
 

 

  

 

 

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI 

HUMAN RIGHTS POLICY 

 
 

 



 

           2 
 

İnsan Hakları Politikası / Human Rights Policy 

İnsan Hakları Politikası 
Anel Grup, 

▪ İnsan haklarıyla ilgili taahhütlerinde, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları 

Beyannamesi’ni ve imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni esas alır. 

▪ İnsan haklarını etik ilkelerinin en önemlileri arasında görür ve bütün paydaşlarından bu 

ilkelere ve Anel Grup İnsan Hakları Politikasına uygun hareket etmesini bekler. 

▪ İnsan haklarıyla ilgili bütün ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, paydaşlarından 

da uymasını talep eder. 

▪ İç denetimleri sırasında insan haklarının ihlali tespiti durumunda gerekli değerlendirmeler 

yapılarak, yaptırım uygulanır. Bu konular risk değerlendirmesinde ele alınır. 

▪ Faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözeterek, mevcut faaliyet 

alanından doğan olası hak ihlallerine karşı önlemler alır ve ilgili riskleri yönetir. 

▪ Faaliyet gösterdiği ülkelerde yaşam tehlikesi olması durumunda, bütün çalışanlarının 

güvenliğini sağlayacak yönde çalışmalarda bulunur.  

▪ Bu politikayı yıllık olarak gözden geçirir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda, onu 

gözden geçirir. 

▪ Bütün tedarikçi ve alt yüklenici firmalarla bu politikayı paylaşır, buna uyumlu bir şekilde 

çalışmalarını talep eder. 

 

Bu politika İngilizce ve Türkçe olarak tüm çalışanların bilgisine sunulur. 

 

Çalışma Hayatında İnsan Haklarına Uygun Faaliyetler İçin Kararlar Alırız 
Anel Grup bütün faaliyetlerinde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarında Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı, bütün faaliyetlerini bu doğrultuda 

düzenlemeyi taahhüt eder.  

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamayı taahhüt eder. 

Tüm ülkelerde, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla ilgili uluslararası bağımsız kuruluşların önerileri ve 

tavsiyeleri dikkate alınarak uygulamalar gerçekleştirilir. 

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 1 ve 2. maddeleri nedeniyle bu 

konudaki taahhüdünü açık biçimde beyan eder. 

 

Çalışma Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi İçin Çalışırız 
Anel Grup kültürel çeşitliliğe önem verirken, aynı zamanda bu çeşitliliğin bir kurumu 

zenginleştirdiğine inanır. 

Anel Grup için “çeşitliliğe önem vermek” çalışanların, müşterilerin, yatırımcıların, tedarikçilerin ve 

diğer sosyal paydaşların insan haklarına aykırı olmayan dinsel, yapısal, kültürel tercihlerini ve 

durumlarını kabul etmek ve bunları önemsemek demektir. 

Anel Grup, kendisini yaptığı işe adayan ve değer katabilecek bütün adaylar için en fazla tercih edilen 

ve çalışanlarının haklarını koruyan bir işveren olmayı; çalışanlarına güvenli ve her türlü taciz, istismar, 

suiistimal ve şiddetten uzak olan, çalışanlarını geliştiren bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt eder. 
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Çocuk İşgücünün Çalışmalarımızda Yeri Yoktur 
Anel Grup, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak, faaliyetlerinin hiçbir 

aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermez.  

Bütün paydaşlar bu yaklaşım hakkında bilgilendirilir ve kendilerinden de destek beklenir.  

Tedarikçilerle ile yapılan sözleşmelerde bu konu güvence altına alınır. 

  

Zorla ve Mecburi Çalıştırma Uygulamasına İzin Vermeyiz 
Anel Grup, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir 

aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve mecburî çalıştırmaya izin 

vermez.  

Her çalışan işe başladığı gün itibariyle sigortalanır. Bu husus gerek iç gerekse dış denetimlerle kontrol 

edilir.  

Taşeronlarının çalıştırdığı işçilerin de sigortalı olarak çalışıp çalışmadığı denetlenir.  

