
(3) TurkStream

SOSYAL VE PAYDA§LIK POLiTiKASISRQPONMLKJIHGFEDCBA

South Stream Transport BV (SSTTBV), Karadeniz'de bulunan en onem li boru hatlarindan biri olan TurkStream  

Dogalgaz G az Boru hatti ile ilg ili ig letm e ve bakim faaliyetlerin i yiiruten bir kurulugtur. SSTTBV, bu kapsam daki 

turn faaliyetlerin i sosyal konulari goz onunde bulundurarak gergeklestirir.

SSTTBV'in sahip oldugu §irket Yonetim Sistem i, belirlenen girket politikalarin in, yine bu kapsamda belirlenecek 

olan gozlem lenebilir ve objektif nite likteki sosyal konularla ilg ili hedeflerin bagari ile uygulanm asina im kan 

saglayacak gekilde kurulm ugtur.

SSTTBV agagidaki m addelerin gergeklegtirilm esini taahhut eder;

• Kom gularim iza saygi gosterm ek ve iginde faaliyet gosterdigim iz bolgede yagayan, yore halkina ve diger 

topluluklara katkida bulunm ak,

• Caliganlarim iz, kom gularim iz ve diger paydaglarim iza kargi agik ve duriist bir yaklagim  sergilem ek, §irket 

kararlarinda onlarin da goru§ ve du§iincelerin i dikkate aim ak,

• § irket Yonetim Sistem i'nde tam m landigi gekilde uygulanabilir ulusal ve uiuslararasi yasal gereklilik lere  

(uluslararasi kabul gorm iig insan haklari, galigm a ve sosyal standartlar gibi) uym ak,

• Cali§m alarim izi §effaf bir §ekilde ve §irket Davram g Kurallari dogrultusunda yC irutm ek,

• Ust Yonetim beklentilerin in tarn olarak anlagilm asi ve turn galisanlarin bu beklentileri kargilayacak gekilde 

galigm alarin i gercekiegtirm esi adina, §irket bunyesinde gorev yapan her personel, yuklenici ve girket 

adina faaliyet gosteren diger kigilere bu politikayi aktarm ak,

• Sosyal konularla ilg ili galigm alarin perform ansini artirm ak igin §irket Yonetim  Sistem i'n i surekli 

iy ilegtirm ek,

• Perform ansim izi raporlam ak.

Bu politika, turn faaliyet a lanlarim izdaki calismalari kapsam akta olup, stratejim ize uygun hareketetmek, yuklenici 

ve tedarikgilerim izle olan iligkilerim izi en saglikli gekilde yuriitm ek, kararlarim iza ve aksiyonlarim iza yon verm ek 

ve diger paydaslarim izla olan iligkilerim izi yonlendirm ek adina hazirlanm igtir.

Ust yonetim in sergileyecegi liderlik ve uygulam alardaki kararlilig in in bagarim izdaki en onem li olgu oldugunu 

biliyoruz. §irket tiim  ust yoneticileri ile birim  am irlerin in politika ve hedeflerim izi tarn olarak benim sem esi, bunlara 

baglilik gosterm esini saglamakta kararliyiz.

SSTTBV bunyesinde gorev yapan turn personellerin ortak sorum lulugu bu politikaya uygun olarak galigmaktir.
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