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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 
Sibaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sibaş Gıda), bu İnsan Kaynakları (İK) Politikası ile Proje’nin inşaat ve 

işletme aşamalarında ilgili ulusal ve uluslararası mevcut ve standartlar doğrultusunda bir İK Yönetim Sistemi 
oluşturmayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, Proje çalışmalarında yer alacak çalışanlar ile yüklenici ve alt 
işveren çalışanlarının temel haklarını korumayı, çalışanlara güvenli, sağlıklı, temiz ve emniyetli çalışma ortamı 
sunmayı, çalışanların işe alım sürecinde adil ve şeffaf istihdam olanakları sağlamayı, çalışanlardan gelecek şikâyet 
ve öneriler doğrultusunda çalışma ortamında gerekli düzenlemeleri yapabilecek sistemi kurmayı, işletmeyi ve bu 
politikayı Proje’nin tüm aşamalarında sürdürmeyi taahhüt etmektedir. 

Bu kapsamda, Sibaş Gıda; 

• Etkili bir İK Yönetim Sistemi kuracak, sistemin uygulanması için her türlü kaynağı sağlayacak ve sistemi 
Proje’nin tüm aşamalarında Sibaş Gıda çalışanlar ile yüklenici ve alt işveren çalışanları için uygulanmasını 
sağlayacaktır. 

• Tüm Sibaş Gıda, yüklenici ve alt işveren çalışanlarını bu Politika ve İK Yönetim Sistemi uygulamaları 
hakkında bilgilendirecektir. 

• İK ile alakalı ulusal mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlar, uluslararası kabul edilmiş sözleşmeler ve 
rehberler ile mevcut en iyi endüstri uygulamalarına uyacaktır. 

• Bu Politika ve İK Yönetim Sistemi uygulamalarının ulusal mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlar, 
uluslararası kabul edilmiş sözleşmeler ve rehberlere uyumluluğunun periyodik izleme, inceleme, denetim 
ve raporlama faaliyetleri ile kontrol edilmesini ve gerekli revizyonlar yapılmasını sağlayacaktır.
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• Tüm çalışanlara, yüklenici ve alt işverenlere hakları ve görevleri hakkında şeffaf şekilde bilgi verilmesini 
sağlayacaktır. 

• Tüm çalışanların karşılıklı anlaşma hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterecek, herhangi bir 
sendikaya katılmak isteyen çalışanları caydırmaya yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

• Tüm çalışanlar, yükleniciler ve alt işveren çalışanları için güvenli, sağlıklı, temiz ve emniyetli, 
motivasyonunu ve bağlılığını artıracak çalışma ortamı sağlayacak olup, bu koşulların sürdürülebilmesi için 
gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 

• Tüm çalışanlar ile yüklenici ve alt işveren çalışanları için şikayetlerini ve önerilerini iletebilecekleri, 
zamanında geri dönüş almalarının sağlanabileceği etkin bir şikâyet mekanizmasını oluşturacak ve bu 
mekanizmanın uygulanmasını sağlayacaktır. 

• Çalışanların Proje şikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Çalışanlar tarafından 
iletilen şikâyet ve önerileri, şikâyet mekanizması dahilinde değerlendirilecek, geri bildirimlerde bulunulacak 
ve sonuçlandırılacak bir mekanizma oluşturacak ve bu mekanizmanın uygulanmasını sağlayacaktır. 

• İşe alım ve istihdam sırasında adil ve şeffaf bir süreç yürütülmesini sağlayacaktır.  
• İşe alım esnasında kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, mezhep, etnik köken ve 

benzeri sebeplere bir ayrıcalık ve ayrımcılık yapmayacaktır. 
• Zorla çalıştırma veya çocuk işçiliğine asla izin vermeyecektir. Bu konu ile ilgili tüm yükleniciler ve alt 

işverenler sıkı bir şekilde denetlenecektir. Eğer zorla çalıştırma veya çocuk işçilik tespit edilmesi halinde 
hemen iş sözleşmesi sonlandıracak ve gerekli hukuki başvurularda bulunacaktır. 

• Çalışanların, çalışmanın gerektirdiği niteliklere ve yasal yükümlülüklere uygun doğru işte çalıştırılması 
sağlayacak, gelişimlerini sağlamaları ve pozisyonlarında başarılı olmaları için çalışanlara mesleki yeterlilik 
ve gerekli diğer eğitimlerin verilmesi sağlayacaktır. 


