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Sosyal Uygunluk Nedir ? 

u Sosyal uygunluk, bir işletmenin çalışanlarına 
ve çevreye nasıl davrandığının ve sosyal 
sorumluluk kavramını kendi içinde ve etki 
alanlarında nasıl uyguladığının göstergesidir. 
Bir işletmenin sosyal uygunluk standartlarını 
karşıladığından emin olmak için, sosyal 
uygunluk denetimi yapılması gerekebilir. 
Sosyal uygunluk denetimi aynı zamanda Etik 
Denetim olarak da adlandırılır.
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Sürdürülebilir Ticaret  
Sosyal ve Çevresel Örnek
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Satın Alma Yaklaşımları  

u ESKİ YAKLAŞIM

u Fiyat 
u Kalite 

u YENİ YAKLAŞIM 

u Fiyat 
u Kalite ( QMS ) 
u Sosyal Uygunluk ve Çevresel 

Uygunluk: 
Denetimler
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Uluslararası Alanda Sosyal 
Sorumluluk Bilincinin Gelişmesi

Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde üretim yerlerindeki
u sağlıksız ve güvensiz çalışma ortamı
u çocuk işçilik
u düşük ücretler 
u zorlama ile çalıştırma
u aşırı çalışma saatleri
Konularının  1990 lı yılların başlarında alıcı ülkelerdeki yazılı ve görsel 

basına yansıması
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Rana Plaza Olayı  

u 24 Nisan 2013 de 
Bangladeş’in başkenti Dakka 
‘da meydana gelen olayda 
800 ün üzerinde İşçi hayatını 
kaybetti.

u Binada önceden çatlakların 
oluşması ve işçilerin itirazı 

u İşçilere 1 aylık ücretin kesileceği 
tehdidi

u 5 kat izinli bina, 8 kat yapılması 
(uygulamada yolsuzluk ) 

u 1-5 kat legal , 6-8 illegal. 
KONUŞALIM…
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RANA PLAZA’da Üretim Yapan Markalar  
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Tedarik Zinciri Haritası 

HAMMADDE 

DEPOLAMA & DAĞITIM 

TÜKETİCİ  MÜŞTERİ  

İMALATÇI TEDARİKÇİ 
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SOSYAL 
UYGUNLUK 
DENETİMLERİ  

u SMETA / SEDEX (Sedex Members Ethical Trade Audit / 
Supplier Ethical Data Exchange )

u BSCI (Business Social Compliance Initiative)

u WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)

u SA8000 ( Social Accountability International ) 

u ICS (Initiative Clause Sociale)

Her Marka Kendi özel 
denetimini 
uygulayacağı gibi , 
en çok uygulanan 
denetimler şunlardır:
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İhracatıma Göre Hangi Denetim 
Yaptırmalıyım ? 

Sosyal Uygunluk Denetimleri 

SEDEX SA8000/WRAPBSCI ICS CT-PAT 
Güvenlik Den.

İngiltere
Almanya 

Fransa
Avrupa

AmerikaAmerika
AvrupaFransa
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Denetimlerin Zorluk Dereceleri  

ICS

BSCI 

SA8000/WRAP

SEDEX
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BSCI 
Davranış 
Kuralları 

İşletmemiz, BSCI Davranış Kuralları’nda belirtilen, aşağıdaki çalışma ilkelerine uymayı kabul eder.
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE 
TOPLU SÖZLEŞME HAKLARI

AYRIMCILIK YAPILMAMASIADİL ÜCRET 

İNSANA YAKIŞIR ÇALIŞMA SAATLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME

ETİK İŞ DAVRANIŞI

ÇEVRENİN KORUNMASI

BORÇLARIN İŞGÜCÜ İLE 
ÖDENMESİNİN ÖNLENMESİ

GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI ÖNLEME

GENÇ İŞÇİLER İÇİN ÖZEL KORUMA

İşletmemiz, çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu 

sözleşme yapma haklarına uyar.

İşletmemiz, çalışanların adil ücret alma haklarına uyar.

İşletmemiz, risk değerlendirmesi yaparak ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya 

azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 

sağlar.

İşletmemiz, henüz yetişkin olmayan tüm işçiler için özel koruma sağlar.

İşletmemiz hiçbir türlü köle, kaçak veya gayri iradi iş gücünden faydalanmaz.

İşletmemiz eşit fırsatlar sunar ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapmaz.

İşletmemiz, çalışma saatleri ile ilgili kanuna uyar.

İşletmemiz yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almaz.

İşletmemiz, işçileri kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe alır.

İşletmemiz çevresel bozulmayı önlemek için gerekli önlemleri alır.

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete 

müsamaha göstermez.

