket’in internet sitesinde detaylı bilgi temini, faaliyet raporunun kapsamlı
hazırlanması ve basın açıklamaları ile yalnızca pay sahiplerinin değil tüm menfaat
sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan
toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.
Çalışanların karar süreçlerine etkin katılımı, oluşturulan “çalışan memnuniyeti anketi”
sistemi ile sağlanmaktadır. Çalışanların görüşlerinin alınmasına yönelik olarak yılda bir kez
gerçekleştirilen anketin sonuçları Şirket yönetimi tarafından değerlendirilerek çalışanlara
duyurulmaktadır. Bu sistem aracılığıyla personelin iş ve çalışma koşullarının iyileştirmesine
yönelik önerileri değerlendirilerek uygulanabilir görülen öneriler, Şirket politikalarının
belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Çalışanlarımızın yenilikçi ve yaratıcı yönlerinin desteklenmesi amacıyla iyileştirme amaçlı
önerilerin sistemli olarak değerlendirilip uygun olanların hayata geçirilmesi kapsamında
Şirketimiz intranet sistemi üzerinde “Bir Fikrim Var Platformu” bulunmakta olup, sistemin
etkinliğini sağlamak üzere çalışanların yaratıcı ve yenilikçi çalışmalara katılımlarının Şirket
yönetimi tarafından teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen önerilerin sahipleri
ödüllendirilmektedir.
Şirketimiz, pay sahiplerini, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve alacaklıları, ilgili oldukları
hususlarda açık ve sade bir dilde yazılı olarak bilgilendirmeye özen gösterir. Gerekli
olduğunda
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resmileştirdiğinden emin olmaktadır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerdeki
haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde, etkin ve süratli bir şekilde hakların geri tesis
edilmesi sağlanır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuatla düzenlenmediği durumlarda,
menfaat sahiplerinin hakları iyi niyet kuralları çerçevesinde koruma altına alınır.
4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
• Derimod işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı
hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve
gerekli önlemleri alırlar. İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların
ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimserler,
• Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç
bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır,
• Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde
uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan
kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve
iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.
5. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
“Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiği sorumluluklar, çevre ve toplumsal
duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma,
Şirketin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışını oluşturmaktadır.
Sürdürülebilir gelişim ve kârlılığının yanı sıra tüm paydaşları ile birlikte doğal kaynakları
korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme, toplumsal standartların iyileştirilmesi, etkin
kurumsal yönetim, insan hakları ve etik çalışma ilkelerinin uygulanması yönündeki
çalışmalarını kapsamaktadır.

