
CSR ile ilgili Öz Değerlendirme Anketi/ 
Otomotiv Sektöründeki Tedarikçiler için Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)/Sürdürülebilirlik, şirketlerin toplum, yönetişim, çevre ve tedarik zincirinde 
sürdürülebilirliği operasyonlara ve kurumsal stratejiye entegre etmesini sağlayacak bir süreçtir. 

Drive Sustainability (Sürdürülebilirliği Sağlama) programının bir dizi kılavuz ilkesi bulunmaktadır (Kılavuz İlkeler); 
bunlar, insan hakları, çevre, çalışma koşulları ve iş etiğini içeren temel CSR/Sürdürülebilirlik sorunları ile ilgili olarak 
tedarikçilerin genel beklentilerini özetlemektedir.

Bu Öz Değerlendirme Anketi (SAQ), Kılavuz İlkeler ile uyumlu olarak, CSR/Sürdürülebilirlik konusunda tedarikçi 
performansının sergilenmesi ve teyit edilmesi için tasarlanmıştır.

2014 yılında geliştirilmiş ve Drive Sustainability - Otomotiv Ortaklığı üyeleri tarafından 2017* yılında revize 
edilmiştir. Mevcut durumda, üyelerden onu tarafından kullanılmaktadır** ve tekrarları önleyerek verimliliği 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

Anket hem Şirket hem de Tesis düzeyiyle ilgilidir:
> Şirket, tedarikçinin bir parçası olduğu “Grubu/Holdingi” ifade eder ve
> Tesis, “üretimin yapıldığı endüstriyel konumu” ifade eder.

Bu anketi dolduran tedarikçiler, açıklamalar için her bir sorunun yanında yer alan soru işaretine tıklayabilir. 

*  2017 Çalışma Grubu Üyeleri: BMW Group, Daimler AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, 
Volvo Cars ve Volvo Group

 **  SAQ’den faydalanan OEM’ler (Orijinal Malzeme Üreticileri): BMW Group, Daimler AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota 
Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Group, Volvo Cars

1 Şirket, tedarikçinin bir parçası olduğu “Grubu/Holdingi” ifade eder. 
2 Tesis, “üretimin yapıldığı endüstriyel konumu” ifade eder.

Şirket1: Adı:

Konumu:

Çalışan sayısı:

İş alanı:

Toplam yıllık ciro:

Tesis2: Adı:

Tesisin konumu (ülke, şehir ve/veya adres):

Tesisin çalışan sayısı (ajanslardan temin edilen işçiler dâhil):

Merkez: Evet

Hayır

Tedarikçi Kimliği:  (geçerli olanları işaretleyin) 

DUNS numarası: 

Diğer (Lütfen belirtin): 

Dolduran: Adı:

Pozisyon: 

E-posta:

Tel:
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A. ŞİRKET YÖNETİMİ (GENEL) ARKA PLAN BİLGİLERİ 

1a.  Şirketinizde Sosyal Sürdürülebilirlikten sorumlu bir 
yönetim görevlisi var mı?*

 Hayır

 Evet*, şirket düzeyinde

Evet*, tesis düzeyinde 
Evetse, lütfen belirtin:

Adı :

e-posta
adresi :

1b.  Şirketinizde Uyum Sürdürülebilirliğinden sorumlu bir 
yönetim görevlisi var mı?*

 Hayır

 Evet*, şirket düzeyinde

Evet*, tesis düzeyinde 
Evetse, lütfen belirtin:

Adı :

e-posta
adresi :

1c.  Şirketinizde Çevresel Sürdürülebilirlikten sorumlu bir 
yönetim görevlisi var mı?*

 Hayır

 Evet*, şirket düzeyinde

Evet*, tesis düzeyinde 
Evetse, lütfen belirtin:

Adı :

e-posta
adresi :

* Kişi yukarıdaki kişiyle aynı olsa dahi lütfen iletişim detaylarını belirtin.

Sosyal sürdürülebilirlik, hem çalışanlar hem 
de şirketin operasyonlarından etkilenebi-
lecek toplulukların yaşam kalitesine katkıda 
bulunacak uygulamalarla ilgilidir. Şirketler, 
işçilerin insan haklarına saygı duymalı ve 
uluslararası topluluğun takdir ettiği biçimde, 
herkese saygılı bir şekilde yaklaşmalıdır. İlgile-
nilecek sosyal konuların örnekleri, ayrımcılığın 
önlenmesini, örgütlenme özgürlüğünü, sağlık 
ve güvenliği ve benzerlerini içermektedir (Bkz. 
Bölüm B - Çalışma Koşulları ve İnsan Hakları)

Uyum, iş ortakları ve müşterilerle ilişkiler bağla-
mında iş ile ilgili davranışları yönlendiren ilkelerle 
alakalıdır. Şirketlerin en yüksek dürüstlük 
standartlarına uyması ve yasal kanunlara uygun 
şekilde tedarik zinciri boyunca dürüst ve adil 
bir şekilde faaliyet göstermesi beklenmektedir. 
Etik dışı iş uygulaması örnekleri yolsuzluk, adil 
olmayan rekabet, çıkar çatışmaları ve benzerini 
içerir (Bkz. Bölüm C - İş Etiği)

Çevresel sürdürülebilirlik, uzun vadede çevre 
kalitesine katkıda bulunacak uygulamalarla 
ilgilidir. Şirketlerin çevreyi koruyarak, doğal 
kaynakları muhafaza ederek ve üretim, ürün 
ve hizmetlerinin ömürleri süresince yarattığı 
çevresel etkiyi azaltarak çevrenin korunması 
açısından proaktif bir yaklaşım benimsemesi 
beklenmektedir. Şirket uygulaması örnekleri 
sera gazı emisyonları, atık azaltma programları 
ve benzerlerini içerir (Bkz. Bölüm D - Çevre)

Şirketlerin diğer sorumluluklarından bağımsız 
olarak şirketin sosyal sürdürülebilirlik, iş 
etiği ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili 
taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak 
üzere sorumlu bir yönetim görevlisi olarak 
faaliyet gösterecek kıdemli bir yönetim 
temsilcisini görevlendirmesi beklenmektedir.

Bu soruya yanıt olarak verdiğiniz iletişim 
bilgileri, önceden bildirimde bulunulmadan 
iletişim için kullanılmayacaktır. İlk durumda, 
sorular, bu öz değerlendirme anketini 
tamamlayan kişiye yönlendirilecektir.
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A. ŞİRKET YÖNETİMİ (GENEL) ARKA PLAN BİLGİLERİ 

2.  Şirketiniz bir CSR/Sürdürülebilirlik Raporu yayınlıyor mu?

Hayır

Evet, GRI standartlarına uygun şekilde
Lütfen raporu karşıya yükleyin 

 Evet, küresel olarak kabul görmüş diğer 
standartlara göre
 Lütfen küresel olarak kabul görmüş standardın 
adını belirtin  

Lütfen raporu karşıya yükleyin

2a.  En son raporunuz için üçüncü bir taraf teminat 
sundu mu?

Hayır

Evet  Cevabınız evet ise lütfen üçüncü tarafın 
adını ve teminat mektubunu sağlayın:

2b.  Şirketinizin tüm tesislerindeki operasyonlar rapora 
dâhil edildi mi?