BSCI İlkeleri 

KURALLARIN GÖZETİLMESİ

ÇALIŞANLARIN DAHİL EDİLMESİ VE 

KORUNMASI

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE 
KADEMELİ ETKİ

İşletmemiz, kanun ve BSCI Davranış Kuralları gereğince işçilerin haklarını 

korumakla yükümlüdür.

İşletmemiz, işçileri haklarından ve sorumluluklarından haberdar eder.

İşletmemiz, diğer iş ortaklarına etkide bulunmak için BSCI ilkelerini kullanır.

BSCI Yaklaşımı

ŞİKAYET MEKANİZMASI
İşletmemiz, çalışanların şikayet ve önerilerini toplayacak bir sistem sağlar.www.bsci-intl.org

BSCI Davranış Kuralları
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SEDEX, ETI,SMETA

ETI KURALLARI
1. Çalışanlar Özgür İradeleri Doğrultusunda Seçilir

2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkı Tanınır

3. Çalışma Şartları Güvenli ve Sağlıklı Olmalıdır

4. Çocuk İşgücü Kullanılmaz

5. Geçinmeye Yetecek Seviyede Maaş Ödemesi Yapılır

6. Çalışma Saatleri Fazla Olmamalıdır

7. Hiçbir ayrımcılık Uygulanmaz

8. Düzenli İstihdam Sağlanır

9. Çok Yıpratıcı veya İnsanlık Dışı Hiçbir Uygulamaya 
Müsaade Edilmez

ETI
Dünya çapındaki işçi haklarını 
destekleyen şirketler, sendikalar ve 
STK'ların oluşturduğu bir kuruluştur. 
Vizyonu , tüm işçilerin sömürü ve 
ayrımcılıktan kurtulduğu;  özgürlük, 
güvenlik ve eşitlik şartlarından 

yararlandığı bir dünyadır.
IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
Ethica Ltd.     www.ethicadan.com  Haziran 2019  



SOSYAL UYGUNLUK YÖNETİM SİSTEMİ

Sistem devamlı iyileştirme odaklı olmalıdır.

PLANLA: Politika prosedürleri hazırla, hedefleri 
ve süreçleri belirle
UYGULA : Süreçleri uygula
KONTROL ET: Süreçleri, prosedürlerin işlerliğini 
kontrol et ve ölç
AKSİYON AL : Süreçleri iyileştirmek için harekete 
geç ve aksiyonları gerçekleştirIDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            

Ethica Ltd.     www.ethicadan.com  Haziran 2019  



Denetim Soruları Nelerdir? 

Daha önce belirlemiş olduğunuz Sosyal Uygunluk İlkelerinizi referans alarak detaylı bir iç 
denetim soru listesi oluşturunuz. Soru listesi pratik ve kolay anlaşılır olmalıdır.

ÖRNEK : Genç İşçiler:

u Soru 1: İşletmemizde kaç genç işçi var ?  Varsa hangi bölümlerde çalışıyor ? 

u Soru 2: İnsan Kaynakları / Personel Bölümü ilgili kanun konusunda bilgi sahibi mi ? 

u Soru 3: İşe alımda , bölüm şef veya müdürlerine kişinin genç işçi olduğu bildiriliyor mu ? 

u Soru 4: Genç İşçilere hakları ve sorumlulukları işbaşı eğitiminde bildiriliyor mu ? 

u Soru 5: Genç İşçiler tehlikeli işlerde çalıştırılıyor mu ? 

u Soru 6: Genç İşçiler gece vardiyasında çalışıyor mu ? 

u Soru 7 : Bölüm şef ve yöneticileri genç işçilerle ilgili kanunları biliyor mu ? 

u Soru 8: Genç işçiler günde / haftada kaç saat çalışıyor ? Molaları kaç saat ? 

u Soru 9: Genç İşçiler fazla mesai yapıyor mu ? 

u Soru 10: Puantajları uygun ve ödemeleri doğru mu ? 

İncelenecek Dokümanlar 

v Personel Dosyaları
v Kimlik Bilgileri 
v Muvafakatnameler
v Puantajlar
v Ödemeler, Bordro
v Elden Ödeme Kayıtları 
v Personel Listesi 

Görüşülecek Kişiler
v Personel sorumlusu
v İK sorumlusu 
v Fabrika/ İşletme Müdürü
v Genç Çalışanlar
v Şefler 
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Denetim Süreçleri

u Açılış toplantısı 

u İşletme turu 

u Doküman incelemesi 

u Çalışan görüşmeleri   

u Yönetici görüşmeleri 

u Kapanış toplantısı 

u Düzeltme planının karşılıklı imzalanması 

u Ana raporun yollanması ( sadece 3. Taraf 
denetimlerde ) 

Denetmen 
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Majör  Uygunsuzluklardan bazıları  

