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Bu politika, dış paydaş katılımıyla ilgili tüm faaliyetlerimizde uymamız gereken kural ve 
gerekliliklere olan bağlılığımızı tanımlar.



Dış Paydaş Yönetimi Politikası

Borçelik Dış Paydaş Katılım Politikası, bölge sakinleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, 
müşteriler, tedarikçiler, akademik kuruluşlar ve diğer kurumlar dahil olmak üzere yerel paydaşlar-
la iyi ilişkiler kurmak ve sürdürmek için izlenmesi gereken yönergeleri belirlemektedir. Borçelik, 
şeffaflık taahhüdü kapsamında bireysel ve kurumsal düzeyde ilgili taraflara bildirim yapmakla 
yükümlüdür.
Bu politika Borçelik çalışanları, yüklenicileri, alt işverenleri veya sendikalarla kurulan ilişkiler
için geçerli değildir, bu tür ilişkiler Borçelik Çalışan İlişkileri Politikası kapsamında ele alınır.
Dış paydaş katılımını dört hedef doğrultusunda ele alırız:
• Dış paydaşlarımızın güvenini ve saygısını kazanmak.
• Paydaş katılımında aktif ve görünür bir liderlik anlayışı sergilemek.
• Markamızı ve itibarımızı korumak, faaliyetlerimizi devam ettirmek.
• Dış paydaşlarımızın faaliyetlerimiz kaynaklı endişe ve beklentilerini anlamak.

Yasal Hükümlülükler
Tüm operasyonlarımızda, bu politikayı uygularken paydaş katılımı ve toplumsal uzlaşma ile
ilgili olarak yürürlükte olan tüm kanunlara ve düzenlemelere uyar, bu kanun ve düzenlemeleri
paydaş katılım planına entegre ederiz.

Paydaş Tanımı, Analizi ve Katılımı
• Yaşı, ırkı, etnik kökeni, cinsiyeti, fiziksel özellikleri, toplumsal statüsü veya diğer belirleyici
faktörler nedeniyle dezavantajlı olabilecek paydaşlar da dahil olmak üzere tüm şirket
paydaşlarını ve endişelerini anlamak için çalışırız. 
• Düzenli olarak paydaş ve konu önceliklendirme analizi gerçekleştirir ve ilgili bilgilerin şirketin
karar alma süreçlerine entegre edilmesini sağlarız.
• Paydaş Katılım Planı oluştururuz.
• Paydaş katılımını kapsayan kültürel programlar ve etkinlikler geliştiririz.

Bilgilerin Açıklanması
• Şirket bilgilerimizi paydaşların erişebileceği formatta ve dilde yayınlarız.
• Paydaşlarımızın da dahil olduğu kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı; internet
sitemiz (https://www.borcelik.com), sosyal medya hesaplarımız ve medya aracılığıyla
yayınlarız.

Geri Bildirim Mekanizması
• Şirket faaliyetlerine yönelik şikayetlerin sistematik bir biçimde ele alınmasına olanak tanıyan
 ve kolay erişilebilen bir geri bildirim mekanizması oluşturur, paydaşları bu mekanizma ve nasıl
 çalıştığı konusunda bilgilendiririz.
• Geri bildirimlerin https://www.borcelik.com/geri-bildirim adresinden alınmasını sağlarız.
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