Hayır

Evet

CSR/sürdürülebilirlik raporu, ekonomik, 
çevresel, sosyal ve etik performans hakkında 
bir kuruluş raporudur.

CSR/sürdürülebilirlik raporu için uluslararası 
olarak onaylanmış standartlar ve çerçeveler 
aşağıda verilmiştir: 
> Küresel Bildirim Girişimi (GRI) Standartları;
>  Sürdürülebilir Muhasebe Standartları Kurulu

(SASB);
>  İklim Açıklama Standartları Kurulu (CDP-CDSB);
>  Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi - 

Sürekli İletişim (UNGC-COP).

Avrupa Birliği’nde, Finans Dışı ve Çeşitlilik 
Bilgileri ile ilgili AB Direktifi aşağıdaki kriterlerin 
tümünü karşılayan AB Üye Devletlerinde 
faaliyet gösteren şirketler için finans dışı 
ve çeşitlilik bilgilerinin açıklanması ile ilgili 
kuralları belirlemektedir:

1.  Şirketiniz, toplam bilançosu 20 milyon Euro 
veya net cirosu 40 milyon Euro olan büyük bir 
girişim (2013/34/EU sayılı Direktif Madde 3 (7)
kapsamındaki anlam gereği) olmalıdır.

2.  VE şirketiniz 2013/34/EU sayılı Direktif
Madde 2 (a, b, c, d) ile tanımlanan şekilde
kamu yararını ilgilendiren bir kuruluş
olmalıdır.

3.  Ve şirketinizin ortalama çalışan sayısı mali
bir yılda 500’ü aşıyor olmalıdır.

3.  Şirketinizin Davranış Kuralları var mı?

Hayır

 Evet  Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

3a. Davranış Kuralları bu tesis için geçerli mi? 

Hayır

Evet

Davranış Kuralları, bir kişinin (çalışan) ve 
kuruluş için sorumlulukları veya doğru uygu-
lamaları özetleyen bir dizi kuraldan oluşur. 
Sosyal, etik ve çevresel konuları içerebilir. 
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A. ŞİRKET YÖNETİMİ (GENEL) ARKA PLAN BİLGİLERİ 

4.  CSR/Sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmek için eğitim
oturumları düzenliyor musunuz?

Hayır

Evet, tesis düzeyinde

Evet, şirket düzeyinde

4a.  Evet cevabı verdiyseniz, aşağıdaki konulardan 
hangilerinde eğitim oturumları düzenlediğinizi 
belirtir misiniz? 

İş Etiği Lütfen ilgili delilleri 
karşıya yükleyin

Çevre Lütfen ilgili delilleri 
karşıya yükleyin

Çalışma Koşulları ve İnsan Hakları 
Lütfen ilgili delilleri karşıya yükleyin 

4b.  Evet cevabı verdiyseniz, bu eğitim oturumlarının ne 
sıklıkta düzenlendiğini belirtir misiniz?

Lütfen belirtin

CSR/Sürdürülebilirlik anlayışının iyileştiril-
mesine yönelik eğitim oturumları, şirketlerin 
çalışanlarını şirket bağlamında Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk ile ilgili beklentiler, politi-
kalar ve prosedürler hakkında eğitmesiyle 
ilgilidir. 

Eğitimin belirli fonksiyonların günlük faaliyet-
lerinde karşılaştıkları sorunları tanımlayarak 
bunlarla ilgili olarak harekete geçebilmeleri için 
CSR/Sürdürülebilirlik konularında farkındalık 
yaratması beklenmektedir. 

Eğitim fonksiyona özgü (ör. satın alım görevli-
leri, yöneticiler vb. için eğitimler) ya da konuya 
özgü (ör. insan hakları, yolsuzlukla mücadele, 
Sağlık ve Güvenlik, kimyasal yönetimi vb.) 
olarak sunulabilir.

Şirketlerin hakkında eğitim oturumları düzen-
leyebilecekleri CSR / sürdürülebilirlik konula-
rının örnekleri, Küresel Otomotiv Sürdürülebi-
lirlik Kılavuz İlkelerinde verilmektedir.

İSTEĞE BAĞLI

5.  Bu tesiste kurum dışı bir CSR/Sürdürülebilirlik eğitimine
katılan çalışanlar oldu mu?

Hayır

Evet

5a.  “Evet” cevabını verdiyseniz, bu eğitimi kimin 
düzenlediğini belirtir misiniz?

 Bir OEM 
Lütfen belirtin: (Ay/Yıl)

 Otomotiv Sektörü Eylem Grubu (AIAG) 
Lütfen belirtin: (Ay/Yıl)

 Drive Sustainability 
Lütfen belirtin: (Ay/Yıl)

Diğer (lütfen belirtin) 

İSTEĞE BAĞLI 

6.  Şirketiniz herhangi bir gönüllü CSR/sürdürülebilirlik
girişimine katılıyor mu?

Evet (lütfen belirtin)

Hayır

Gönüllü CSR/sürdürülebilirlik girişimleri 
örnekleri arasında Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi- UNGC, CDP - Karbon 
Açıklama Projesi veya sektöre özgü girişimler 
verilebilir.
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B. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İNSAN HAKLARI ARKA PLAN BİLGİLERİ 

7.  Şirketinizde aşağıdaki çalışma koşulları ve insan hakları
sorunlarından hangileriyle ilgili bir politika mevcut?

Çocuk İşçiliği ve Genç Çalıştırma

Ücretler ve Avantajlar

Çalışma saatleri

Zorla ya da zorunlu çalıştırma ve insan kaçakçılığı

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme

Sağlık ve Güvenlik

Taciz 

Ayrımcılık yapılmaması 

lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

7a.  Şirketiniz, bu Politikayı çalışanlara iletmek için 
aşağıdaki kanallardan herhangi birini kullanıyor mu?

 İntranet / Toplantılar / Broşürler vb. 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

 Eğitim 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

 Diğer (lütfen belirtin): 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin

Bir şirket politikası, bir sorunla ilgili olarak 
işletmenin yaklaşımı ile ilgilidir ve genel 
uygulamalar ile pratik yöntem açıklamalarını 
içerir. Bir politika, yasaklanmış davranışlar, 
haklar ve anlaşmazlık prosedürleri gibi 
bileşenleri içerebilir. Sosyal konular, şirketin 
CSR politikasına, İK politikasına, İnsan 
Kaynakları politikasına vb. dâhil edilebilir. 
Burada verilen liste, Küresel Otomotiv 
Sürdürülebilirlik Kılavuz İlkeleri ile ilgilidir