• Acil çıkış kapılarının kilitli olması 
• Pazar çalışmasının sık sık yapılması ( 7 günde 1 gün izin kullanılmalıdır ) 
• Sigortasız işçi çalıştırılması 
• Çocuk işçiliği
• Asgari ücret altı ödeme yapılması 
• Genç çalışanların, hamile çalışanların  gece vardiyasında çalıştırılması
• Fazla mesailerin eksik veya yanlış hesaplanması ve eksik ödenmesi 
• Basınçlı kapların fenni muayenesinin yaptırılmamış olması 
• Çalışan görüşmeleri ve dokümanlar arasında tutarsızlıklar olması 
• İşletme yönetiminin şeffaf olmaması 
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Tekstil ve Deri Sektöründe
Çocuk Emeğiyle Mücadele 



u 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 

u 4857 sayılı İş Kanununun 71. Maddesine ( Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı)  göre: 
On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş 
ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki 
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif 
işlerde çalıştırılabilirler.

u Uluslararası Çalışma Örgütü - ILO’ya göre “Çocuk işçiliği” çocukları çocukluklarını yaşamaktan 
alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı 
işler olarak tanımlanır. 

Çocuk İşçiliği 
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Çırakların Çalışma Şartları  

u İşyerinde Çırak Çalıştırma Yüzdesi 

u Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. On ve 
daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 
beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul 
öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. 

u Çıraklıkta Deneme Süresi 

Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir 
aydan az, üç aydan fazla olamaz.
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Ücretler 

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi 
ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Yıllık İzinler

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil 
aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün 
görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.

Çırakların Diğer Hakları 
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İş Yaşamında 
Hassas 
Gruplar
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u Genç Çalışan:15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir.

u Gebe Çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini 
bilgilendiren çalışanlardır.

u Emziren Çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini 
durum hakkında bilgilendiren çalışandır.

u Engelli Çalışan: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı 
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre 
koşullarından etkilenen bireydir.

u Elli Yaş Üstü Çalışanlar:Elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden 
az olamaz (4857 Nolu iş kanunu Madde 53)
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Hassas Gruplar



Gebe Çalışanlar 

u Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

u Gebe kadınlar günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.

u Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen 
sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

u Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan sağlığına uygun daha hafif işlerde 
çalışabilir. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için 
gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli 
sayılması sağlanır. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

u Gebe çalışanlar altı ayda bir periyodik sağlık muayenesinden geçer. Ancak işyeri hekiminin gerek 
görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
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u Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı 
haftalık süre analık izni vardır.

u Çoğul gebelik halinde doğumdan önce on ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 
on sekiz haftalık süre analık izni olarak kullanılır.

u Sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse 
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler 
doğum sonrası sürelere eklenir.

u Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak 
süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.  

u Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun 
aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.
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Analık İzni



Emzirme Odası 
u Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren 

çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine 
en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

u Emzirme odası kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar 
arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

Yurtlar ( Kreş) 

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 
yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren 
tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın  bir yurdun kurulması zorunludur. 
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İş Yaşamında Anneler 



İşveren engelli istihdam ettiğinde, gelir vergisi indiriminden yararlanmaktadır.

u Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş 
bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli 
sayılmaktadır. Bu derecelere göre işveren engelli istihdam ettiğinde, gelir vergisi indiriminden 
yararlanmaktadır. 

u Aynı zamanda engelliler yine engel yüzdesine göre ek ödeme alırlar.

( 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ) 

u % 3 engelli istihdamı 
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Engelli İstihdamında Vergi İndirimi ve 
Engelliye Ek Ödeme 



u İşyerinde çalışan genç, emziren, hamile, engelli çalışanlara acil durumda ( 
yangın, deprem, sel.. vs ) tahliye sırasında yardımcı olacak 2’şer “candost” 
çalışan belirlenmeli ve bu liste tüm taraflara bildirilerek kayıt altına alınmalıdır.

u Hassas grupta çalışanlara atanacak candostlar, refakat edecekleri kişilerle 
tercihen aynı bölümlerde çalışmalılardır. 
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Hassas Gruplarda Çalışanlara Candost



Ayakkabı,Saraciye,Deri Sektörlerinde
Yabancı İşçi Çalıştırma
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u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-AÇSHB tarafından verilen yasal bir belgedir. 

u Çalışma izin başvurusunu çalışan değil, çalışan yerine işveren yapar. Çalışma izni, çalışan için bir yıl 
süre ile alınır. Çalışanın işten ayrılması durumunda, çalışma izninin yeni işveren tarafından tekrar 
alınması gerekmektedir. 

u Çalışma izni süre uzatma başvurusu, mevcut çalışma izninin geçerlilik süresinin bitiminden 60 gün 
önce başlatılmalıdır.

u Çalışma izni geçerlilik süresi bir yıldır. 

u Resmi kimlik belgesi alındıktan sonra yabancı  sadece ikamet ettiği ilde çalışılabilir. 

