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Davranış Kuralları
Etik davranış için ortak ilkeler

Sevgili Meslektaşlarım...
ZF’yi bu kadar değerli ve beğenilen bir marka yapan nedir?
Sadece ürünlerimiz değil, işimizi nasıl yaptığımız ve bize güç veren dürüstlüğümüz. ZF yolu ve ilkeleri
bize yön verir. Davranış kuralları, hesap verilebilirliğin prensibinin ne demek olduğunu açıkça ifade eder.
Bunları uygulayarak ve güvenilir bir ortak olarak meslektaş, müşteri, tedarikçi ve diğer iş ortaklarımızda olan
saygınlığımızı artırıyoruz. Güçlü bir sorumluluk ve etik standartla her zaman doğru olanı yapmaya çalışan ve
sıradışı şeyler başaran bir grup olarak bize saygınlık katar. Dürüstlük başarımızın çok önemli bir bileşenidir.
Nerede çalıştığınız veya şirket içerisinde ne iş yaptığınız fark etmez, her birimizin
doğru karar verme ve Davranış Kuralları’na uyma sorumluluğu vardır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna
kadar şirketin her seviyesindeki yönetim de dahil olmak üzere tüm tam ve yarı zamanlı çalışan da buna
dahildir. Dahası, her seviyedeki ZF yöneticileri onlara direkt rapor veren insanların doğru kararları alması için
rehberlik ve destek de sağlamalıdır. Bir bütün olarak ZF, Davranış Kuralları’na uymaya tamamen adanmıştır.
Bazen hangi davranışın doğru olduğunun belirsiz olduğu durumlarla karşılaşabilirsiniz. İşte burada Davranış
Kuralları size yardımcı olabilir. Davranış Kuralları, her bireyin dürüstçe davranması için temel gereksinimleri
sunar ve ZF’nin değer yargısına genel bir bakış sağlar. Burada genel kategoriler halinde düzenlenmiştir:
‘Dünyamız’ genellikle dahili işlerle ilgilenir, ‘Dünyada’ dış etkileşimler içindir ve ‘Dünya İçin’ daha iyi bir
gezegen yaratma çabalarımızı kapsar. Değişen durumları denetler ve davranışımızı uygun şekilde adapte
ederiz.
Kendinize hep şunu sorun:
•
•
•
•
•

Bu eylem Davranış Kuralları’na uyuyor mu?
Bu davranış yasal mı?
Politikalarımız dahilinde mi?
Bir bireye veya gruba değil de bir bütün olarak şirkete fayda sağlıyor mu?
Eylemlerim kamuya açılsaydı rahat olur muydum?

Bireyler olarak hepimiz ZF’nin itibarını korumaya ve yükseltmeye katkıda bulunuyoruz. Lütfen bu prensipleri
benimseyin ve bunların hepsini her gün uygulayın.
Friedrichshafen, Almanya, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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Birbirimize
Saygı
Gösteriyoruz

ZF çalışanlarının çeşitliliği
muazzam derecede önemlidir

Tüm çalışanların güçlü hissettiği, aidiyet duygusuna ve tam potansiyellerine
ulaşma becerisine sahip olduğu bir ortam sağlamak, onların başarısı kadar ZF’nin
genel başarısı için de hayati önem taşır.
ZF çalışanlarının çeşitliliği muazzam derecede önemlidir. İstihdamın her alanında
fırsat eşitliği sağlamaya ve istenmeyen fiziksel veya sözlü flört etmenin yanı sıra
ırk, cilt rengi, din, gazilik durumu, ulusal köken, soy, hamilelik durumu, cinsiyet,
cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade, yaş, medeni durum, zihinsel veya fiziksel
engellilik veya kanunla korunan diğer özellikler gibileri de dahil olmak üzere
ayrımcılık veya tacizi yasaklamaya sıkı sıkıya bağlıyız.
Ayrımcılık ve tacizin sözlü, fiziksel veya görsel herhangi bir biçimde olabileceğini
ve başkaları için rahatsız edici veya saldırgan olabilecek şakaları veya argo
kullanımını içerdiğini lütfen unutmayın.
ZF, çalışanlarının birer örnek olmasını ve diğerlerinin bu davranışlar sergilemesini
engellemek için elinden gelenlerini yapmasını ister ve iyi niyetli bir şikayette
bulunan veya bu tür bir şikayetin soruşturulmasına katılan herhangi bir kişiye karşı
misilleme yapılmasını
yasaklar.