  

Güvenlik Uygulamalarımız 
Anel Grup faaliyet gösterdiği bölgelerde çalışanların güvenli bölgelerde çalışmasını sağlar. 

Güvenlik düzenlemeleri, insan haklarına saygı gösterirken, emniyet ihtiyaçlarını da gözeten bir denge 

kuracak şekilde yapılır.  

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları için; kaza, yaralanma, hastalık risklerini minimize etmeye yönelik 

çalışma yapılır. Tüm çalışanları kapsayan kaza sigortası ile, oluşabilecek olumsuz durumlarda 

çalışanların geleceği güvence altına alınır. 
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Anel Group Human Rights Policy 
Anel Group, 

▪ grounds on the United Nations Universal Declaration of Human Rights and the United 

Nations Global Compact, which it has signed, in its commitments as to human rights. 

▪ considers human rights among the most important of its ethical principles and expects all its 

stakeholders to act in accordance with these principles and the Anel Group Human Rights 

Policy. 

▪ complies with all national and international laws and regulations concerning human rights 

and demands from its stakeholders to comply with them. 

▪ makes necessary evaluations and sanctions are applied in case of violation of human rights 

during internal audits by Anel Group, These issues are handled in risk assessment. 

▪ takes precautions against possible violations of rights arising from its current business 

activities and manages related risks, taking into account the rights of the people living in the 

regions where they operate. 

▪ is involved in activities to ensure the safety of all its employees in the event of a life threat in 

the countries where they operate. 

▪ reviews this policy annually. If the change needs to be determined, it keeps an eye on it. 

▪ shares this policy with all suppliers and subcontractors. It demands that they work in 

harmony with it. 

 

This policy is available to all employees in English and Turkish. 

 

We Make Decisions For Activities That Are Appropriate For Human Rights In 

Working Life. 
Anel Group undertakes to make decisions in the direction of the United Nations Universal 

Declaration of Human Rights and not to organize all its activities in this respect in all its activities and 

operations involving these activities. 

It undertakes not to be an accomplice of human rights violations in any way during its activities. 

In all countries, practices are carried out taking into account the suggestions and recommendations 

of international independent organizations on practices of Human Resources. 

At the same time, in accordance with Articles 1 and 2 of United Nations Global Compact, Anel Group 

clearly expresses its commitment to this issue. 

 

We Work To Prevent Discrimination In Working Life. 
While Anel Group gives importance to cultural diversity, it also believes that this diversity enriches an 

institution. 

For Anel Group, ‘Giving Importance to Diversity’ means acknowledging and considering the religious, 

structural, cultural preferences and situations of employees, customers, investors, suppliers and 

other social stakeholders, which are not contrary to human rights. 
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Anel Group undertakes to be an employer who is the most preferred and protects the rights of its 

employees for all candidates who dedicate themselves to the work they have done and add value to 

the work. Anel Group also undertakes to provide a working environment that is safe for its 

employees and develops its employees who are away from all kinds of harassment, exploitation, 

abuse and violence. 

  

Child Labor Has No Place In Our Work 
Anel Group, as a signatory to the United Nations Global Compact, does not allow children to be 

employed at any stage of their activities under any circumstances. 

All stakeholders are informed about this approach and are expected to receive support from them as 

well. 

This issue is guaranteed in contracts made with suppliers.  

 

We Do Not Allow For Forced And Compulsory Working 
 Anel Group, as a signatory to the United Nations Global Compact, does not allow for forced or 

compulsory working at any stage of its operations on conditions not in compliance with laws and 

regulations. 

Every employee is insured as of the day they start work. This issue is controlled by both internal and 

external audits. 

It is also checked about whether the workers employed by their subcontractors are working as 

insured or not. 

 

Our Security Applications 
Anel Group ensures that employees work in safe areas in the regions where they operate. 

Security arrangements are made in such a way as to balance by paying regard to safety needs while 

respecting human rights. 

For safe and healthy working environments, a study is done to minimize the risk of accidents, injuries 

and diseases. In the event of an accident with insurance covering all employees, the future of 

employees is guaranteed. 

 

 