Çalışma İzni 
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Türkiye’de bulunan Suriyeliler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu -YUKK’ta düzenlenmiş olan mülteci yahut şartlı mülteci 

kategorilerinden herhangi birisine girmemekte olup, YUKK’un 91’inci 

maddesi uyarınca “geçici koruma” altına alınmışlardır. (TBMM İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonu, Mülteci Hakları Alt Komisyonu, Mart 

2018) 

Suriye Uyruklu Yabancıların Hukuki Statüsü
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Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 91’e göre;

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 

amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma 

sağlanabilir.

Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında 

yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve 

kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir.

Geçici Koruma 
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Geçici koruma altındaki kişiler için istihdam kotası onda birdir, yani bir işyerinde geçici koruma altındaki 
çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk Vatandaşı sayısının %10’unu geçmemesi gerekir.

Örnek: 100 Türk vatandaşının çalıştığı bir işyerinde en fazla geçici koruma altındaki 10 kişi çalışabilir. 

Toplam çalışan sayısı 10’dan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya 
çalışma izni verilebilir.

İstihdam Kotası 
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u Geçici Koruma altındaki kişiler, Türkiye’deki çalışma mevzuatına tabidir. Dolayısı ile asgari ücret 
altında çalıştırılmamaları gerekmektedir.

u Çalışanın sigorta primlerinin yatırılmasından işveren sorumludur. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu-
SGK kapsamında bulunan bütün sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

u Çalışan, kayıtlı olarak çalıştığı işini kendi isteği ve kusuru dışında kaybettiğinde, İşsizlik Sigortası 
Kanunu ve İş Kanunu’nda belirlenmiş olan asgari koşulları taşıyorsa İşsizlik Ödeneği almaya hak 
kazanır.

u Geçici Koruma altındaki kişiler, Türkiye’deki çalışma mevzuatına bağlıdır. Dolayısı ile asgari ücret 
altında çalışma yaptırılamaz. 

Yabancı Çalışanların Ücret Düzenlemesi 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması için Adımlar



İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 

İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği 
kurulunu oluşturur.

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: 

• İşveren veya işveren vekili

• İş güvenliği uzmanı

• İşyeri hekimi

• İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi

• Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta

• Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci 
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İlk Yardımcılar 

• Az tehlikeli işyerlerinde 20 kişide 1 kişi

• Tehlikeli İşyerlerinde 15 kişide 1 kişi 

• Çok Tehlikeli İşyerlerinde 10 kişide 1 kişi 
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Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD)

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve 

güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske 

karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan 

veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı 

yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlarına 

kişisel koruyucu donanım ( KKD )  denir 

Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından 
ücretsiz verilir, 
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Çalışanların Kimyasal Maddelerle İlgili Eğitimi ve 
Bilgilendirilmesi 

İşveren, çalışanların ve temsilcilerin işyerinde kullanılan kimyasallarla ilgili eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar.  
Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir:

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.

b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, 
sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler 
hakkında bilgileri.

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması 
gerekenleri.

d) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki 
bilgileri.

e) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun 
olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
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Risk Değerlendirmesi 

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine 

yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol 

tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara risk değerlendirmesi denir.

İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile 

iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk Değerlendirmenin Yenilenmesi 

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde 

sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
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Çalışan Periyodik Sağlık Muayeneleri 

İşe girişlerde, iş değişikliğinde ve işe devam ederken işyerinin 
tehlike sınıfı ve yapılan işin, çalışanın niteliğine göre belirli  
aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır. 

Örnek : Tehlikeli Sınıf İşyerlerinde sağlık taramaları 3 yılda bir 
yapılmalıdır.

Ancak aynı işyerinde çalışan genç ( 16-18 yaş ) işçiler , özel 
konumlarından dolayı , her 6 ayda bir sağlık taramasından 
geçmelidir. 
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İş Ekipmanlarının Kontrolleri 

• Buhar kazanı 

• Hidrofor

• Havalandırma tesisatı

• Yük ve insan asansörleri 

• Elektrik panoları , tesisatı 

• Caraskal , vinç, konveyör bant 

• Forklift , transpalet 

• Yangın tesisatı 

• Gaz ve duman dedektörleri 

• Paratoner 

• Kompresör

• Varsa diğer basınçlı kaplar

Periyodik kontrolleri 

yapmaya yetkili kişilerce 

periyodik kontrollerinin 

yapılması
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Binaların Yapısı ve Dayanıklılığı

• İşyeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve 

değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve 

yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına 

ilişkin değerlendirmelerde Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten 

yararlanılabilir.
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Elektrik Tesisatı

a)Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi 

oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar 

doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı 

korunur.

b)İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik 

ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis 

edilir.
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Acil çıkış yolları ve kapıları

a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da 
arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir 
şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Tatbikatlar düzenli olarak 
yapılır

c) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri 
şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya 
döner kapılar kullanılmaz.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak 
hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

e) Acil çıkış yolları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde 
işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde 
yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi 
bulundurulur.IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
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Yangınla Mücadele

İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel 
ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın 
söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.
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İş Hijyeni Ölçümleri 
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Ortam Sıcaklığı

Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok 
sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve 
bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan 
hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan 
koruyucu tedbirler alınır.

Örnek : depoda ve/veya sevkiyatta çalışanlara 
kış aylarında mont verilmesi 
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Aydınlatma

İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede 

aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya 

işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından 

yeterince yararlanılamayan hallerde yahut 

gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve 

yeterli aydınlatma sağlanır. Vardiyalı çalışan 

işyerlerinde buna özellikle dikkat edilmeli ve 

iş hijyen ölçümleri gereken durumlarda her 

vardiyada yaptırılmalıdır. 
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Dinlenme Yerleri

Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği 
açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın 
bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. 

İş aralarında uygun dinlenme imkânı bulunan büro ve 
benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. İşyerlerinde 
daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, 
yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir.
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Yemekhane

Yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan çalışanlar 
için, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte, uygun 
termal konfor ve hijyen şartlarını haiz yeteri kadar 
ekipman ve araç-gereç ile donatılmış yemek yeme yeri 
sağlanır. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli 
şartların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri yemek 
yeme yeri olarak kullanılabilir. İşveren, çalışanlarına 
belirtilen şartları taşımak kaydıyla işyeri dışında yemek 
imkânı sağlayabilir.
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Soyunma Yeri ve Elbise Dolabı

İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun aydınlatma, havalandırma, 
termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. 
Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin 
kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması 
sağlanır.
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Çalışma ve Dinlenme Sürelerinin Düzenlenmesi



Haftalık Çalışma Süreleri  

• Çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın 
çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

• Genç Çalışanlar (16-18 yaş arası çalışanlar) için bu süre günlük 08:00, haftalık 40 saatle 
sınırlandırılmıştır.

• Hamile kadınlar, işyerine raporla hamileliklerini belgeledikten sonra günde 07:30 saat çalışabilirler.

• Hamile ve genç çalışanların fazla mesai yapmaları kanunen yasaktır.
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Haftalık Azami Fazla Mesai süresi 

Bu tip bir kısıtlama Türk İş Kanunu’nda olmamakla birlikte, bazı Sosyal Uygunluk denetimlerinde haftalık en fazla 60 
saatlik (fazla mesai dahil) çalışma istenmektedir. Bu da haftalık normal mesai süresi olan 45 saat üzerine, en fazla 15 
saat fazla mesai yapılması demektir.  

Günlük Azami Çalışma Süreleri 

Günlük azami çalışma süresi 11:00 saattir. Bu gündüz çalışmaları için geçerlidir. ( 06:00-20:00 arası yapılan çalışmalar 
gündüz çalışması kapsamındadır) 

Gece Çalışması 

Gece çalışması saat 20:00’den 08:00 ‘e kadar olan süredir. Gece çalışmalarında çalışma saati 07:30 ile 
sınırlandırılmıştır. Gece çalışmalarında fazla mesai yapılamaz.

Ara Dinlenmesi 

04:00 - 07:30 saat arası çalışmalarda 30 dakika,

07:30 saatten fazla işlerde 1 saattir.

Bu ara dinlenmeleri en az süre olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği
göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik 
saatlerde kullandırılabilir.  IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
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Türk İş Kanunu’na göre haftada 1 gün çalışanlar hafta tatili almalıdır. 

Not: Buradaki süreç 6 günün sonunda 1 tam gün veya 7 gün içinde 1 
gündür. 7 günün sonunda verilen 8. Gün tatil hafta tatili kanununa 
uymamaktadır ve denetimlerde ciddi uygunsuzluk olarak görülmektedir. 
Aynı zamanda fazla mesai ücreti verilerek de olsa hafta tatilinde çalıştırma 
yapılmaması tavsiye edilir.

Hafta Tatili ve Yıllık İzinler 
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Telafi Çalışması 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer 
nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da 
işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması 
yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde 
telafi çalışması yaptırılamaz.