S: “Bir mestektaşımın tacize
uğradığından şüphelenirsem ne
yapmalıyım?”
C: Taciz veya ayrımcılık görür,
yaşar veya şüphelenirseniz
yöneticinizi, İnsan Kaynakları’nı
veya yerel işçi temsilcilerini
haberdar edin. Bu davranışları
ciddiye alıyoruz ve iyi niyetle
bildirimde bulunan kişilere
karşı misilleme yapılmasına
müsamaha göstermiyoruz.

6

Davranış Kuralları
Etik davranış için ortak ilkeler

03
Dikkat
Ediyoruz

Hedefimiz yaralanma olmayan bir
iş yerine ve sektörümüzdeki en
güvenli tesislere sahip olmaktır
ZF, her çalışanına yeniliği mümkün kılan ve teşvik eden güvenli ve sağlıklı bir
çalışma ortamı sağlamaya çalışır.
Hedefimiz yaralanma olmayan bir iş yerine ve sektörümüzdeki en güvenli tesislere
sahip olmaktır. Mesleki tehlikelere maruz kalmayı sınırlayan, acil durumları
önleyen, makineleri koruyan, fiziksel ve zihinsel olarak zorlu işleri yöneten Sağlık
ve Güvenlik Yönetim Sistemleri kurup sürdürüyor ve sağlıklı çalışma tesislerine,
içme suyuna ve sağlıklı beslenme tesislerine erişim olanağı sunuyoruz.
Çalışma koşullarının çalışanları sağlıklı tutması ve onları yaralanmaya maruz
bırakmaması beklenir. ZF sağlık ve güvenlik kural ve uygulamalarını takip
ederek ve herhangi bir olayı, davranışı (yasa dışı uyuşturucu kullanımı veya yasal
uyuşturucuların kötüye kullanılması gibi) veya emniyetsiz çalışma koşullarını
açıkça veya gizlice yöneticiniz, denetmeniniz, İnsan kaynakları veya Hukuk
Departmanına rapor etmenizi ister.

Bu durum beni nasıl etkiler?
Çalışanların tehlike belirleme,
davranış tabanlı güvenlik
programları, çalışma alanı
ergonomik yeniliklerinin yanı
sıra güvenlik konusunda
birbirlerine de dikkat etmek gibi
EHS aktivitelerine etkin olarak
katılması şiddetle önerilir.
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Şeffafız
ZF’nin sorumlu iş kararları
alabilmesi için bilgilerin doğru
şekilde raporlanması gerekir
Doğru kayıt tutma ve raporlama, yasal ve düzenleyici
gereksinimleri karşılamamıza yardımcı olur. Mali ve yasal
dürüstlüğün korunması, itibarımıza ve güvenilirliğimize
de olumlu yansır. Şirketin her seviyesinde bulunan her
birimiz tüm Şirket kayıtlarının doğruluğunu sağlamaktan
sorumluyuz.
Özgeçmişler, zaman çizelgeleri ve fayda talep formlarından
gider raporları, kalite güvencesi kayıtları, bütçe tahminleri
ve yasal başvurulara kadar hepimiz Şirket kayıtlarıyla
ilgileniyoruz. Kayıtlarımızın tüm işlemleri doğru bir şekilde
yansıtması için tüm dahili süreçleri, politikaları ve genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerini takip ettiğinizden emin
olun. Kaydettiklerinizde dürüst, doğru ve eksiksiz olun.
Doğru zaman kaydı, istismara karşı koruma sağlar.
Birçok çalışan düzenli olarak belgelenmesi ve doğru bir
şekilde kaydedilmesi gereken işletme gider hesaplarını
kullanır. Belirli bir harcamanın meşru olup olmadığından
emin değilseniz denetmeninize danışın.
ZF’nin tüm defterleri, kayıtları, hesapları ve mali tabloları
ayrıntılı tutulmalı, işlemlerimizi doğru şekilde yansıtmalı ve
ZF dahili kontrollerine ve yasal gerekliliklere uygun olmalıdır.
Kaydedilmeyen veya “kayıt dışı” fon ve varlıklara müsamaha
gösterilmez.