İnsan hakları, sadece insan olduğumuz için 
sahip olduğumuz haklardır. Herkesin saygın 
durumunu koruyabilmesini sağlayacak olan 
ve üzerinde uluslararası olarak mutabakata 
varılmış asgari koşulları ifade ederler. İnsan 
hakları, milli kökenimiz, ikamet ettiğimiz 
yer, cinsiyetimiz, milli veya etnik kökenimiz, 
rengimiz, dinimiz veya diğer koşullarımızdan 
bağımsız olarak doğuştan sahip olduğumuz 
haklardır. 
Kaynak: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Çocuk İşçiliği ve Genç Çalıştırma yasal asgari 
çalışma yaşının altında olan çocukların istihda-
mının yasaklanmasıyla ilgilidir. Ayrıca, teda-
rikçilerin yasal olarak çalışmasına izin verilen 
ancak 18 yaşından küçük genç işçilerin geceleri 
veya fazla mesai düzeninde çalıştırılmamasını 
sağlaması ve ILO’nun 138 sayılı Asgari Yaş An-
laşması ile uyumlu şekilde sağlıkları, güvenlikleri 
veya gelişimlerine zarar verebilecek koşullara 
karşı koruması beklenmektedir. ILO 138 hafif 
çalışma ile uyumluluk (madde 6,7). Tedarikçi, 
genç işçilerin görevlerinin bu işçilerin okula katı-
lımını önlemeyecek nitelikte olmasını sağlama-
lıdır. Genç işçilerin okul ve iş için harcadıkları 
toplam süre günde 10 saati aşmamalıdır. 
Kaynak: AB Temel Haklar Şartı ve ILO

Maaşlar ve sosyal yardımlar doğrudan ya 
da dolaylı olarak, nakit biçiminde ya da başka 
türlerde işverenin işçiye ödediği ve işçinin 
istihdam edilmesinden doğan temel veya 
asgari ücret ya da maaşı ve sunduğu diğer 
hakları ifade eder. Örnekler arasında ücretli 
izinler, aile ve sağlık nedeniyle verilen izinler, 
ücretli fazla mesai vb. yer almaktadır. 
Kaynak: ILO-UNGC.

Çalışma saatleri 48 saati aşmaması gereken 
olağan çalışma haftalarını ifade eder. Bir 
çalışma haftası, acil durumlarda, fazla mesailer 
dâhil olmak üzere 60 saatle sınırlandırılmıştır. 
Tüm fazla mesai çalışmaları gönüllülük esasına 
dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. Çalışanlar, 
yedi günde bir en az bir gün izin yapmalıdır. 
Maksimum çalışma saatleri ve izinler ile ilgili 
kanun ve düzenlemelere saygı duyulmalıdır. 
Kaynak: ILO anlaşmalarına dayalı Etik Ticaret Girişimi
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B. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İNSAN HAKLARI ARKA PLAN BİLGİLERİ 

Zorla veya zorunlu çalıştırma herhangi bir 
cezalandırma tehdidi karşılığında gerçekleştirdiği 
ya da kişinin kendisinin gönüllü olmadığı 
tüm iş veya hizmetleri ifade eder. Örnekler 
arasında zorla fazla mesai yaptırma, kimlik 
belgelerine el koyma ve insan kaçakçılığı yer 
almaktadır. 
“Modern kölelik” olarak da bilinen insan 
kaçakçılığı, Birleşik Krallık Parlamentosunun 
2015 tarihli Modern Kölelik Yasasına tabidir. 
Bu Kanun, şirketin mali yılı sona erdikten 
sonra, altı ayda bir sıklıkta bir “kölelik ve insan 
kaçakçılığı beyanı” yayınlama yükümlülüğünü 
kriter olarak karşılayan şirketler yaratmaktadır. 
Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşik Krallık Milli 
Arşivleri

Örgütlenme özgürlüğü barışçıl bir şekilde 
toplanma ve siyasi, sendika odaklı ve yurttaşlı-
ğa dair konularda olmak üzere tüm seviyelerde 
örgütlenmeyi ifade eder; bu da herkesin kendi 
çıkarlarını korumak için işçi sendikaları oluş-
turma veya mevcut sendikalara katılma hakkı 
olduğu anlamına gelir. Bu ayrıca işverenler ve 
bir grup çalışan arasında çalışma koşullarını 
düzenleyen bir anlaşmaya varılmasını hedefle-
yen müzakere süreci olarak tanımlanan toplu 
sözleşmeleri de içermektedir. 
Kaynak: AB Temel Haklar Şartı

Sağlık ve Güvenlik Çevre topluluklar ve genel 
çevre üzerindeki olası etki hesaba katılarak iş 
yerinde görülen ya da iş yerinden kaynaklanan 
ve işçilerin sağlığı ve refahını etkileyebilecek 
olan tehlikelerin beklenmesi, fark edilmesi, de-
ğerlendirilmesi ve kontrol altında tutulmasıyla 
ilgilenen bilimdir.
Kaynak: ILO 

Taciz İşçilerin cinsel taciz, cinsel istismar, 
fiziksel cezalandırma, ruhsal veya fiziksel cebir 
ya da sözlü istismarlarını içeren sert ve insanlık 
dışı bir muamele ya da böyle bir muamelede 
bulunma tehdidi olarak tanımlanır.  
Kaynak: Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Uygulama Kılavuzu

Ayrımcılıkla mücadele, bir bireye veya gruba 
cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, 
genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi 
görüş ya da diğer görüşler, milli azınlıkta 
olma durumu, mülkiyet, doğum, engel, yaş 
veya cinsel yönelim dâhil olmak üzere belirli 
özelliklerden bağımsız olarak, eşit bir şekilde 
muamele edilmesini gerektiren bir ilkedir. 
Kaynak: AB Temel Haklar Şartı
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B. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İNSAN HAKLARI ARKA PLAN BİLGİLERİ 

8.  Bu tesiste yukarıda bahsi geçen çalışma koşulları ve insan
hakları hususlarının idaresi için bir yönetim sistemi var mı?

Hayır

 Evet, belgelendirilmiş prosedür ve politikalarımız var 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

 Evet, sertifikalı bir Sosyal yönetim sistemimiz var 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

8a.  “Evet, sertifikalı bir Sosyal yönetim sistemimiz var” 
yanıtını verdiyseniz lütfen bu sertifikayı nasıl aldığınızı 
açıklayın:

Kurum içi denetimler 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

 Sosyal değerlendirmeler 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

 Kurum dışı 3. taraf denetimleri 

(lütfen aşağıdakileri sağlayın):

Sertifika veren kurum

Sertifika numarası

Son geçerlilik tarihi

Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

Yönetim sistemi, yönetim tarafından gözden 
geçirilen belgelendirilmiş bir kontrol, süreç 
ve/veya prosedür setidir. Kurum içinde 
gerçekleştirilebilir veya bir standarda göre 
geliştirilebilir (Sertifikalı Yönetim Sistemi).

Belgelendirilmiş bir prosedür, kuruluşların 
faaliyetlerinin yönetilmesi ve kontrol edilmesi 
için bir sürecin ya da belirlenen eylem yolunun 
yazılı açıklamasıdır.

İlgili sosyal standart örnekleri şunları içerir: 
> ISO26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu
> SA8000 Sosyal Yönetim Sistemi

Sosyal denetim bir sosyal değerlendirme 
türüdür. Kuruluşun mevzuat uyumu ile sosyal, 
ekonomik ve çevresel faydalar ve sınırlamaları 
değerlendirmesi ve sergilemesini sağlar. Bu, 
bir şirketin kendisini adadığı ortak değer ve he-
deflere ne kadar uygun şekilde hareket ettiğini 
ölçmenin bir yoludur. 
Sosyal denetimler, kurum içi düzende ya da 
sertifika veren bir kurum dışı 3. taraf kuruluş 
tarafından gerçekleştirilebilir.