Örnek : 

Ramazan Bayramı Salı günü başladığından öncesindeki Pazartesi Günü’nü toplu tatil veren işletme (günde 9 saat 
çalışılıyor ise ) , iş dönüşü 9 saati 2 şer saat olarak hafta içi  fazla mesai yaptırarak telafi çalışması gerçekleştirebilir. 

Bu çalışma 3 saat üzerinden 3 günde tamamlanamaz çünkü işletme 9 saat normal çalışma yaptığından 9+3 = 12 saat 
olup 11:00 saatlik günlük çalışma limiti aşılmış olacaktır.
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Denkleştirme Çalışması 

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 
11:00 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya 
haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, 
çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Bu süre toplu sözleşmelerle 4 aya kadar artırılabilir.

Örnek : 

Düşük sezonda işleri azalan bir atölye 3 hafta  boyunca haftalık  35 saat çalışma yaparsa , daha sonraki 
5 haftanın içindeki 3 haftada ,  haftalık 55 saat çalışarak telafi çalışması yapabilir. Burada dikkat edilmesi 
gereken telafi çalışmasının başlangıcından sonuna dek 2 ayı geçmemesi ve günlük 11:00 saat 
çalışmanın aşılmamasıdır. Dolayısı ile planlamanın da dikkatlice yapılması gerekir.

IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
Ethica Ltd.     www.ethicadan.com  Haziran 2019  



Kadın İşçilerin Dinlenme Süreleri 

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 
haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin 
özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

Kadın işçilere “bir yaşından küçük” çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1:30 saat süt izni verilir. 
Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre 
günlük çalışma süresinden sayılır.

Hamile işçiler raporla hamileliklerini işletmeye bildirdiklerinden itibaren, günde 07:30 saatten fazla 
çalışamaz ve gece vardiyasında çalışamaz 
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Çalışan Duyuru Panosu 

işyerinde çalışanların tümünün görebileceği 
bir yerde konumlandırılmış ve çalışanlar ve 
işle  ilgili duyuruların asıldığı panodur. Çalışan 
duyuru panosunda iş ve mola saatleri , doktor 
geliş saatleri , acil durum ekibi, asgari ücret 
gibi çeşitli bilgiler duyurulur. Genellikle bunları 
güncellemekten Personel / İnsan Kaynakları 
Departmanı sorumludur. Daha küçük 
işletmelerde ise işletme sahibi bu görevi 
üstlenmelidir.
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Ücretler ve Yan Haklar 

u Asgari ücrete eşit veya asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması,

u Her ayın ücretinin bir sonraki ayın en geç 20 ‘sinde ödenmiş olması,

u Haftalık 45 saat çalışmanın üzerinin fazla mesai olarak ödenmesi ( tam zamanlı çalışmalarda ),

u Fazla mesai ödemelerinin doğru hesaplanması ve doğru, zamanında ödenmesi 

u Fazla mesainin emrivaki veya zorunlu olmaması,

u Tüm kazançların çalışan adına açılan bir banka hesabına aylık olarak yatırılması,

u Çalışana ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir ücret hesap pusulası 
verilmesi,

u Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının 
yüzde elli yükseltilmesi ile ödenmesi ( % 150 )
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Ücretler ve Yan Haklar 

u Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışılmazsa da ödeme( % 100 ),

u Çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödenmesi,

u 1 yıl sonunda yıllık ücretli izin 

u Yıllık ücretli iznini kullanan her çalışana, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini izine başlamadan önce 
peşin olarak ödemesi veya avans olarak verilmesi,

u Çalışanın işe girmeden 1 gün önce sigortalanması ve çalıştığı sürece her ay çalıştığı gün kadarının 
sigortaya bildirilerek sigorta ücretinin ödenmesi,
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İşe alımda herhangi bir ayrımcılık yapılmaması için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir:
u İş ilanlarında cinsiyet ve yaş belirtilmemesi
u İş başvuru formlarında:

u din, inanç

u memleket 

u görünüm, boy, kilo

u medeni hal

u gelecekteki aile planları ( hamilelik gibi )

u Tanıdık, memleketli, akrabalara öncelik tanınmaması
u Kanunen kadın veya 18 yaş altındaki kişilerin çalışamayacakları işlere alınmamaları ayrımcılık

olarak kabul edilemez.

u Küçük aile işletmelerinde ayrımcılık sayılmamaktadır.

İşe Alımda Ayrımcılık Yapılmaması İçin..
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Sosyal 
Yönetim 
Sistemine 
Çalışanların 
Katılımı ve 
Korunması
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Çalışan Temsilciliği Nedir? 

Çalışan temsilciliği, çalışanlar 

tarafından bağımsız şekilde kapalı 

oylama yapılarak seçilen ve 

yönetimle yapılan toplantılara 

katılma ve çalışanları temsil 

etmeye yetkili kişilerin üstlendiği 

görevdir. 