İşletme kayıtları ve iletişimleri genellikle kamuya açılır, bu
nedenle yanlış anlamaları önlemek için söylediklerimizde
doğru ve düşünceli olmaya özen göstermeliyiz. Bu aynı
şekilde e-posta, dahili notlar ve resmi raporlar için de
geçerlidir. Kayıtlar, her zaman kayıt tutma ilkelerimize göre
saklanmalı veya imha edilmelidir. Bu politikalara uygun
olarak kayıtları saklamanız istenirse, istenilenleri Hukuk
Departmanı size saklamanın artık gerekli olmadığını
bildirene kadar saklamalısınız.

ZF Güven Hattı
Anti-tröst, kara para aklama, iş gücüyle ilgili konular,
insan hakları ve diğer değerler gibi uyum ihlalleri için
isimsiz bir şikayet mekanizması sağlıyoruz. İyi niyetle
yapılan tüm bildirimler, misilleme korkusu olmadan
yapılabilir.
www.bkms-system.net/Trustline
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Güvenilir
Ortaklarız

Müşteri, tedarikçi, tüketici ve iş ortaklarıyla
olan etkileşimlerinizde adil ve dürüst olun
Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve diğer
iş ortaklarımız markalarımıza büyük güven duyuyor ve biz
de onların beklentilerini aşmaya çalışıyoruz. Onları, ZF’nin
büyümesi ve başarısı için gerekli olan pazar yeri ekip üyeleri
olarak görüyoruz.
Dürüstlük tek taraflı bir yükümlülük değildir, tedarikçilerimiz
ve iş ortaklarımızla paylaştığımız bir sorumluluktur. Bu
nedenle tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın İş Ortağı
İlkelerimize uymaları şarttır. Bir tedarikçi ilişkisinden
sorumluysanız, sözleşme hükümlerini dahil ederek ve
yapılabilir olduğunda uygunluğu sağlama denetimlerini
destekleyerek yalnızca doğru olanı yapma taahhüdümüzü
paylaşan tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iş yaptığımızdan emin
olmamıza yardımcı olun.
Şirketimiz adına tedarikçi seçiminde yer alıyorsanız fiyat,
performans, sağlanan ürün veya hizmetin kalitesine göre
objektif olarak seçim yaptığınızdan emin olun. Tüm satın
alma gerekliliklerini takip edin.
Müşteri, tedarikçi, tüketici ve iş ortaklarıyla olan
etkileşimlerinizde adil ve dürüst olun. Çıkar çatışması
olabilecek gibi gözüken en küçük bir şeyden bile kaçının

ve bu iş ortaklarına Şirketimizin uygunsuz bir şekilde öne
geçmesini sağşamak için herhangi bir şey teklif etmeyin
veya sağlamayın.
Bir tedarikçi veya iş ortağıyla çalışıyorsanız onların değer
ve politikalarımızı bildiklerinden ve taahhütlerimize bağlı
kaldıklarından emin olun.
İş Ortağı İlkelerinin herhangi bir unsurunun veya yasanın bir
ZF İş Ortağı tarafından olası veya fiili ihlalini fark ederseniz,
lütfen bu durumu Kurumsal Uyumluluk’a bildirin.

