

Yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda temel insan
haklarının ve insana saygılı yaşam koşullarının savunulması,

AMAÇ VE KAPSAM



SASA olarak toplumla olan ilişkimizi önemsiyoruz, toplumun sağlık
ve güvenliğini korumak için hem ulusal hem de uluslararası
standartları göz önüne alan bir yaklaşım ile hareket ediyoruz.

Yerel halka eğitim, gıda tedariki, istihdam, fırsatların
sağlanmasına ve böylece toplumsal gelişimin desteklenmesi,



Dezavantajlı grupların topluma kazandırılması için gönüllü
faaliyetlerde bulunulması,



Yerel halkın gelenek ve göreneklerine saygılı bir şekilde
faaliyetlerin yürütülmesi, özellikle kadın ve çocuklara saygılı
bir tutum oluşması,



Halk ile düzenli olarak toplantı, anket, form, telefon ve e-posta
iletişim kanallarıyla interaktif ve anlaşılır bir diyalog
kurulması,



Şeffaf, saygılı ve güvene dayalı toplumsal bağlar ve ortaklıklar
kurulması,



Şikayet ve öneri mekanizmasının aktif olarak işlemesi için
zamanında dönüş sağlanması ve düzeltici önleyici
faaliyetlerin uygulanması için gerekli kaynakların sunulması,



Sosyal gruplarla işbirliği içerisinde hareket edilmesi ve sosyoekonomik risklerin proaktif olarak giderilmesi,
Çevresel ve sosyal etkilerin pozitif yönde ilerlemesi için
gerekli tüm çalışmaların tamamlanması,

TOPLULUK İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Fabrikamız etrafında bulunan yerel halka çevresel, sosyal ve
ekonomik açıdan daha iyi koşullar sunmak ve bize bildirdikleri öneri,
talep ve şikayetler doğrultusunda iyileştirici aksiyonlar almayı prensip
ediniyoruz.
Bu politika,
-

SASA’nın tüm üretim ve yardımcı tesislerini,
SASA’nın tüm çalışanlarını
Tedarikçiler, yükleniciler, taşeronlar ve diğer kuruluşlarla
yapılan sözleşmelerde yer alan personeli kapsamaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla, faaliyetlerimizi
sürdürürken etki alanımızda bulunan lokasyonlarda aşağıdaki
hususlarla ilgili gereklilikleri yerine getiriyoruz:




Hava, su ve kara ekosistemlerini göz önüne alarak doğal
kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması,
Yörede biyoçeşitliliği
korunmasını,

oluşturan

fauna

ve

floranın





Uluslararası ve ulusal standartlar göz önüne alınarak
altçalışanlarımız için oluşturulan geçici kamp alanlarının
toplumsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan en az
etki oluşturması,



Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planımız kapsamında,
faaliyetlerimizin Temel Performans İndikatörlerinin (KPIs)
takip edilmesi yoluyla sosyal performansının iyileştirilmesi ve
bu konudaki çalışmalarımızın paydaşlarımızla şeffaf bir
şekilde paylaşılması

Yönetim Kurulu, bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine
getirmeyi taahhüt eder ve SASA çalışanlarından aynı
taahhütleri yerine getirmesini bekler.