Sosyal değerlendirme başta sosyal, ekonomik 
ve çevresel bağlamda bir şirketin kendi faali-
yetleri ve operasyonlarının etkisini değerlendir-
me veya tahmin etme süreci olarak tanımlanır. 
Sosyal değerlendirmelere örnek olarak İnsan 
Hakları Uyum Değerlendirmesi gösterilebilir. 
Diğer ilgili sosyal değerlendirme örnekleri 
şunları içerir: 
> Sosyal Hesap Verebilirlik 8000 (SA800)
> Sürdürebilirlik için Birlikte (TfS)
>  Sorumlu İşletmeler Birliği
> Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi (SMETA)
> Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi (BSCI)

Geçerli sertifikalara sahip olan ancak idari 
süreç gecikmeleri nedeniyle bu sertifikaları 
karşıya yükleyemeyen tedarikçiler, bunu G. 
“Ek Bilgiler” kısmında, sertifika veren kurumun 
beyanı ile birlikte belirtebilir.
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B. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İNSAN HAKLARI ARKA PLAN BİLGİLERİ 

9.  Şirketinizde yerel kanunlara, sektör gerekliliklerine
ve uluslararası standartlara uygun yazılı bir sağlık ve
güvenlik politikası mevcut mu?

Hayır

 Evet 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin 

Sağlık ve Güvenlik ile ilgili özel faaliyetlere dair 
örnekler aşağıdakileri içerir:
>  Eğitim ve Kişisel Koruyucu Ekipman kullanımı, 

iş yeri tasarımı ve ergonomi
>  Sağlık ve Güvenlik politikası eğitimi
>  Çalışma ortamı incelemeleri
>  Tehlikeli malzemelerle çalışma eğitimi
>  İş yerine uyum sağlama ve rehabilitasyon,

kazalar ve ramak kala kurtulma olaylarını
içeren şekilde sağlık ve güvenlik prosedürleri
ile ilgili eğitim materyallerinin dağıtılması

>  Makine ve kaldırma güvenliği, tesisler, acil
durumlara hazırlık dâhil olmak üzere tesise
özgü sağlık ve güvenlik prosedürleri ile ilgili,
işçilere yönelik bir bilgilendirme kampanyası

10.  Bu tesiste bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi mevcut
mu?

Hayır

 Evet, belgelendirilmiş prosedürlerimiz var ancak 
yönetim sistemimiz sertifikalı değil 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin 

 Evet, küresel olarak onaylanmış, sertifikalı bir sağlık 
ve güvenlik yönetim sistemimiz var 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

10a.  “Evet, küresel olarak onaylanmış, sertifikalı bir 
sağlık ve güvenlik yönetim sistemimiz var” yanıtını 
verdiyseniz lütfen bu sertifikayı nasıl aldığınızı 
açıklayın:

 Kurum dışı 3. taraf denetimleri 

(lütfen aşağıdakileri sağlayın):

Sertifika veren kurum

Sertifika numarası

Son geçerlilik tarihi

Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi iş 
yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve kazalar 
ile tehlikeli madde ve durumlara maruziyetin 
azaltılmasına yönelik çalışma ve prosedürlerle 
ilgilidir. Aynı zamanda, personelin kazaların 
önlenmesi, kazalara müdahale, acil durum 
prosedürleri ve koruyucu giysi ve ekipman 
kullanımı hakkında eğitilmesini içerir.

İlgili sertifikalar ve standartlara dair örnekler 
aşağıdakileri içermektedir:
>  İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirmesi

OHSAS18001 (BS OHSAS 18001)
> ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği
>  İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile

ilgili kılavuz ilkeler (ILO-OSH 2001)

Geçerli sertifikalara sahip olan ancak idari 
süreç gecikmeleri nedeniyle bu sertifikaları 
karşıya yükleyemeyen tedarikçiler, bunu G. 
“Ek Bilgiler” kısmında, sertifika veren kurumun 
beyanı ile birlikte belirtebilir.
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C. İŞ ETİĞİ ARKA PLAN BİLGİLERİ 

11.  Şirketinizde iş etiği ile ilgili olarak resmi bir politika
mevcut mu?

Hayır

 Evet 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

11a.  11. soruya evet yanıtını verdiyseniz, lütfen 
aşağıdaki alanların bu politika ya da ilgili süreç 
ve prosedürler kapsamında olup olmadığını 
belirtebilir misiniz?

Yolsuzluk, zorla alma ve rüşvet

Gizlilik

Mali Sorumluluk (Doğru Kayıtlar)

Bilgilerin Açıklanması

Adil rekabet ve antitröst

Çıkar çatışmaları

Sahte parçalar

Fikri mülkiyet

İhracat denetimleri ve ekonomik yaptırımlar

Kimliğin Korunması ve Misilleme Yasağı

11b.  11. soruya evet yanıtını verdiyseniz, Şirketinizin 
bu Politikayı çalışanlara iletmek için aşağıdaki 
kanallardan herhangi birini kullanıp kullanmadığını 
belirtebilir misiniz?

 İntranet / Toplantılar / Broşürler vb. 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

 Eğitim 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

 Diğer (lütfen belirtin):

Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

İş İdaresi ve Uyum Politikası ve ilkeler 
çalışanlar, bağımsız yükleniciler, danışmanlar 
ve iş yapılan diğer kişiler için geçerlidir. 
İş idaresi ve uyum için resmi politikaların 
bulundurulması işlerin etik, dürüst ve tüm 
kanun ve düzenlemelere tam uyum içerisinde 
yürütülmesini sağlar. Bu ilkeler, şirketin dünya 
genelinde her bölgesinde her iş kararına 
uygulanmalıdır. 
Burada sunulan liste, Küresel Otomotiv 
Sürdürülebilirlik Kılavuz İlkelerini ifade 
etmektedir.

Yolsuzluk derecesi küçük bir nüfuzunu kullanma 
vakasından kurumsal rüşvete kadar değişebilen 
birçok biçimde görülebilir. Bir kişinin kendisine 
verilen yetkileri kişisel kazanç elde etmek için 
suistimal etmesi olarak tanımlanır. Bu, yalnızca 
mali kazançları ifade etmez, kişi bu şekilde mali 
olmayan avantajlara da ulaşabilir. 
Kaynak: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü

Zorla Alma: Rüşvet istemek, başka bir 
kişinin rüşvet suçu işlemesini istemek veya 
bu kişiyi bu eyleme zorlamaktır. Bu talep 
kişinin bütünlüğünü ya da ilgili kişilerin 
hayatını tehlikeye atacak tehditlerle birlikte 
yapıldığında, zorla alma biçimine dönüşür. 
Kaynak: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü 
ve İktisadi Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Çok Uluslu Şirketler için 
Kılavuz İlkeler

Rüşvet kurum işlerinin yürütülmesi sürecinde 
herhangi bir hediye, kredi, ücret, ödül veya 
diğer avantajların dürüst olmayan, yasa dışı 
veya güveni ihlal edecek bir eyleme teşvik 
etmek amacıyla sunulması ya da alınmasıdır. 
Kaynak: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü

Mahremiyet hakkı “Kimsenin mahremiyeti, 
ailesi, evi veya iletişimlerine keyfi müdaha-
lelerde ya da onur veya itibarına saldırıda 
bulunulmamalıdır. Herkesin bu tür müdahale 
ve saldırılara karşı kanunlarla korunma hakkı 
bulunmaktadır.” olarak tanımlanır.
Kaynak: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
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C. İŞ ETİĞİ ARKA PLAN BİLGİLERİ 