S: ”Yeni bir tasarım ortağı işe almaktan sorumluyum. Şans bu ya, bir arkadaşım tasarım
işletmesine sahip. Onu işe alabilir miyim?
C: Herhangi bir uygunsuzluğu ortadan kaldırmak
için bu olası çıkar çatışmasını yöneticinize anlatmanız gerekir.
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Adiliz

Ahlaki pusulamız adil kararları istisnasız
olarak vermemiz için bize rehberlik eder
ZF, adil ve dürüstçe rekabet etmeyi ve uluslararası
antitröst ve rekabet yasaları dahil olmak üzere mevduat ve
yasalarla tam uyumlu bir şekilde hareket etmeyi amaçlar.
Özellikle şu durumları hiç tolere etmeyiz:
•

•
•

Fiyatları veya fiyat bileşenlerini sabit tutmayı,
teslim edilen ürün veya hizmetin türünü veya
miktarını sınırlamayı, ihalelere hile karıştırmayı
veya pazarları alt bölümlere ayırmayı amaçlayan
anlaşmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere mevcut veya potansiyel rakiplerle rekabete
aykırı anlaşmalar veya gizli anlaşmalar yapmak;
Pazar liderliğini kötüye kullanmak;
Geçerli yasaları ihlal ederek adil ve serbest rekabeti
caydıran, engelleyen veya kısıtlayan dikey anlaşmalar.

Rekabetçi konumumuz yalnızca, özellikle salınım azaltma,
araç güvenliği, otomasyon ve veriler başta olmak üzere,
ticari başarı faktörlerimize dayanır. ZF’nin müşteri, tedarikçi
ve rakipleriyle adil ve saygınca iş yapmalısınız. Sahibinin izni
olmadan özel veya ticari sır bilgilerinin çalınması veya başka
bir şekilde alınması yasaktır. Aşağıdakiler gibi haksız işlem
uygulamaları yoluyla hiç kimseden faydalanmamalıyız:
•
•
•
•

Ayrıcalıklı bilgilerin kötüye kullanılması veya ifşası;
Somut gerçeklerin yanlış yorumlanması;
Rakiplerle fiyatlandırma ve farklı konularda iş birliği;
Sessiz dönemler dahil olmak üzere adil teklif verme
uygulamalarını ihlal etmek veya bir satıcıya diğerlerinden
daha fazla fayda sağlayacak bilgiler sağlamak.

Bu eylemler yasa dışı da olabilir.

ZF, devlet işlerini ve kamu politikası süreçlerindeki
etkileşimlerimizi dikkatlice yönetir ve bu çabaları
koordine eden dahili ekiplere sahiptir. Savunuculukla
ilgili stratejik kararlar en üst düzeyde alınır ve bu
sürece yalnızca yetkili personeller katılır.
Gizlilik, fikri mülkiyet ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda,
işimiz ve müşterilerimiz için önemli olan politikayla ilgili
tartışmalardan konuşabiliriz. Burada, hükümetin her
düzeyindeki politika yapıcıların ürünlerimizi, yeniliklerimizi
ve işimizi anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Lobi faaliyetleriyle adil olmayan bir avantaj
elde etmeye asla çalışmayız.
Küresel eylemlerimiz ve yeni pazarlara girmemizle
yürürlükteki ticaret düzenlemelerine ve ithalat ve ihracat
kontrollerinin yanı sıra geçerli ambargoları düzenleyen
kural ve düzenlemelere kesinlikle uyuyoruz.