Çalışan Komitesi Nedir? 

Çalışan temsilcileri çalışan 

komitesini oluşturur. Çalışan 

komitesinin görevi belli aralıklarla 

toplanarak çalışanlardan çalışan 

temsilcilerine iletilen dilek, şikayet 

ve önerileri listeleyerek yönetim 

temsilcisine eksiksiz olarak 

bildirmektir. IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
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Dilek ve
Şikâyet Bildirim 
Mekanizmasının 
Yapılandırılması

IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
Ethica Ltd.     www.ethicadan.com  Haziran 2019  



Açık Kapı Politikası 

Çalışan ve üst yönetimin yüzyüze ve 
birebir konuşabildiği görüşmelerdir.

Örneğin, işletme müdürü Her Salı saat 10:00-
11:00 arası “açık kapı uygulaması” olduğunu 
çalışan duyuru panosunda duyurur. İsteyen 
çalışanlar bu saat aralığında kendisi ile ofisinde 
birebir görüşme sağlar.  
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Disiplin Kurulu oluşturulması ve Çalışanların 
katılımı

Disiplin Prosedürü hükümleri çerçevesinde kurulan, disiplin suçları işleyen çalışana 

disiplin cezası vermeye yetkili kuruldur. Disiplin kurulunu, üst yönetim temsilcisi, insan 

kaynakları / personel bölüm sorumlusu, çalışan temsilcisi, ilgili bölüm yöneticileri 

oluşturur. Çalışanın Disiplin Prosedüründe belirtilen kusurlu eyleminin niteliğine ve 

ağırlığına, dolaylı ya da dolaysız olarak bu eylemdeki rolüne, aynı veya benzeri 

eylemlerin tekrarına göre çalışana bu talimat hükümleri çerçevesinde verilen cezalar, 

disiplin cezalarıdır. 
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Taciz ve Ayrımcılık 



u Taciz: Taciz kişiyle vücut teması bulunmadan yapılan ve rızaya dayalı olmayan, aşağılama, küçük 
düşürme,  sürekli kusur bulma, alaya alma, muhatap saymama, yokmuş gibi davranma, hakaret 
etme, sövme, sistemli kötü muamele ve yıldırma, tehdit, ağır iftira atma, asılsız dedikodu yayma, 
uzmanlık konusu ile bağdaşmayan işlere atama, ağır işler yükleme, istifaya zorlama, cinsel içerikli, 
rahatsızlık verici söz atma, cinsel sarkıntılık, cinsel içerikli resim, video ve benzerlerinin gösterilmesi, 
kişinin edep ve iffetine dokunan ahlak dışı davranışlar , evlilik ve cinsel hayata ilişkin mahrem sorular 
sorma, işyerindeki konumunu kullanmak suretiyle çalışanını duygusal ilişkiye zorlama, baskı 
oluşturmak suretiyle işten çıkarma tehdidinde bulunma, haklı bir sebep bulunmaksızın çalışandan 
sürekli yazılı savunma isteme, haksız yere kınama cezaları verme ,olayın gerçekleştiği ortama ve 
“bağlama göre, ısrarla tekrarlanan eylemler ya da bir tek eylem iş yerinde taciz ve kötü davranış 
olarak değerlendirilebilir. Tacizde “Süreklilik” önkoşul değildir.

Taciz 
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Tacizin diğer türleri 

Psikolojik Taciz ( Mobbing ) : Duygusal taciz ya da bireyi 
işyerinden ihraç etme amacıyla uygulanan psikolojik baskılar 
olarak tanımlanır. 

Sözlü Taciz: Sözlü taciz, sürekli olarak kaba ya da nahoş sözel 
davranışlar sergilemektir.

Fiziksel Taciz: Fiziksel taciz terimi, fiziksel hareketleri içeren 
herhangi bir tehdit veya zorbalık anlamına gelir ve mağdur 
üzerinde olumsuz etkisi olur.
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Ayrımcılık 

Ayrımcılık, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal 
menşei bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş 
veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya 
bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün 
tutmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 10. Madde’ye göre herkes, dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. 
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Ayrımcılığın en yaygın şekilleri

u Gündelikçileri , göçmen işçileri kayıtsız olarak çalıştırmak,

u Göçmen işçilerin pasaport veya çalışma izinlerine yönetim tarafından el koyulması, 

u İş sözleşmesi yapmamak,

u Belli grup veya kişilere angarya iş verilmesi  ve bu kişilerin hep aynı kişiler olması, ücretlerde 
kanunsuz kesintiler yapılması,

u Aynı işi yapan bekar ve evli erkeklerden, evli olanlara daha çok maaş vermek,

u Erkeklerle aynı işi yapan ve aynı deneyimde olan kadınlara daha az maaş vermek,  