Avrupa Birliği’nde Genel Veri Koruma Yönet-
meliği (GDPR) Nisan 2016’da Avrupa Parla-
mentosu tarafından onaylanmış, uygulamaya 
alınmış ve Mayıs 2018’de yürürlüğe girmiştir. 
Hedef, her geçen gün daha fazla veri odak-
lı hale gelen günümüz dünyasında tüm AB 
vatandaşlarının gizlilik ve veri ihlallerine karşı 
korunmasıdır. GDPR, AB içindeki kuruluşların 
yanı sıra AB’deki veri sahiplerine mal veya 
hizmet sunan ya da bu kişilerin davranışlarını 
izleyen AB dışında konumlandırılmış kuruluşlar 
için de geçerlidir. Şirketin fiziki konumundan 
bağımsız olarak, Avrupa Birliği’nde ikamet 
eden bireylerin kişisel verilerini işleyen ve sak-
layan tüm şirketler için geçerlidir.
Kaynak: AB GDPR Portalı

Mali sorumluluk şirketin, sınırlama olmak-
sızın mali hesaplar, kalite raporları, zaman 
kayıtları, masraf raporları ve uygun olduğunda, 
müşterilere ve düzenleyici kurumlara yapılan 
gönderimleri içeren şekilde iş belgelerini doğru 
şekilde kaydetme, muhafaza etme ve bildirme 
sorumluluğunu ifade eder. Kayıt ve defterlerin 
yürürlükteki kanunlara ve genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine uygun şekilde tutulması 
beklenir.
Kaynak: Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Uygulama Kılavuzu 

Bilgilerin açıklanması şirketin mali ve mali 
olmayan bilgileri yürürlükteki düzenlemelere 
ve baskın sektör uygulamalarına uygun şekilde 
açıklama ve uygun olduğunda, iş gücü, sağlık 
ve güvenlik uygulamaları çevresel uygulamalar, 
ticari faaliyetler, mali durum ve performans ile 
ilgili bilgileri açıklama sorumluluğunu ifade eder.
Kaynak: Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Uygulama Kılavuzu 

Adil rekabet ve antitröst şirketlerin, 
sınırlama olmaksızın rekabeti yasa dışı bir 
şekilde kısıtlayan iş uygulamalarından, rakip-
lerin bilgilerinin uygunsuz alışverişinden ve 
fiyat sabitlemekten, ihaleye fesat karıştırmak 
ya da uygunsuz pazar dağılımı gerçekleştir-
mekten kaçınmayı içeren adil ticaret ve rekabet 
standartlarına tabi tutulmasını ifade eder. 
Büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin temel 
sorumluluğu, rekabet kurallarına uyulmasıdır. 
Şirketlerin rekabet kurallarının ihlal edilmesine 
yönelik risklerin ve ihtiyaçlarına en uygun 
uyum politikasının/stratejinin nasıl geliştirilece-
ğinin bilincinde olması gerekmektedir.  
Etkili bir uyum politikası/stratejisi, şirketin 
rekabet kanunu ihlallerine karışma riskini 
ve rekabet karşıtı davranışlardan doğan mali-
yetleri en aza indirebilmesini sağlar. 
Kaynak: Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Uygulama Kılavuzu ve 
Avrupa Komisyonu
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C. İŞ ETİĞİ ARKA PLAN BİLGİLERİ 

Çıkar çatışması  bir birey ya da kurumun 
(özel veya kamu) profesyonel veya resmi 
kapasitesini bir şekilde kişisel veya kurumsal 
avantaj elde etmek için kullanabilecek 
konumda olmasını ifade eder.
Kaynak: OECD

Sahte parçalar: teslim edilen ürünlerde sahte 
parça veya materyal bulunma riskinin en aza 
indirilmesi için şirketlerin ürün ve hizmetlerine 
uygun yöntem ve süreçler geliştirmesi, bunları 
uygulaması ve muhafaza etmesi beklenir. 
Şirketlerin ayrıca sahte parça ve materyallerin 
tespit edilmesi için etkili süreçleri uygulamaya 
koyması ve bunların tespit edilmesi halinde 
Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) müşterisini 
ve/veya kolluk kuvvetlerini uygun olan 
şekilde bilgilendirmesi beklenmektedir. 
Son olarak, şirketlerin OEM dışı müşterilere 
yapılan satışların yerel kanunlara uygun 
olduğunu ve satılan ürünlerin yasal bir şekilde 
kullanılacağını teyit etmesi beklenmektedir.
Kaynak: Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Uygulama Kılavuzu 

Fikri mülkiyet keşifler, edebi ve sanatsal 
çalışmalar, tasarımlar ve ticarette kullanılan 
semboller, adlar ve görseller gibi zihin 
yaratılarını ifade eder. Örneğin, insanların icat 
ettikleri veya oluşturdukları işler için takdir 
veya mali kazanç elde edebilmesini (patentler, 
telif hakkı ve ticari markalarla kanunlarca 
koruma altına alınmıştır) sağlar.
Kaynak: Dünya Fikri Mülkiyet Kuruluşu

İhracat denetimleri ve ekonomik 
yaptırımlar malların, yazılımların, hizmet ve 
teknolojilerin ihracatı veya yeniden ihracatına 
dair kısıtlamaların yanı sıra belirli ülkeler, 
bölgeler, şirketler veya kurum ve kişilere dair 
kısıtlamaları ifade eder.
Kaynak: Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Uygulama Kılavuzu 

Misilleme önemli bir riski ifade eden bir yanlış 
davranış şüphesini bildiren ya da usulüne 
uygun şekilde gerçekleştirilen bir yanlış 
davranış şüphesine yönelik denetim ya da 
incelemede iş birliği içerisinde çalışan bir kişiye 
karşı doğrudan ya da dolaylı olumsuz idari 
kararda ve/veya eylemde bulunma tehdidi, 
önerisi ya da eylemi olarak tanımlanır. Şirket-
lerin, endişelerin misilleme olmadan gizlilik 
içerisinde ve isim vermeden bildirilmesini 
sağlayan süreçler geliştirmesi gerekmektedir.
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü ve Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik 
Uygulama Kılavuzu
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C. İŞ ETİĞİ ARKA PLAN BİLGİLERİ 

12.  Bu tesisin mevcut yönetim sistemine dâhil edilmiş bir iş
etiği bölümü mevcut mu?

Hayır

Evet Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

iş etiği bölümü bulunan yönetim sistemi 
örnekleri aşağıdakileri içerir:
>  Otomotiv sektöründeki kuruluşlar için bir

kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini
tanımlayan Uluslarararası Otomotiv Çalışma
Kolu ITATF 16949:2016

>  Dürüstlük İlkelerinin ve Yolsuzluk Karşıtı
Etik İlkelerin Uygulanması için OECD Kontrol
Listesi ve İşletmeler için Uyum El Kitabı

>  ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası
>  Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu

Davranış Kuralları, bu bağlamda kabul edilebilir 
görülmemektedir.
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D. ÇEVRE ARKA PLAN BİLGİLERİ 

13.  Şirketinizde çevre ile ilgili hususlarda uyum, sürekli
ölçüm ve sürekli iyileştirmelere yönelik bir taahhüt
barındıran resmi bir çevre politikası mevcut mu?