S: “Yerel, tanınmış bir politikacı tesislerimizden
birinde bir medya etkinliği düzenlemek istiyor, bunu
onaylamalı mıyım?”
C: ZF tarafsızdır, kararı ilgili iç departmana bırakın.
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07
Etiğiz

Bir kararın etik ve yasal olup olmadığı,
her ZF çalışanı ve yetkilisi için yol
gösterici bir soru olmalıdır
Yolsuzluk; uluslararası sözleşmeler, ulusal yasalar ve iç
yönergelerce yasaklanmıştır. ZF, çalışanlar veya iş ortakları
arasında herhangi bir rüşvete veya uygunsuz etki izlenimi
yaratabilecek hiçbir işletme uygulamalarına müsamaha
göstermez. Bu, sözde bölgesel geleneklerden bağımsız
olarak işlemektedir.

Aşağıda bazı şüpheli faaliyetler listelenmektedir:
•
•

•

İster müşteriler, tedarikçiler veya diğer iş ortaklarını
içeren işletme eğlenceleri veya hediyeleri kapsamında iş
minnettarlıkları uygunsuz avantaj yaratmaktan ziyade iyi
niyet ve çalışma ilişkileri yaratmak içindir.
Hediyeler ve eğlenceler, yalnızca teklif edilmiş veya talep
edilmiş olsalar bile aşağıdaki durumlarda uygunsuz olabilir:
•
•
•
•
•

Nakit veya nakit dengiyse;
Geleneksel iş uygulamalarıyla tutarsızsa;
Değer olarak aşırıysa;
Rüşvet niteliğindeyse;
Yasalara aykırıysa.

•

Nakit parayla yapılan ödemeler;
Koşullar göz önüne alındığında standart
olmayan veya sözleşmede belirtilenden
farklı para birimlerinde ödemeler;
Sözleşmede istenilenden farklı
tutar ödeme talepleri; veya
Anlaşmada taraf olmayan bir birey veya
şirket tarafından yapılan ödemeler.

Bir kişinin özel çıkarı herhangi bir şekilde ZF’nin çıkarlarıyla
çakıştığında bir çıkar çatışması ortaya çıkar. Bir çalışan
ZF’deki işini nesnel ve etkili bir şekilde yerine getirmesini
zorlaştırabilecek eylemlerde bulunduğunda veya çalışanın
bu yönde çıkarları olduğunda bir çıkar çatışması ortaya
çıkabilir. Bir çalışan veya o çalışanın aile üyeleri, ZF’deki
pozisyonunun bir sonucu olarak uygunsuz kişisel menfaatler
aldığında da çıkar çatışmaları ortaya çıkabilir. Bir rakip,
müşteri veya tedarikçi için aynı anda çalışmak neredeyse her
zaman bir çıkar çatışmasıdır.

Nakit hediye teklif etmek veya kabul etmek yasaktır. Değerli
veya uygunsuz olabileceğini düşündüğünüz hediyeleri lütfen
Uyum Görevliniz veya Kurumsal Uyum’a bildirin.
Kara para aklama (yani, yasa dışı fon kaynaklarını gizlemek
veya bu tür fonların meşru görünmesini sağlamak için
işlemlerin kullanılması) kesinlikle yasaktır. Kara para aklama
durumu içerebileceğini düşündüğünüz herhangi bir şüpheli
faaliyeti, Kara Para Aklamayla Mücadele Görevlisine
bildirmelisiniz.

S: “Bir iş gezisinde birisi bana pahalı bir saat hediye
etti, bu hediyeyi kabul edebilir miyim?”
C: Pahalı bir saati kabul etmemelisiniz. Herhangi
bir sorunuz için yöneticinize, Uyum Görevlinize veya
Kurumsal Uyumluluk’a danışın.
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Uyum
Sağlıyoruz

Yüksek standartlar koymaktan gurur duymaktayız
ve çalışanlarımız, süreçlerimiz ve ürünlerimiz
geçerli yasal gerekliliklere uygundur

