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ETİK VE SOSYAL POLİTİKAMIZ;
• İşletmede çalışmak isteğe bağlıdır. Herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen
kurallara uymakla yükümlüdür.
• Sendika kurma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyulur.
• İşletme içinde çalışan hiç kimse dil, din, renk, ırk, cinsiyet, vb hiçbir özelliğinden
dolayı dışlanamaz, kötü davranışlara maruz bırakılamaz.
• Çalışmaya elverişli olmayan, 18 yaş altı kişiler çalışmak üzere işletmeye alınamaz. 16
yaşından küçük işçinin kazayla dahi çalışması halinde bu kişinin çocukluğu sona
erene kadar ki tahsil masrafları tarafımızca karşılanacaktır.
• İşletmede çalışan tüm personelin yasal hakları tam ve düzenli olarak karşılanır.
• Çalışma saatleri yasalara ve standartlara uygun olarak düzenlenir.
• İşletmede meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanma ve tehlikelerin engellenmesi
için önlemler alınır.
• İşletme içinde hiç kimseye şiddet uygulanamaz.
• İş başlangıcında çalışanlara tüm yasal ve sözleşmeli hakları, ücretleri, istihdam
koşulları bildirilir.
• Çalışanların, işletmede bulunması sırasında insani ihtiyaçları işletme yönetimince
karşılanır. Çalışanlar sağlık, güvenlik ve temizlik konusunda eğitime tabi tutulur.
• Hasta personelin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına izin verilir ve yardımcı olunur.
• Tüm çalışmalarda saygı esas alınarak bir yönetim uygulanır. Fiziksel istismar, cinsel
veya başka türlü taciz yasaktır.
• Incom A.Ş. her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet
alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk
aracılığıyla Incom A.Ş. ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam
ettirilmemesi gerekmektedir.Para Aklama,insan ticareti,illegal para transferi,bilgi
gizliliği,çıkar çatışması gibi konularda tüm yerel ve uluslararası kanun,kural ve
düzenlemelere riayet eder.
• Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların
gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.
• Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş
münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.
• Bu kurallara uymayan kişiler yasal ve işletmeye özel disiplin cezaları ile cezalandırılır.
Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak İncom A.Ş. tüm paydaşlarını
(çalışanlarını,müşterilerini,tedarikçilerini ve diğer paydaşlarını) bilgilendirir.

