
 
 
CEYLAN OTELCILIK VE TURISTIK İŞL. A.Ş. - MAGNIFIC 
OTEL Sürdürülebilir Satın alma Politikası, İş Etiği ve 
Ahlak Kurallarımız,  Çalışan Sağlığı Politikamız, İnsan 
Hakları Politikamız ve Ürün Güvenliği Politikamız ile 
ortaya konan ilke ve prensiplerimiz temel alınarak 
oluşturulmuştur. Sürdürülebilir Satın alma 
Politikamız, tüm operasyonlarımızda ve her bir 
paydaşımız ile ilişkilerinde, insan hakları ve temel 
çalışma ilkelerine, dürüstlük, güven ve saygı esasına 
bağlılığımızın göstergesidir. 

 
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 
Sorumlu Satınalma Politikamız, temel insan ve çalışma 
hakları ilkelerimizin ve sürdürülebilirlik anlayışımızın, 
tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve 
devamlılığının sağlanmasını hedefler. Bu hedefe 
ulaşabilmek için; tedarikçilerimizin bu kapsamdaki temel 
ilkelerimizi bizimle paylaşması ve bu ilkelerin sürekli 
iyileştirme anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konuşunda 
bizimle işbirliği içinde olmasını bekleriz. Sürekli 
iyileştirmenin sağlanması için yapıcı geri-bildirim 
sağlanmasını ve bu alandaki örnek uygulamaların 
sistematik olarak bizimle paylaşılmasını teşvik ederiz. 

 
Ürün satın alırken, fiyat ve kalite açısından 
çok önemli bir fark olmadığı sürece 
sürdürülebilir hizmet ve varoluş anlayışı 
çerçevesinde aşağıdaki özelliklere sahip 
olanların arayıp seçilmesi satın alma politikası 
içinde yer almaktadır: 

 
- Geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılanlar 
veya geri dönüştürülebilir olanlar. 
- Sürdürülebilir şekilde üretilmiş/sürdürülebilir 
kaynaklardan sağlanmış 
- Adil Ticaret / Organik /FSC / MSC vs. 
 

 
-         -Daha az ambalajla teslim eden 

- Enerji ve su tasarrufu sağlayan 
- Çevre açısından sürdürülebilir 
- Yerel üreticiler ve yerel ürünler tercih edilerek 

bölge halkının kalkındırılması, bölge ürünün 
tanıtılması, daha az nakliye, daha az hava kirliliği 
ve sürdürülebilir hizmet ve gelişim sağlanır. 

 
MAGNIFIC OTEL, tüm tedarikçilerinin seçiminde 

burada belirtilen temel ilkelere uyulmasını esas 
alır. 

TEMEL İLKELER 

 Tüm işleyiş ve operasyonlar geçerli kanunlar 
çerçevesinde olmalıdır. Hukuka uygunluk esastır. 

 Sahtekârlık, hile ve rüşvetin her şekli kesinlikle 
yasaktır. 

 
İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 Karşılıklı güven ve saygıya gölge düşürecek, ticari 
itibarı zedeleyecek tüm davranışlardan kaçınılır. 

 İnsan itibarını zedeleyecek, küçük düşürücü 
davranışlarda bulunulmaz. 

 Zorunlu ve/veya çocuk işçi çalıştırılmaz. 

 Tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir, ayrımcılığın 
hiçbir türü hoş görülmez. 

 Çalışma koşulları, ücretler, mesai saatleri, 

sendika ve toplu sözleşme hakkı gibi temel çalışan 

haklar kapsamındaki karar ve uygulamalar geçerli 

yasalara uygun ve adildir. 

 İş yeri ve işçi sağlığı ön planda tutulur. Gerekli 

tüm önlemler alınır. 

 
 

 
ÇEVRE BİLİNCİ 

İlgili çevre koruma kanunu, mevzuat, yönetmelik ve 
davranış kuralları eksiksiz uygulanır. 

-Çevre bilincini güçlendirerek kurum kültürünün ayrılmaz 
parçası haline getirmek için çalışılır. 

-Ürünlerin paketlenip ulaştırılmasında çevreci uygulamalar 
tercih edilir. 

-Ürün yelpazesi, çevreye ürün / hammadde duyarlı 
alternatiflerini barındırır.  

 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ 

 Ürün kalitesi ve güvenliğinin güncellenmesi ve sürekli 
iyileştirilmesi için bizlerle birlikte çalışır. 

 Güncel gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip eder 
ve bize iyileştirme önerileri sunar. 

 Ürünlerinin güvenliği ve kalitesi konusunda garanti 
verir, gerekli belgeleri sağlar (RoHS, MSDS). 

 Rekabet gücü yüksek ürünler sunarak bizim de 
müşterilerimiz için kalite – fiyat dengesi güçlü ürünler 
sunmamıza destek olur. 

 Tüm yönetim kadromuz ile özellikle Satınalma ve 
Kalite Kontrol Birimlerimiz yukarıda belirtilen prensiplere 
bağlığımız konusunda sorumludur. 
 

MAGNIFIC OTEL Satın Alma Politikası kamuya açıktır, resmi 

internet sayfamızda yayınlanır ve düzenli olarak 

güncellenir. 
 
 


