
Prima Deri Sosyal Uyumluluk Politikası:  

 
 

1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma) 

İşletmemiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapamaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük 
esasında dayanır. 

2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar) 

İşletmemizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında 
ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır. 

3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım) 

İşletmemiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat 
eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. 

4. Etik İş Davranışı 

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez. 

5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş) 

İşletmemiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. 
Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara 
ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. 

6. Sağlık ve Güvenlik 

İşletmemiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, 
çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini 
minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini 
sağlamayı amaçlar. 

7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık 

İşletmemiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini 
dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. 

8. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı) 

İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz. İşletmemizde, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak 
yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşletmemiz tarafından 
yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. 

9. Dinlenme Günleri ve Tatiller 

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. 

10. İşe Alma ve İstihdam 

İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından 
yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) 
istihdam gerçekleştirilir. 



11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri) 

 İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele 
teklif edilen koşulları içeren nitelikte İş Sözleşmesi  hazırlanır.  

 Çalışanlar, her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu iş sözleşmesi, sendikal hak ve özgürlük, birlik 
kurma konusunda da özgürdür. 

Çalışanların temsilcileri ayrımcılığa maruz bırakılmaz ve işyerinde temsilcilik işlevlerini rahatça yerine 
getirirler. 

 

12. İş ve İşçi Disiplini 

İşletmemiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla şirket ortakları ve yöneticiler 
tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde 
ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz. 

13. Çevrenin Korunması 

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm 
faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli 
şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız. 

 

 