Hayır

Evet lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

13a.  Lütfen aşağıdaki alanların bu politika ya da ilgili 
süreç ve çalışma prosedürleri kapsamında olup 
olmadığını belirtebilir misiniz?

 Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları

Su kalitesi ve tüketimi

Hava kalitesi

 Doğal Kaynakların Yönetimi ve Atıkların 
Azaltılması

Sorumlu Kimyasal Yönetimi

Diğer alanlar (lütfen belirtin)

13b.  Şirketinizde çevre politikanız kapsamındaki alanlara 
uygun yıllık hedefler ve faaliyetler belirleniyor mu?

Hayır

 Evet (lütfen hedefleri ve bunlara ulaşmak için 
atılacak adımları açıklayan ilgili belgeyi karşıya 
yükleyin)

13c.  13. soruya evet yanıtını verdiyseniz, Şirketinizin 
bu Politikayı çalışanlara iletmek için aşağıdaki 
kanallardan herhangi birini kullanıp kullanmadığını 
belirtebilir misiniz?

 İntranet / Toplantılar / Broşürler vb. 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin

 Eğitim 
Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin

 Diğer (lütfen belirtin):

Lütfen ilgili belgeleri karşıya yükleyin 

Bir çevre politikası, şirketin çevre performansı 
ile ilgili genel niyetini ve bu konu ilerlemek 
istediği yönü göstermektedir. Şirketin taahhü-
dünü yansıtır ve üst yönetim tarafından resmi 
bir biçimde ifade edilir. Eylem için yürürlükteki 
yasal yükümlülükler ile diğer yükümlülükleri 
hesaba katan çevresel yükümlülükleri ve 
çevresel etkinin azaltılması, kaynak ve maliyet 
tasarrufu yoluyla şirketin operasyonları, ürün-
leri ve hizmetlerinin çevreye etkisini belirleyen 
bir çerçeve sağlar.

Sunulan konu başlığı listesi, Küresel Otomotiv 
Sürdürülebilirlik Kılavuz İlkelerini ifade etmekte 
ve ilgili Rehberlik Belgesinde açıklanmaktadır.
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D. ÇEVRE ARKA PLAN BİLGİLERİ 

14.  Bu tesiste sertifikalı bir çevre yönetim sistemi mevcut
mu?

Hayır

 Hayır ancak sertifikalı sistemler yalnızca ana üretim 
alanları için sunulmaktadır 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin 

 Evet ISO 14001:2015 veya  
AB Çevre Yönetimi ve Denetimi Programı (EMAS) 
ile uygun şekilde 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin 

 Evet, küresel olarak kabul görmüş diğer 
standartlara göre 
Lütfen küresel olarak kabul görmüş standardın 
adını belirtin 

Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

Bir çevresel yönetim sistemi bir şirketin 
yapılandırılmış ve önleyici bir biçimde çevresel 
performans göstererek çalışması ve operas-
yonları, ürünleri ve hizmetlerinin çevreye etki-
sini iyileştirmesini sağlar. Örnekler arasında 
şunlar yer alır: bir politika/yönergeler geliştiril-
mesi, hedeflerin belirlenmesi, yasal veya diğer 
gerekliliklere yönelik çalışılması, risk yönetimi, 
çevreyi korumayı destekleyecek sürekli iyileş-
tirmeler için çalışma prosedürlerinin uygulan-
ması ve kirliliğin azaltılması veya önlenmesi.

İlgili sertifikalar ve standartlara dair örnekler 
aşağıdakileri içermektedir:
>  ISO14001:2015 EMS
>  ISO14064 GHG
>  PAS 2060 Karbonsuz çalışma
>  BS/EN/ISO14006:2011/14004:2010/14001:20

04 Çevre yönetim sistemleri
>  BS8555 Sertifikası: çevre yönetim

sistemlerinin uygulanması
>  PAS2050 Karbon ayak izi
>  AB Çevre Yönetimi ve Denetimi Programı

(EMAS)

Çevresel denetimler, bir kuruluşun mevzuata 
uyumunu, çevresel performansını ve çevre 
politikasının faydaları ve sınırlamalarını değer-
lendirmesi ve sergilemesini sağlar. Bu, bir 
şirketin kendisini adadığı ortak değer ve hedef-
lere ne kadar uygun şekilde hareket ettiğini 
ölçmenin bir yoludur.

Çevresel denetimler, kurum içi düzende ya 
da sertifika veren bir kurum dışı kuruluş tara-
fından gerçekleştirilebilir.

Geçerli sertifikalara sahip olan ancak idari 
süreç gecikmeleri nedeniyle bu sertifikaları 
karşıya yükleyemeyen tedarikçiler, bunu G. 
“Ek Bilgiler” kısmında, sertifika veren kurumun 
beyanı ile birlikte belirtebilir.
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D. ÇEVRE ARKA PLAN BİLGİLERİ 

15.  Bu tesiste sertifikalı bir Enerji yönetim sistemi mevcut
mu?

Hayır

 Hayır ancak tesiste enerji verimliliği denetimleri 
gerçekleştirildi 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin 

 Evet ISO 50001 ile uyumlu şekilde 
Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

Enerji yönetimi sistemleri enerji performan-
sını sürekli olarak iyileştirmek ve enerji tasar-
ruflarını en üst düzeye çıkarmak için sistematik 
süreçlerdir.

İlgili sertifikalar ve standartlara dair örnekler 
aşağıdakileri içermektedir:
> ISO 50001 - Enerji Yönetimi

Geçerli sertifikalara sahip olan ancak idari 
süreç gecikmeleri nedeniyle bu sertifikaları 
karşıya yükleyemeyen tedarikçiler, bunu G. 
“Ek Bilgiler” kısmında, sertifika veren kurumun 
beyanı ile birlikte belirtebilir.

16.  Bu tesiste kısıtlamalı maddelerin tanımlanması ve
yönetilmesi için prosedürler mevcut mu?

Hayır

 Evet Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

Kısıtlamalar insan sağlığının ve çevrenin 
kimyasalların neden olduğu kabul edilemez 
risklere karşı korunması için kullanılan araç-
lardır. Kısıtlamalar, üretimi, piyasaya sunumu 
veya bir maddenin kullanımını sınırlandırabilir 
ya da engelleyebilir. Kısıtlamalar düzenleme 
gerektirmeyenler dâhil olmak üzere tek başına 
herhangi bir maddeye, bir karışıma veya 
maddeye uygulanabilir. Bunlar ayrıca ithalatlar 
için de geçerli olabilir. Tehlikeli madde örnek-
leri sınırlama olmaksızın kurşun, AZO boyalar, 
DMF, PAH’ler, Ftalatlar, PFOS ve nikel salımını 
içerir. 
Kaynak: Avrupa Kimyasallar Ajansı

Kısıtlamalı maddeler ve kimyasal kullanımı ile 
ilgili düzenleme örnekleri:

(1)  REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendiril-
mesi, İzni ve Kısıtlanması):

REACH kimyasal maddelerin üretim, kullanımı 
ve bunların hem insan sağlığı hem de çevre 
üzerindeki potansiyel etkisi ile ilgilenen bir 
Avrupa Birliği Düzenlemesidir. Düzenleme, 
maddeleri, preparatları ve nesneleri tanımlar 
ve içerir. Üreticiler ve ithalatçıların kimyasal 
maddelerin özellikleri hakkında bilgi edinmesi 
ve bilgileri Avrupa Kimyasallar Ajansının idare-
sindeki merkezi bir veri tabanına kaydetmesi 
gerekmektedir.

