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VALTEK YAPI TEKNOLOJİLERİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI 

 

 
 

 

KAPSAM  

 

VALTEK Yapı Teknolojileri olarak tüm iş süreçlerinde temel insan haklarının gözetilmesini 

hedefliyoruz. Çalışanların, kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri 

ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş 

ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Bu politika İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş 

Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal 

yasalar temel alınarak hazırlanmıştır. Bu politika VALTEK Yapı Teknolojilerinin faaliyetlerinde 

ve iş ilişkilerinde insan haklarına dair sorumluluk, ilkelerini belirler ve tüm çalışma sahalarını 

kapsar. 

 

 

TEMEL İLKELERİMİZ 

 

 

 Çalışanlarımıza din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, cinsiyet ayrımı 

yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen göstermekteyiz. Şirketimizde insan 

kaynağı seçimi, işe alım, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme süreçleri; vasıflar, performans, 

beceriler ve deneyim temel alınarak yapılmaktadır. 

 

 VALTEK Yapı Teknolojileri olarak çalışanlarımızın yasal çalışma süreleri, fazla mesai ve 

tatil hakkı hükümlerine uyarız. 

 

 Çalışanlarımıza   güvenli ve her türlü taciz, istismar, suistimal ya da şiddetten uzak çalışma 
ortamı sunacağımızı taahhüt etmekteyiz.  

 

 Faaliyet gösterdiğimiz işyerlerinde, sağlık ve güvenliğin güçlendirilmesine önem 
vermekteyiz. 

 

 Dernek kurma, örgütlenme ve yasalarca tanınmış sendikalar çerçevesinde toplu sözleşme 

özgürlüğünü destekleriz. 

 

 Zorla ya da cebri çalıştırmayı tolere etmeyiz.  
 

 Çocuk iş gücünü VALTEK Yapı Teknolojileri bünyesinde kesinlikle çalıştırmayız,  
 

 İşyerinde gayrikanunî ayrımcılık yapmayız. 
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 VALTEK Yapı Teknolojileri bünyesinde çalışan personellerimizin hakları konusunda bilgi 

edinmesine özen gösteririz. 

  

 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’na uygun olacak şekilde düzenlemeler geliştirmekte ve 
bu konuda çalışanlarımızın bilinçlendirilmesine önem vermekteyiz. Bununla birlikte İSG 

politikamıza uymayı taahhüd ederiz.  

 

 Yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve Firmamız adına hareket edenlerin Politika’ya uyum 
sağlamaları; ayrıca ihlalleri veya olası ihlalleri ilişkili yöneticilerine iletmeleri ve/veya 

şirket şikayet kanalları üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.  

 

 Tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan Politika’ya uygun hareket etmelerini bekleriz.  

 

 Paydaşlarımızın Politika’yla ilgili geri bildirimde bulunmalarını teşvik ederiz. 
 

 

 