En yüksek yasal ve etik davranış standartlarında hareket ediyoruz ve güvenli ve
geçerli yasa, düzenleme ve standartlara uygun yüksek kaliteli ürünler üretmeye
kararlıyız.
Gelecek için Plan Yapın

Şirketimizin içindeki herkesin ürün, hizmet ve teknolojilerimizin üretimi ve
dağıtımındaki gereklilikleri bilmesini ve anlamasını bekliyoruz.
Bu ilkeler, ZF’nin Ürün Uygunluk Yönetim Sistemi (PCMS) dahil olmak üzere
politika, süreç ve yapıları aracılığıyla uygulanır ve tüm çalışan ve görevlilerimiz bu
standartlara uymak durumundadır.

Mevzuat yüksek bir hızla
gelişiyor, bu nedenle
geleceğe hazır olmak için ZF
Yolu’nu takip etmemiz kritik
önem taşımaktadır.
Grup çapında kesintisiz
uyum sağlandığından emin
olmak için eğilimleri ve yasal
gereklilikleri önceden tahmin
ediyoruz.
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Güvenliyiz

ZF‘nin gizli bilgilerini ZF‘nin işini
yürütmek dışında herhangi bir amaçla
kullanmamalı veya paylaşmamalısınız
ZF’yi korumamıza yardım etmede önemli bir yere
sahipsiniz. Varlıklara, ZF’nin özel bilgileri (fikri mülkiyet,
gizli iş planları, duyurulmamış ürünlerin planları, satış ve
pazarlama stratejileri ve diğer ticari sırlar gibi) ve ayrıca
nakit para, ekipman, sarf malzemeleri ve ürün envanteri gibi
fiziksel varlıklar dahildir.
ZF ile ilgili kamuya açık olmayan tüm bilgiler, gizlilik
gereksinimleri uyarınca ele alınmalıdır.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ZF Kurumsal Güvenlik’e
danışın.
Herkesin gizlilik hakkına saygı duyarız ve çalışan, müşteri ve
anlaşma içerisinde olduğumuz diğer tüm tarafların kişisel
verilerini koruruz. Bu tür verileri güvende tutarız, yalnızca
amaçlanan iş için kullanırız ve gerekenden daha uzun süre
saklamayız.
Veri Koruma ile iletişime geçin: dataprotection@zf.com

•

•

•
•

Ne dediğinize dikkat edin. Nerede olduğunuzu,
etrafınızda kimlerin olduğunu ve onların ne
görebileceklerinin veya duyabileceklerinin farkında
olmak ZF’nin fikri mülkiyetini korumamız için önemlidir.
Varlıklarınızı koruyun. ZF’nin size verdiği varlık
ve bilgilere dikkat edin ve kaybolmalarını, boşa
kullanılmalarını ya da çalınmalarını engelleyin.
Örnek olun. Varlık ve bilgilerimizi her zaman koruyan
örnek davranış.
Tetikte ve farkında olun. İlk savunma hattımız
olan İnsan Güvenlik Duvarının bir parçasısınız
ve altyapımızda Siber suçlulara karşı bir bariyer
oluşturarak akıllı güvenlik kararları alabilirsiniz.

S: “Yöneticim Şirketin sistemine onun şifresiyle girerek bazı raporları almamı istedi. Bunu yapmamda
sakınca var mı?
C: Evet. Şifreleri paylaşmak ZF politikasına aykırıdır.
Yöneticinize bu sisteme erişiminiz olmadığını hatırlatmalısınız.
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Dikkatliyiz