(2)  RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması):
RoHS veya Elektrikli ve Elektronik Ekipmanda 
belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanılmasının 
Kısıtlanması Direktifi (2011/65/EU), mutaba-
kata varılanların üzerine bir düzeyde kurşun, 
kadmiyum, cıva ve diğer maddeleri içeren yeni 
elektrikli ve elektronik ekipmanların AB piyasa-
sına sürülmesini yasaklamaktadır.

Bu soru, hizmet sağlayıcılar için geçerli değildir

SAQ version 3.0, revised by January 30, 2018
COPYRIGHT © 2018 CSR Europe, all rights reserved.



16

D. ÇEVRE ARKA PLAN BİLGİLERİ 

17.  Malzeme verilerinizi Uluslararası Malzeme
Veri Sistemine (IMDS veri tabanı) yüklüyor
musunuz?

Hayır

 Evet Lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin 

18.  Şirketinizin geçtiğimiz 12 ay için bir CDP puanı var mı?

Hayır

Evet

İSTEĞE BAĞLI

18a. Verdiğiniz yanıt evet ise puanı belirtin:

İklim Değişikliği 

Su 

Ormanlar - Otlak

Ormanlar - Kereste

Ormanlar - Soya

Ormanlar - Palmiye Ormanları

CDP CDP’lerin iklim değişikliği, su, ormanlar ve 
tedarik zinciri programlarına katılım aracılığıyla 
çevresel etkileri ölçmesi ve yönetmesi yönünde 
teşvik edilmesi için puanlama metodolojisinden 
faydalanır. CDP’lerin anketlerinden her biri 
(İklim değişikliği, Su ve Ormanlar) ayrı bir 
puanlama metodolojisine sahiptir. 

Bu soru, hizmet sağlayıcılar için geçerli değildir
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E. TEDARİKÇİ YÖNETİMİ ARKA PLAN BİLGİLERİ 

19.  Şirketinizde tedarikçiler için belirlenmiş CSR/
Sürdürülebilirlik Gereklilikleri mevcut mu?

Hayır

Evet lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin

19a. Bu Gereklilikler kümesi kapsamındaki alanlar nelerdir?

Çocuk İşçiliği ve Genç Çalıştırma

Ücretler ve Avantajlar

Çalışma saatleri

 Zorla ya da zorunlu çalıştırma ve insan kaçakçılığı

 Toplu sözleşme dâhil olmak üzere örgütlenme 
özgürlüğü 

Sağlık ve Güvenlik

Taciz 

Ayrımcılık yapılmaması 

Yolsuzluk, zorla alma ve rüşvet

Gizlilik

Mali Sorumluluk (Doğru Kayıtlar)

Bilgilerin Açıklanması

Adil rekabet ve antitröst

Çıkar çatışmaları

Sahte parçalar

Fikri mülkiyet

İhracat denetimleri ve ekonomik yaptırımlar

Kimliğin Korunması ve Misilleme Yasağı

Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları

Su kalitesi ve tüketimi

Hava kalitesi

 Doğal Kaynakların Yönetimi ve Atıkların 
Azaltılması

Sorumlu Kimyasal Yönetimi

Diğer alanlar (lütfen belirtin)

Tedarikçi CSR/Sürdürülebilirlik Politikası 
örnekleri, özel bir Tedarikçi Davranış Kuralları 
belgesi ya da hem kurum içi çalışanlar hem 
de tedarikçiler ve yükleniciler gibi kurum dışı 
tedarikçiler için geçerli olan bir genel Şirket 
Davranış Kuralları belgesi olabilir.
Hedef, tedarik zincirinin tamamında sağlıklı 
çalışma koşullarının ve çevresel sorumluluğun 
teşvik edilmesidir.

Doğrudan tedarik (Üretim, Satış sonrası teda-
rikçileri), kuruluşun ürün ve/veya hizmetlerinin 
üretiminin bir parçası olan veya bunlarda 
kullanılan üçüncü taraf hizmet ve ürünleri ile 
ilgilidir.

Dolaylı tedarik (Üretim Dışı, Satın Alma, Mar-
kalı Ürün sağlayıcıları) kuruluşun iş uygulama-
larını destekleyen mal ve hizmet kategorilerini 
ifade eder.
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E. TEDARİKÇİ YÖNETİMİ ARKA PLAN BİLGİLERİ 

19b.  CSR/Sürdürülebilirlik Gereklilikleriniz kapsamında 
hangi tedarikçi kategorileri bulunmaktadır? Lütfen 
geçerli olanların tümünü işaretleyin

Doğrudan tedarik sağlayıcıları

Dolaylı tedarik sağlayıcıları

19c.  Şirketiniz, Tedarikçi CSR/Sürdürülebilirlik Gerekliliklerini 
tedarikçilerinize iletmek için aşağıdaki kanallardan 
herhangi birini kullanıyor mu?

 Şart ve Koşullara dâhil edilmiştir 
 lütfen delilleri karşıya yükleyin 

 Tedarikçi Toplantıları / Broşürler vb. / Sosyal Medya 
lütfen delilleri karşıya yükleyin 

 Tedarikçi Eğitimi 
lütfen delilleri karşıya yükleyin 

 Diğer (lütfen belirtin): 
lütfen delilleri karşıya yükleyin 

Hiçbiri

20.  Tedarikçi CSR/Sürdürülebilirlik gerekliliklerinizin teda-
rikçileriniz tarafından etkili bir şekilde uygulandığından
emin olmak için hangi prosedürleri uyguluyorsunuz?

Öz değerlendirme anketi

Şirket tarafından yürütülen denetimler

 Sertifikalı bir denetim kurumu tarafından yürütülen 
 3. taraf denetimleri

Tedarikçi toplantıları

Diğer (lütfen belirtin)

 Hiçbiri 
lütfen ilgili belgeyi karşıya yükleyin
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F.  HAM MADDE KAYNAKLARININ SORUMLU BİR
ŞEKİLDE SEÇİLMESİ

ARKA PLAN BİLGİLERİ 

21.  Şirketinizde ham madde kaynaklarının sorumlu bir
şekilde seçilmesi ile ilgili bir politika mevcut mu?

Hayır

Evet lütfen delilleri karşıya yükleyin

Ham Madde Kaynaklarının Sorumlu bir şekilde 
Seçilmesi: Şirketlerin üretim süreçlerinde 
kullanılan ham maddelerin kaynağını anlamak 
için gereken durum tespitini yapması beklen-
mektedir. 
Şirketlerden beklenenler şunlardır:
>  ürünlerinde kullanılan ham maddelerin

kaynağını anlayabilmeleri için durum tespiti
gerçekleştirmeleri.

>  insan hakkı ihlalleri, rüşvet ve etik kural ihlal-
lerine katkıda bulunan ya da çevre üzerinde
olumsuz etkilere neden olan ham maddeleri
içeren ürünleri bilerek sağlamamaları.

