
 SOSYAL UYGUNLUK ve SORUMLULUK POLİTİKASI

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi
Çocuk veya genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi 
ve 18 yaşın altında işçi istihdam etmemeyi ve iş ortaklarının da geçerli yasal 
zorunluluklara uymalarını talep etmeyi ve onları bu yönde teşvik etmeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi
Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı; 
çalışanlarını iş yerinde kalmaya zorlamamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü tüm faaliyetlerinde en ön planda tutmayı, 
tüm aktivitelerinde proaktif bir yaklaşımı benimsemeyi, gerekli kaynakları 
sağlamayı, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 
gerekliliklerine, yasal gerekliliklere ve proje gerekliliklerine eksiksiz uyum 
sağlamayı; teknik gelişmeleri ve yenilikleri etkin şekilde uygulamayı, sektörel iyi 
uygulamalar geliştirmeyi hedeflemeyi ve tüm çalışanlarına sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamı sağlamayı,

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi
Çalışanların sendika kurma, üye olma, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık 
yapma hakkına saygı göstermeyi,

Ayrımcılığın Önlenmesi
Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, din, medeni durum, yaş, 
hamilelik, engellilik, sendikal faaliyetlere katılım, sosyal sınıf, ailevi sorumluluklar, 
cinsiyet, cinsel eğilim veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir 
koşula göre değil, yetkinlikleri ve işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam 
etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım, eğitime erişim, işten çıkarma ve 
terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
Tüm çalışanlarına saygı ile yaklaşmayı, keyfi cezalar vermemeyi, kötü muamele, 
şiddet ve tacizin yaşanmadığı, her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için 
gerekli altyapının bulunduğu, bu dilek ve şikayetlerin etkin ve zamanında 
değerlendirildiği, geri bildirimde bulunulduğu, misillemeden arındırılmış 
huzurlu bir çalışma ortamı temin etmeyi, 

Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi
Çalışma saatlerini, yürürlülükteki ilgili yasa ve yönetmeliklere ve SA 8000:2014 
standardına uygun olarak insana yakışır bir şekilde ve çalışanlarının fiziksel 
ve psikolojik sağlığını ön planda tutarak belirlemeyi, fazla mesaide yasal 
gerekliliklere ve gönüllülük esasına uymayı,

Ücret ve Ödemeler
Çalışan ücretlerini; yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş şartları sağlayarak, 
çalışanların yaşam standardını gözeterek ve adil ücret haklarına saygı 
göstererek belirlemeyi,

Sorumlu Çevre Yönetimi
Yürürlükteki çevre mevzuatının ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
Standardının gerekliliklerini sağlamayı, faaliyetlerinin çevresel etkisini 
değerlendirmeyi, risk temelli yaklaşım ile olumsuz etkilerini minimize etmeyi 
ve yıllık olarak bu performansını raporlamayı, 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve İş Etiği
Yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılığa hiçbir şekilde müsamaha göstermemeyi, 
tüm faaliyetlerinde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve ENKA’nın iş etiği kurallarının 
belirtildiği ENKA Davranış Kuralları’na uygun hareket etmeyi ve tüm iş ortaklarını 
da aynı şekilde davranmaya yönlendirmeyi,

İş Ortaklarıyla (tedarikçi, alt yüklenici, vb.) İlişkiler
Ürün veya hizmet aldığı iş ortaklarının sosyal uygunluklarını değerlendirmeyi, 
gerekli hallerde düzeltici faaliyetler ile sistemlerini geliştirmelerini teşvik 
etmeyi, periyodik performans değerlendirmeleri yürütmeyi, 

Toplumsal Yatırım ve Paydaş Katılımı 
Faaliyetlerinin sosyal etkisini değerlendirmeyi, risk temelli yaklaşım ile olumsuz 
etkilerini minimize etmeyi, planlama ve karar alma mekanizmalarına mümkün 
olduğunca farklı paydaşları veya bu paydaşların geri bildirimlerini dahil etmeyi 
ve yıllık olarak sosyal performansını raporlamayı, faaliyet gösterdiği yerel 
toplumlarda fayda yaratacak fırsatları belirlemeyi ve değerlendirmeyi, 

Yönetim Sistemi
Sosyal uygunluk faaliyetlerini, yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmeliklere, ENKA 
Davranış Kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan SA 8000:2014 Yönetim 
Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında ve şirketin sahip 
olduğu diğer yönetim sistemleri (Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Çevre, Kalite, Bilgi Güvenliği) ile uyumlu ve bütün bir şekilde yürütmeyi; sürekli 
iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan 
kaynakları sağlamayı taahhüt eder.
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ENKA, çalışanlarını öncelikli paydaşı olarak gören ve insan haklarına saygılı tutumunu tüm faaliyetlerine yansıtan bir şirket olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısıdır. Bu doğrultuda ENKA, ilgili yasa ve yönetmelikler ile SA 8000:2014 
Sosyal Sorumluluk Standardının ilke ve gerekliliklerine uymayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Politikası ile de uyumlu olarak ENKA;
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