u Doğum sonrası işe başlayan çalışanı farklı bir göreve atamak. 
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İşyerinde Taciz ve Ayrımcılıkla Başa Çıkma

u Taciz ve ayrımcılığın disiplin prosedüründe yer alması ,

u İyi işleyen bir şikayet mekanizması oluşturulması ve bunu sürekli 
kontrol etmek, 

u üst yönetimin yakından ilgilenmesi  

u İnsan kaynakları / personel bölümü çalışanlarına ,Şeflere ve 
çalışanlara eğitim verilmesi,

u Politikaların işletme ile çalışan tedarikçi, taşeron ve fasonlara 
bildirilmesi,

u vakaların incelenmesi için özel ekipler oluşturulması 

u Raporlamada ve konuların ele alınmasında gizliliğin korunmasına 
özel hassasiyet gösterilmesi. IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
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TEDARİK
Çİ

TAŞERON

FASON

TAŞERON Bir taşeron genellikle bir projenin belirli 
bir kısmını yerine getirmek amacıyla genel 
yükleyici tarafından tutulan firmaya 
denilmektedir.

Sosyal uygunluk denetimlerinde taşeron, 
işletmeye yemek, personel taşıma, güvenlik 
hizmetleri sağlayan firmalar olarak tanımlanır.

• Finansal ve teknik açıdan güçlü
• Yeterli kaynağa sahip 
• Güvenilir
• Fiyat – ürün dengesi uygun
• Yönetsel açıdan yeterli 
• Çevreye saygılı 
• Yasalara uyumlu 
• Lojistik açıdan uygun 
• Ürün ve hizmet kalitesi iyi
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilinci yüksek 

FASON: Bir işletmenin, gerekli ara malı( yarı 
mamul ürünü) ya da ham maddeleri 
sağlayarak başka işletmeye bitmiş mal veya 
üretimin bir sürecini imal ettirmesidir. İmal edilen 
yarı mamul veya mamul mal, ana firma 
tarafından satılır. 

Fason iç veya dış fason olarak kategorize 
edilebilir. İşletmede iç fason varsa, burası da 
sosyal uygunluk denetimine otomatik olarak 
dahil olur. 

IDMIB Sosyal Uygunluk Eğitimi Hazırlayan: EBRU GÖKBULUT,            
Ethica Ltd.     www.ethicadan.com  Haziran 2019  



Tekstil ve Deri Sektöründe
Atık Yönetimi ve Enerji 
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UYGULAMA
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u Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak,

u Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamak,

u Üretilen atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü 
olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmak,

u Ürettiği atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt 
tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak,
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Atık Sahibinin Yükümlülükleri 



Ebru Gökbulut Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve Tekstil mezunudur.
Kariyerine Intertek’de Laboratuvar Müdür Yardımcısı olarak başlamış, 2000 senesinde
Intertek ‘de Sosyal Uygunluk Bölümü’nü kurmuş ve  5 senelik bir dönemde Türkiye ve EMENA 
Bölgesini yöneterek dönemin en büyük denetim kadrosunu kurmuştur.

2007 senesinde Marks & Spencer Sosyal Uygunluk Bölge Direktörü olarak çalışmış ve yine 
Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde 400 ‘ün üzerinde fabrikanın Sosyal Uygunluk 
denetim ve eğitimlerini yönetmiştir. Bu dönemde 94.000 çalışana çeşitli konularda eğitim 
verilmesini sağlamıştır.
2016 senesinde Marks & Spencer’dan ayrılarak Ethica Ltd. ‘i kurmuştur. Ethica, çeşitli sivil 
toplum kuruluşları, ticaret birlikleri , yurtdışı ve yurtiçi marka, satın alma ofisi ve fabrikalarla 
çalışmaktadır. 
Ebru Gökbulut ayrıca, 2019 senesinde ILO – Uluslararası Çalışma Örgütü ve İTKİB ortak 
projesinde 14 adet Sosyal Uygunluk kitapçığı hazırlamıştır.

Ebru Gökbulut Kimdir ? 



Ethica Danışmanlık Hizmetleri 
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v Sosyal Uygunluk Denetim Öncesi ve Sonrası Danışmanlık:
• SEDEX / SMETA
• BSCI / AMFORI 
• ICS- Fransa
• SA8000,WRAP 

v Teknik Denetim ,QMS, CT-PAT  Danışmanlığı 
v İnsan Kaynakları, Seçme Yerleştirme Danışmanlığı 
v Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
v Devlet Destek , Hibe Danışmanlığı 



Ethica Danışmanlık Ltd. Şti

Tel: 
0530 218 4140 
0530 150 28 07 

E-posta: 
info@ethicadan.com
ebru.gokbulut@ethicadan.com

Web:  www.ethicadan.com
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