>  imal ettikleri ürünlerin içinde bulunan kalay,
tungsten, tantalum ve altının tedariki için
onaylanmış, çatışmasız izabe ocakları ve
rafinelerinden faydalanmak.

22.  Ürünleriniz tantalum, kalay, tungsten veya altın içeriyor
mu?

Hayır

 Evet 
Lütfen Çatışmasız Kaynak Girişimi (CFSI) web 
sitesinden alınan son sürümü kullanarak CMRT 
şablonunu doldurun ve karşıya yükleyin

“Çatışmalı madenler” ile ilgili mevzuat örneği:
Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüke-
ticinin Korunması Kanunu, ABD federal 
kanunu 
Dodd-Frank Kanunu, ABD menkul kıymetler 
borsası veya belirli bir ölçekteki Amerikan 
şirketlerinin çatışmalı maden olarak tanım-
lanan madenleri (Kongo Demokratik Cumhu-
riyeti ve komşu devletlerinden çıkarılmış 
tantalum, kalay, tungsten veya altın) kullandı-
ğını açıklamasını şart koşmaktadır. 
Çatışmalı maden kullanma riski bulunan 
şirketlerin kaynak seçimi ile ilgili durum tespiti 
süreçleri uygulaması ve bir çatışmalı maden 
raporu hazırlaması gerekmektedir.

Çatışmalı Madenler ile ilgili AB Direktifi 
Direktif, 500’ün üzerinde çalışanı bulunan ve 
kamu yararını ilgilendiren büyük kuruluşların 
yıllık raporları kapsamında politikalar, sonuçlar 
ve risklerle ilgili bilgileri açıklamasını gerektir-
mektedir; bunlar, uyguladıkları durum tespiti 
süreçleri, ilgili mali olmayan temel performans 
göstergeleri, çevresel hususlar, sosyal ve çalışan-
larla ilgili konular, insan haklarına saygı duyul-
ması, yolsuzlukla mücadele ve rüşvet konularını 
içerir .

Çatışmalı maden bildirim şablonlarının örnekleri:
(1)  EICC-GeSI Çatışmalı Maden Bildirim Şablonu: 

Bu şablon, Elektronik Sektörü Vatandaşlık 
Koalisyonu (EICC) ve Küresel e-Sürdürüle-
bilirlik Girişimi (GeSI) tarafından oluşturul-
muştur. Bazı şirketler tarafından “Çatışmalı 
Madenler” (köprü bağlantı) ile ilgili kaynakların 
toplanması için bir araç olarak kullanılır

(2)  CFSI - Çatışmasız Kaynak Kullanımı Girişimi
Bildirim şablonu: bu şablon, CFSI tarafından
tedarik zinciri içinde madenin menşei ülkesi
ve kullanılan izabe ocakları ile rafineriler
ile ilgili bilgilerin aktarımını kolaylaştırmak
amacıyla kullanılmaktadır.

Bu soru, hizmet sağlayıcılar için geçerli değildir
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G. EK BİLGİLER

23.  Ek bilgiler için lütfen aşağıda verilen alanı kullanın (ör. politika ile ilgili yorumlar, sertifikasyon için
zamanlama vb.).

Drive Sustainability - Otomotiv Ortaklığı

BMW Group, Daimler AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota Motor Europe, Volkswagen 
Group, Volvo Cars ve Volvo Group “DRIVE Sustainability - Otomotiv Ortaklığı” girişiminin sunulması için güçlerini 
birleştirmiştir.

CSR Avrupa kapsamında sunulan Ortaklık, sektör içinde ortak bir yaklaşım geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin 
genel tedarik sürecine dahil edilmesi yoluyla otomotiv tedarik zincirinde sürdürülebilirliği desteklemeyi hedef-
lemektedir. Bu 10 sorumlu otomotiv üreticisi, sektörlerinin çevre üzerindeki etkisi en aza indirilirken ve ticari 
dürüstlük desteklenirken, araçları, bileşenleri oluşturan veya hizmet sunan kişilere kabul edilebilir çalışma koşulları 
sunulması ve bu kişilere saygılı ve onurlarını zedelemeyecek şekilde muamele edilmesine büyük önem vermek-
tedir.

Ortaklık, birlikte çalışan bir grup şirketten bir sektörde liderlik girişimine dönüşme hedefiyle, tedarikçi zinciri 
sürdürülebilirliğine yenilikçi ve etkili yaklaşımlar sunarak daha önceden “Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği için 
Avrupa Otomotiv Çalışma Grubu” tarafında yürütülen çalışmaların üzerine ekleme yapmaktadır.

Drive Sustainability, çalışmalarını katı antitröst politikalarına tabi şekilde yürütmektedir.

CSR Europe Hakkında

CSR Europe, Kurumsal Sosyal Sorumluluk açısından öncü Avrupa iş ağıdır. 45 kurumsal üye ve 41 Ulusal CSR 
kuruluşunu temsil eden bu platform, topluma pozitif katkı sağlayan farklı endüstriyel sektörlerden 10.000 şirketi 
desteklemektedir.

Öz Değerlendirme Anketi, aşağıdaki şartlar altında kullanılabilir:

Şunları yapmakta özgürdünüz:  
Paylaşmak — Materyali herhangi bir ortam veya biçimde kopyalamak ve çoğaltmak. Lisans veren, lisans 
şartlarına uyduğunuz sürece bu hakları geri alamaz. 

Aşağıdaki koşullar altında: 
Atıf — Kaynak belirtmeli, lisansın bağlantısını eklemeli ve metinde değişiklik yapılıp yapılmadığını açıklama-
lısınız. Bunu makul herhangi bir şekilde yapabilirsiniz ancak lisans verenin sizi ya da bu içeriği kullanmanızı 
desteklediğini ima edecek eylemlerden kaçınmalısınız. 
Ticari Olmayan Amaçlar — Bu materyali ticari amaçlar için kullanamazsınız. 
Türev Oluşturmama — Materyali başka içerikle karıştırır, dönüştürür veya materyale eklemeler yaparsanız, 
bu değiştirilmiş materyali dağıtamazsınız. 
Ek kısıtlama uygulanmaması — Başkalarının lisansın izin verdiği herhangi bir şeyi yapmasını yasal açıdan 
önleyecek yasal şartlar veya teknolojik tedbirler uygulayamazsınız. 

Bildirimler:  
Kamusal alanda veya uygulanabilir bir istisna veya sınırlama ile kullanımınıza izin verilen durumlarda materyal 
bileşenleri için lisansa uymanız gerekmemektedir.  
Herhangi bir garanti sunulmamaktadır. Lisans size kullanım amacınıza yönelik izinlerin tamamını sağlamayabilir. 
Örneğin; tanınma, gizlilik veya ahlaki haklar gibi diğer haklar materyali kullanım şeklinizi sınırlandırabilir.

Bu çalışma, Creative Commons tarafından lisanslandırılmıştır Atıf-Ticari Olmayan Amaçlar-Türev Oluşturmama s 4.0
Uluslararası Lisans. Bu lisansın bir kopyasını görüntülemek için aşağıdaki adresi ziyaret edin:
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/deed.en_US.
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