İyi bir ilişkinin temelinde güven yatar

Müşterilerimiz bizimle iş yaptığında,
ürünlerimiz hakkında söylediklerimize
inanırlar.
Tedarikçi, müşteri, tüketici ve diğer iş
ortaklarımızla ilişkilerimiz adil, olumlu
ve üretken ve her zaman karşılıklı
güven ve saygıya dayalı olmalıdır.
Bu ilişkileri kurmak devam eden
bir süreçtir ve yüksek standartlarda
iş yapma taahhüdüne kalıcı bir
bağlılığı gerektirir. Bu taraflarla
her etkileşimimizde dürüstlük ve
değerlerimize karşı olan bağlılığımızı
göstermeliyiz.
Her zaman doğruyu söylemeliyiz.
Ürün etiketlerimiz, reklamlarımız
ve diğer iletişimlerimiz de dahil
müşteri, tedarikçi, tüketici ve diğer
iş ortaklarımıza söylediğimiz her şey
doğru olmalı. Haksız, aldatıcı veya

yanıltıcı eylemlerde bulunmayın. İtibar
zor kazanılır ve kolayca kaybedilir.
Sosyal medyayı akıllıca kullanın ve
sorumlu bir şekilde iletişim kurun.
Sosyal medyada ZF hakkında bir
yorum yapıyorsanız, şirket adına
konuşmadığınızı açıkça belirtin.
Şirketimiz ve müşteri, tedarikçi, rakip
veya diğer iş ortaklarımız hakkındaki
gizli bilgileri asla ifşa etmeyin ve
asla tehdit, göz korkutma, taciz veya
zorbalık teşkil edebilecek hiçbir şey
yayınlamayın.

Bu durum beni nasıl etkiler?
Bir gönderide ZF adına
konuşuyormuş gibi
göründüğünüzden
endişeleniyorsanız, yanıt
verebilmemiz ve verilmiş
olabilecek zararları en aza
indirebilmemiz için yöneticiniz
veya İletişim Departmanı ile
iletişime geçin.
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Gezegenimizi
Önemsiyoruz

Çevresel etkileri önleyecek ve en aza indirecek
şekilde hareket eder, daha sürdürülebilir ve
daha iyi paylaşılan bir gelecek yaratırız
ZF’deki sürdürülebilirlik insanların
yaşamlarında, çevrelerinde ve
gezegenimizde fark yaratır.
İklim değişikliğine karşı mücadelede,
her birimizin yaptıkları önemlidir ve ZF,
ürünleriyle salınımların azaltılmasına,
iklimin korunmasına ve güvenli
mobilitenin artırılmasına katkıda
bulunur.
Tedarikçi ve iş ortaklarımızla birlikte
değer zincirimiz boyunca karbondan
arındırma hedeflerine katkıda
bulunuyoruz.
Gezegenimizin doğal yaşam alanına
saygı duyuyoruz ve kendimizi kaynakları
korumaya, çevre kirliliğini azaltmaya
(atıkların en aza indirilmesi ve döngüsel
ekonomi ilkelerinin uygulanması dahil)
ve çevresel zararların önlenmesine

adamış durumdayız.
Sürdürülebilir çevre korumasına bu
denli adanmış olmak işimizin temelini
oluşturur.
Bu ilkelerimiz doğrultusunda, çevre
dostu ürün tasarımına, iş süreçlerimizin
çevresel etkisini azaltmaya, enerji
tasarrufumuzu ve çevresel çabalarımızı
sürekli iyileştirme çabaları vermeye
ve kendimizi küresel bir örnek haline
getirmeye kararlıyız.
Bir teknoloji sağlayıcısı olarak ZF olarak
bu çatışma minerallerine bağlı kalmaya
devam ediyoruz ancak bu minerallerin
oranlarını azaltmak ve kritik kaynakları
etkin bir şekilde hariç tutmak için
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Bu durum beni nasıl etkiler?
Kaynakları sorumlu bir
şekilde kullanarak, salınımları
azaltmaya yardımcı olarak,
çevre yasa ve düzenlemelerine
uyarak ve sürdürülebilirlik,
geri dönüşüm ve yenileme
çabalarımıza katılarak üzerinize
düşeni yapın.
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Diğer
İnsanları
Koruyoruz
Karşılıklı saygı, güven, hoşgörü
ve adaletle biliniriz
İnsan hakları düzenlemelerine, BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi ilkelerine ve ILO ve OECD Yönergeleri gibi kabul
görmüş uluslararası çalışma ve sosyal standartlara uygun
hareket ettiğimizden emin oluruz.
ZF, tüm insanlığın haysiyetini, eşitliğini, karşılıklı saygıyı,
güveni, hoşgörüyü ve adaleti güçlendirmeye kuvvetle
bağlıdır.
Bu prensipler, yeni çalışanların işe alınmasından çalışanların
güncel rolleriyle ilgili güven verici etkileşimlere ve
çalışanların profesyonel olarak
yüceltilmesine kadar gitmektedir. Her bireyin haysiyetine,
mahremiyetine ve kişisel haklarına saygı duymaktayız.
Zorla, hapsedilerek, borç karşılığı, sözleşmeli kölelik
veya köle işçi çalıştırma gibi her türlü insan ticareti, rıza
gösteremeyen kişilerden faydalanılan bir durum olduğu için
yasaktır.

