
ZVEI Code of Conduct
Kurumsal Sorumluluk İçin

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und 

Elektronikindustrie e. V. ve bağlı şirketleri, 

tüm dünyadaki faaliyetleri çerçevesinde 

kurumsal sorumluluk anlayışı ile öne çıkmıştır 

(uluslararası alanda genelde ‚CSR’1 olarak 

tanınır). Bu ZVEI Code of Conduct, Kurumsal 

Sorumluluk için (bundan sonra ‚CoC’ olarak 

anılacaktır), bir sektör kılavuzu olarak özellikle 

çalışma koşulları, sosyal ve çevresel uyum ve 

şeffaflık, güvene dayalı işbirliği ve diyalog 

açısından davranış kurallarını belirler. ZVEI 

tarafından bağlı şirketlerle birlikte geliştirilmiş 

ve kararlaştırılmış olan bu CoC belgesinin 

içeriği ZVEI’nin kurumsal değerlerinin bir 

ifadesidir ve ZVEI’nin misyonunu, vizyonunu 

ve sosyal serbest piyasa ekonomisi anlayışını 

tanımlamaktadır.

Bu CoC uygulaması ZVEI şirketine bağlı olan 

şirketlere de tavsiye edilir. Bağlı şirketlerin 

kabul ettikleri takdirde imzalaması için 

tasarlanmıştır. Bu CoC ile ZVEI sizi; global 

piyasadaki farklı çerçeve koşullarına yanıt 

verebilme ve artı değer yaratma zincirlerinin 

gerektirdiği bağlantılı işbirliklerinin arttığı 

bu ortamda, kurumsal beklentileri karşılama 

ve zorlukların üstesinden gelme konularında 

destekleyecektir.

1. Kurumsal sorumluluğa  
 sahip şirket yönetimi için  
 temel anlayış

Bu CoC, kurumsal sorumluluğa sahip 

şirket yönetimi için ortak bir temel anlayış 

oluşturur. Yani bu belgeyi imzalayan şirket 

kurumsal kararlarında ve işlerinde ekonomik, 

teknolojik, sosyal ve ekolojik sonuçlarını 

düşünme ve uygun bir çıkar dengesi yürütme 

konusundaki sorumlulukları kabullenir. 

İmzalayan şirket, kendi olanakları ve çalışma 

ortamı çerçevesinde ve kendi isteğiyle global 

toplumun iyiliği ve sürdürülebilir gelişmesi 

için kendi bölgesine katkıda bulunmayı kabul 

eder. Genel kabul görmüş etik değerler ve 

prensiplere, özellikle de insan onurunun 

bütünlüğüne ve erdemlerine saygı duymaya 

odaklanır.

2. Geçerlilik alanı

2.1 Şirket Bu CoC yi imzaladığında, şirketin 

dünya çapındaki tüm ticari birimlerinde ve 

tüm şubelerinde geçerlidir.

2.2 İmzalayan şirket bu CoC’nin içeriğine 

uymak, olanakları ve çalışma ortamı izin 
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1 CSR = Corporate Social Responsibility  Sürüm: 2008

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. 
German Electrical and Electronic Manufacturers‘ Association • Innovation Policy 
Lyoner Strasse 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany
Phone: +49 69 6302-393 • Fax: +49 69 6302-234 • E-mail: lotz@zvei.org • www.zvei.org 



2

verdiği ölçüde kendi tedarikçilerinin ve artı 

değer yaratma zincirindeki diğer paydaşlarının 

da uymasını sağlamak konusunda sorumludur.

3. Kurumsal sorumluluğa  
 sahip şirket yönetimi için  
 temel noktalar

İmzalayan şirket, aşağıdaki değerlere ve temel 

kurallara sürekli olarak dikkat etmek ve uymak 

konusunda aktif biçimde etkili olmalıdır.

3.1 Yasalara uyum
İmzalayan şirket, faaliyette olduğu ülkede 

geçerli kanunlara ve diğer yasal düzenlemelere 

uymalıdır. Kurumsal çerçevesi zayıf olan 

ülkelerde, sorumlu şirket yönetimi için kendi 

ülkesindeki hangi şirket uygulamalarının 

iyi bir şekilde ve destekleyici biçimde 

uygulanabileceğini dikkatle incelemelidir.

