
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
VE İLKELERİ
1. AMAÇ:
Bu politika belgesiyle Doktor Tarsa A.Ș. kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun șirketimiz 
için önemini ve önceliğini vurgular.

2. KAPSAM: 
Doktor Tarsa A.Ș. sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak 
tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayıșının temel ve değișmez 
unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Doktor Tarsa A.Ș’nin tüm faaliyetlerinin ekonomik, 
sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayıșı içinde yönetmelerini ve toplumu geliștirmeyi öncelikli 
olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayıșımızın kapsamını iș faaliyetlerimiz 
ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayıșımızı ve bu konudaki önceliklerimizi 
toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin 
korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. 

3. SORUMLULAR:
Doktor Tarsa Üst Yönetimi

4. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ȘARTI:
Șirket Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri 20.09.2018 Tarihli 2018/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
ile geçerlik kazanmıș ve yürürlüğe girmiștir.

5. UYGULAMA:
Doktor Tarsa A.Ș. olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız Etik 
İlke ve Davranıș Kuralları Prosedürü, iș yapıș șeklimizde bize rehber olur.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz șunlardır:
Kurum içinde çalıșanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düșünce, inanç, din, mezhep, yaș, fiziksel 
engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
İșbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalıșma ortamı yaratıp çatıșma ortamlarını önleyerek farklı 
inanç, düșünce ve görüșe sahip kișilerin uyumlu bir biçimde çalıșmalarını sağlarız.
Çalıșanlarımızın kaliteli ve bașarılı bir yașam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korun-
masına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yașam programları uygularız.

1. Doktor Tarsa A.Ș. olarak tüm çalıșanlarımızın insan onuruna uygun çalıșma koșullarında, sağlıklı ve 
güvenli bir ortamda çalıșma hakkı olduğuna inanırız. Çalıșanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve 
çalıșanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iș hedefimizdir.



2. Șirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre 
dostu teknolojilerin gelișmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü 
girișime destek sağlamalarını bekleriz. Doktor Tarsa A.Ș. olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm 
coğrafyalarda topluma karșı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalıșanlarımız, 
kamu, sivil toplum kurulușları ve diğer paydașlarımız ile uyumlu bir ișbirliği içinde yerine getirmeye 
özen gösteririz.
3. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalıșan-
larımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalıșanlara dürüst ve adil yak-
lașır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalıșma ortamı taahhüt ederiz. Çalıșanlarımızın bireysel 
gelișimi için gerekli çabayı gösterir, iș hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
4. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm șirketler-
imiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her 
türlü iyileștirme ve geliștirme çalıșmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
5. Doktor Tarsa A.Ș. olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelișimi 
için çaba gösteririz. Çalıșanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve 
toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
6. Tedarikçilerimiz bașta olmak üzere tüm iș ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Doktor Tarsa 
A.Ș. standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklașımlar geliștirmeye ve bu yaklașım-
ların uygulanmasına özen gösteririz.
7. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal 
düzenlemelere uygun hareket ederiz.
8. Șirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaștırmaları konu-
sunda teșvik ederiz.
Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulama-
ların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Șirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterecekleri 
bașarıyı, șirket performanslarının değerlenmesinde önemli bir kriter olarak dikkate alırız. Doktor Tarsa 
A.Ș. olarak gerçekleștirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini yıllık faaliyet raporu ve web 
sitemiz aracılığıyla kamuoyu ile paylașırız.
Șirketimizin genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından bașta Ali Behzat Özman Șirket 
Yönetim Kurulu Bașkanı olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalıșanlarımız sorumludur.
Bu politika belgesi, Doktor Tarsa A.Ș.’nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düșen her türlü 
sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalıșanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer 
tüm paydașlarımızla paylașmak üzere hazırlanmıștır.


