
GENERAL GUIDELINE TO SOCIAL AUDIT REQUIREMENTS (*) 

 Labor and personnel files for ALL workers are up to date including age proof for ALL workers. 

 No worker below 16 years old is in the factory. Also no worker under 18 years old is doing overtime 

or hazardous job.（e.g. in contact with chemicals: glue).  

 There are signed labor contracts for ALL workers and these do NOT include illegal clauses such as 
compulsory overtime, or monetary sanctions for workers. 

 ALL workers have valid work permit (if needed). 

 ALL workers get at least the minimum wage. 

 There are wage records for ALL workers and these receive wage slips.  

 There is Social Insurance registration for ALL workers.  

 There is no delayed payment of wages to workers or any form of wage withholdings. 

 No monetary fine of ANY kind is imposed to workers. 

 Time records cover ALL workers, are kept up to date, and are accurate. 

 Authentic records are ready to be presented to the auditors covering last 12 months. Please make 
sure there is no attempt to manipulate records or other documents to show false information, 
otherwise the factory will fail the audit due to falsification. 

 Freely elected worker representatives are present according to law.  

 There are no debts with public authorities or there is evidence of an agreement to pay them.  

 The company assesses risks and observes Health and Safety regulations.  

 Machines have security measures in place and electrical system is adequately revised.   

 There is adequate personal protective equipment (PPEs) for workers. 

 Fire alarm is functioning and signaled.  

 Factory is tidy and all preventive measures are observed (PPEs for workers, marked, sufficient and 
easily accessible emergency exits, emergency plan, functional fire extinguishers, etc.). Emergency 
exits and firefighting equipment is not obstructed by goods, materials or other items. 

 There is a designated area for the chemicals. There is secondary containment under the chemical 
bins.  

 There is no attempt to give ANY kind of present to the auditor.  

 Relevant licenses are present: Business license, fire license, building structural safety certificate, 
environmental license / permit. 

 
 (*) Please note this is a just a summary of some important requirements. It is fundamental that the 
management is aware and follows ANY other legal and statutory requirement that affects their activity.  
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SOSYAL DENETİM GEREKSİNİMLERİ GENEL KILAVUZU (*) 

 Tüm işçiler için özlük dosyaları, çalisan tüm iscilerin yaslarini beyan edecek sekilde, guncel 
olmalidir. 

 16 yaşından küçük hiçbir işçi fabrikada bulunmamalidir. Ayrıca 18 yaşın altındaki hiçbir işçi fazla 
mesai veya tehlikeli iş yapmamalidir. (örn: kimyasallarla temas: tutkal vb.). 

 Tüm işçiler için karsilikli imzalanmış iş sözleşmeleri olmali ve bunlar zorunlu fazla mesai veya işçiler 
için parasal yaptırımlar gibi yasadışı hükümleri İÇERMEMELI. 

 Tüm çalışanların geçerli çalışma izni vardır (gerektigi takdirde). 

 Tüm çalışanlar en azından asgari ücreti alır. 

 Tüm işçiler için ücret kayıtları vardır ve isciler ücret bordrolarıni almaktadır. 

 Tüm işçiler için Sosyal Sigorta kaydı vardır. 

 İşçilere veya herhangi bir ücret stopajına ilişkin gecikmiş ücret ödemesi yoktur. 

 İşçilere HERHANGİ bir tür para cezası verilmez. 

 Tüm calisanlari icin calisma saatleri kayıtları guncel ve dogru olarak tutulmalidir. 

 Gerçek kayıtlar son 12 ayı kapsayan denetçilere sunulmaya hazırdır. Lütfen yanlış bilgi göstermek 
için kayıtları veya diğer belgeleri manipüle etme girişiminde bulunmadığınızdan emin olun, aksi 
takdirde fabrika tahrifat nedeniyle denetimde başarısız olur. 

 Yasaya göre serbestçe seçilmiş işçi temsilcileri hazır bulunmalidir. 

 Kamu idareleri ile herhangi bir borç olmamali veya bunları ödemek için bir anlaşma olduğuna dair 
kanıt olmalidir. 

 Şirket riskleri değerlendirir ve Sağlık ve Güvenlik düzenlemelerine uyar. 

 Makinelerin güvenlik önlemleri alınmış ve elektrik sistemi yeterince revize edilmiştir. 

 Çalışanlar için yeterli kişisel koruyucu ekipman (KKE) vardır. 

 Yangın alarmı çalışıyor ve sinyal veriyor olmalidir. 

 Fabrika düzenli ve tüm önleyici tedbirlere uyuluyor (işçiler için KKE'ler, işaretli, yeterli ve kolayca 
erişilebilir acil çıkışlar, acil durum planı, işlevsel yangın söndürücüler, vb.). Acil çıkışlar ve yangınla 
mücadele ekipmanları mallar, malzemeler veya diğer nesneler tarafından engellenmez. 

 Kimyasallar için belirlenmiş bir alan vardır. Kimyasal bidonların altında ikincil muhafaza vardır. 

 Denetçiye HERHANGİ bir hediye verme girişimi yoktur. 

 İlgili lisanslar mevcuttur: İşletme lisansı, yangın lisansı, bina yapısal güvenlik sertifikası, çevre 
lisansı / izni. 

 
 (*) Bunun bazı önemli gereksinimlerin sadece bir özeti olduğunu lütfen unutmayın. Yönetimin legal 
olarak kendi faaliyetlerini etkileyen HERHANGİ diğer yasal gereklilikleri izlemesi esastır. 
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