yasalara uygun davranmanın doğal olduğu anlamına gelir.
Tüm iş kararlarımızda faaliyet gösterdiğimiz yasalara uymakla
yükümlüyüz. Buna aynı zamanda tedarik zincirindeki insan
hakları da dahildir. ZF, herhangi bir ihlal tespit edildiğinde
bir “Çare Taahhüdü” sağlamayı üstlenmiştir. Toplanma
özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık da
dahil adil çalışma koşularıyla ilgili düzenlemelere bağlı
kalmaktayız. Sorumluluk alanımızda sosyal güvenliği teşvik
eder, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına saygı gösteririz.
Yaptığınız işlerin çalışanlarınızı nasıl etkilediğini düşünün.
ZF içi veya dışında bulunan birine olumsuz bir etkisi
olabileceğini düşünüyorsanız yöneticiniz, işçi temsilciniz
veya ZF Güven Hattı ile iletişime geçin.
ZF sosyal sorumluluklarınızın farkındadır ve bu standartları
sağlamakla kalmayıp “ZF hilft” girişimiyle aşıyoruz da.

İnsan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve sömürüye dayalı çocuk
işçiliği gibi her türlü modern köleliği reddederiz.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tanımladığı şekliyle
çocukları çocukluklarından, potansiyellerinden ve
haysiyetlerinden mahrum bırakan, fiziksel ve zihinsel
gelişime zarar veren işler ZF’nin değerlerine uymamaktadır.
ZF’de, ulusal mevzuatta belirtilen asgari istihdam yaşına her
zaman uyarız.
Çalışan ve iş ortaklarımız arasında karşılıklı saygı, güven,
hoşgörü ve adaletli bir iklim oluşturmaya çabalarız.
Sosyal sorumluluğumuz olarak insan haklarını savunmak,

ZF hilft
“ZF hilft” hakkında daha fazla bilgiyi
buradan bulabilirsiniz:
www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Yardım Etmek
İstiyoruz
Yukarıda belirtilen kurallara uygun davranışlarla ilgili soru veya şüpheleri olan
çalışanlar denetmenleriyle istedikleri zaman iletişime geçebilirler. Ek olarak
da, çalışanlara tüm Uyumluluk konularında yardım sağlayan Uyumluluk
Kuruluşu ve özellikle de ComplianceHelpdesk ile iletişime geçebilirler.
Ayrıca ZF’nin dahili düzenleme ve kılavuzlarla ilgili ek belgeleri de
bulunmaktadır.
Kurumsal Uyumluluk ile İletişime Geçin
E-posta: compliance@ZF.com
ZF Güven Hattı aracılığıyla uyumluluk ihlallerini anonim olarak raporlama
kanalı sağlamaktayız: https://www.bkms-system.net/Trustline
Çalışanlarımız intranet hakkında ek bilgilere şu adresten ulaşabilir:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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