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ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI 

 

1. Menfaat Sahipleri 

Menfaat sahiplerimiz; Şirketimiz pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu 

kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek 

potansiyel tasarruf sahipleri olarak belirlenmiştir. 

2. Menfaat Sahiplerinin Korunması 

Menfaat sahipleri ile Şirketimiz arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde yazılı 

sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilir. 

Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle 

düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle 

korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde, hakların geri tesis edilmesini 

sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır. Şirketimiz, mevzuat ile 

menfaat sahiplerine sağlanmış tazminat mekanizmalarının kullanılabilmesi için gerekli 

kolaylığı gösterir. 

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, 

menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketimizin de hakları, 

imkânları ve itibarı gözetilerek korunur. ASELSAN ile menfaat sahiplerimiz arasında 

yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirketimiz öncü 

rol oynar. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat 

sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların 

korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın 

birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir. 

3. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirketimiz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, 

tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu 

çerçevede ele alınan duyuru ve açıklamaların Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek 

şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde yapılması 

esastır. 

Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık faaliyet 

raporları, finansal raporlar, kamuyu aydınlatma platformu, ASELSAN internet sitesi, 

elektronik posta ve benzeri araçlar/kanallar vasıtasıyla bilgilendirilir. Ayrıca, kurum içi 

paylaşım sistemi olarak kullanılan kurumsal portal aracılığı ile tüm çalışanlarımız her türlü 

kurumsal husus hakkında bilgilendirilmektedir.  

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinden, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde 

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlu olup, 

bilgilendirme politikamıza web sitemizden (www.aselsan.com.tr) ulaşılabilir. 
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4. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir 

düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık hisse 

sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair 

güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulunda bağımsız üyeler yer almaktadır. 

Çalışanlarımızın karar süreçlerine etkin katılımı, benimsenen “açık kapı” politikası ile 

sağlanmaktadır. Ayrıca, çalışanların görüşlerinin alınmasına yönelik oluşturulan Çalışan 

Temsilciliği’nin düzenlediği toplantılar ile çalışanların 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 “Fikir Yönetim Sistemi” bulunmakta olup, sistemin 

etkinliğini sağlamak üzere çalışanların yaratıcı ve yenilikçi çalışmalara katılımlarının Şirket 

yönetimi tarafından teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen önerilerin sahipleri 

ödüllendirilmektedir. 

Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme 

çerçevesinde sağlanır. 

5.  İnsan Kaynakları Politikası 

Çalışanlarımızın hak ve yükümlülükleri, çalışma şartları ve diğer özlük hakları, İnsan 

Kaynakları Politikalarımız çerçevesinde belirlenir. Şirketimiz insan kaynakları politikaları 

web sitemizde (www.aselsan.com.tr) yer almaktadır. 

6. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler 

Şirketimiz, mal ve hizmet satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, 

anketlerle memnuniyeti izler ve bunun için gerekli tedbirleri alır. Ürün ve hizmet sağlamakta 

olduğu müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve 

hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektörel standartları gözetmek üzere gerekli 

tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler. 

Şirketimiz ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. 

Şirketimiz ile müşterileri ve tedarikçileri arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkiler 

kurulması ve yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması esastır. 

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır. Şirketimizde 

uygulanan risk yönetim süreçleri kapsamında, ürün veya hizmet teslimatında gecikmelere 

sebep olabilecek riskler sürekli izlenmekte ve müşterilerimize raporlanmakta, bu hususlarda 

ürünün veya hizmetin isterlerini en iyi şekilde karşılayacak çözümler müşterimiz ile birlikte 

geliştirilmektedir. 

Şirketimiz, tedarik zinciri süreçleri kapsamında tedarikçilerin temel yetkinlik alanlarının 

değerlendirilmesi, geliştirilmesi, karşılıklı gelişimin desteklenmesi ve performanslarının 

sürekli ve düzenli olarak ölçülmesini sağlamaktadır. Değerlendirme ve performans sonuçları 

tedarikçilerimizle paylaşılarak, tedarikçi gelişiminde sürekliliğin sağlanması ve bu sayede 

işbirliği imkânlarının artırılması hedeflenmektedir. Tedarikçilerle olan paylaşımların, bilgi 

alışverişinin ortak bir elektronik platform üzerinde daha hızlı, daha kapsamlı, daha kaliteli ve 

daha güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi için “Tedarikçi Portali” oluşturulmaktadır.  