3.2 Bütünlük ve Kurumsal Yönetim
3.2.1 İmzalayan şirket, çalışmalarında etik 

değerlere ve prensiplere, özellikle de insan 

onurunun bütünlüğüne ve erdemlerine 

saygı duymaya, açıklığa ve din, dünya 

görüşü, cinsiyet ve etnisiteye göre ayrımcılık 

yapmamaya odaklanır.

 

3.2.2 İmzalayan şirket, ilgili BM sözleşmesi2 

uyarınca yolsuzluk ve rüşvete dahil olmayı 

reddeder. Şirket içinde uygun biçimde 

şeffaflık, dürüst çalışma, sorumlu yönetim ve 

kontrol sağlar.

3.2.3 İmzalayan şirket temiz ve bilinen ticari 

uygulamaları ve adil bir rekabet anlayışını 

takip eder. Rekabet çerçevesinde profesyonel 

davranışa ve kalite odaklı çalışmaya yönelir. 

Yetkili mercilerle ortaklık içerisinde ve 

güvene dayalı bir ilişki kurar ve yürütür. 

Ayrıca ‚Birlik Çalışmaları Yönergesi – ZVEI’de 

Kartel Kanununa Uygun Çalışma Uyarıları’ 

kapsamındaki bilgilere uyar.

3.3 Tüketicinin çıkarları
Tüketici çıkarları söz konusu olduğunda 

imzalayan şirket, tüketiciyi koruyan 

kurallara ve makul satış, pazarlama ve bilgi 

uygulamalarına uygun davranır. Özel koruma 

gerektiren gruplara (örneğin gençlerin 

korunması) özel ilgi gösterir.

3.4 İletişim
İmzalayan şirket, bu CoC’nin gerekliliklerini 

yerine getirmek için çalışanlarıyla, 

müşterileriyle, tedarikçileriyle ve diğer çıkar 

grupları ve paydaşlarla açık ve diyalog odaklı 

biçimde iletişim kurar. Tüm dokümanlar 

ve evraklar görev bilinciyle ve dürüstçe 

oluşturulur, usulüne uygun biçimde saklanır. 

İş ortaklarının işletme sırları ve ticari bilgileri 

hassas ve güvenilir biçimde ele alınır.

3.5 İnsan hakları
İmzalayan şirket, insan haklarının gereklerinin 

yerine getirilmesi için çaba gösterir. BM İnsan 

Hakları Beyannamesi3 uyarınca, özellikle 

aşağıdakiler olmak üzere insan haklarına 

riayet eder: 

3.5.1 Kişisel alan

Kişisel alanın korunması.

3.5.2 Sağlık ve güvenlik

Sağlık ve iş güvenliğinin sağlanması, özellikle 

kazaların ve yaralanmaların engellenmesi 

için güvenli ve sağlık kurallarına uygun bir 

çalışma ortamının sağlanması.

3.5.3 Taciz

Çalışanların fiziksel cezalardan ve fiziksel, 

cinsel, psikolojik ve sözlü tacizlerden ve 

suistimalden korunması.

3.5.4 Fikir özgürlüğü

Fikir özgürlüğü ve fikirlerini serbestçe ifade 

etme hakkının teslim edilmesi ve korunması.

2 2003 tarihli, 2005‘ten beri geçerli Birlemiş Milletler Yolsuzluk Sözleşmesi
3 Genel İnsan Hakları Sözleşmesi, 1948 tarihli BM Kararı 217 A (III) 
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3.6 Çalışma koşulları

İmzalayan şirket, ILO’nun4 aşağıdaki temel 

çalışma standartlarına uyar:

3.6.1 Çocuk işgücü

Yerel yasal düzenlemeler daha yüksek bir yaş 

sınırı belirlemediği ve izin verilen istisnalar 

olmadığı sürece çocuk işçilerin, yani 15 

yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının 

yasaklanması.5

3.6.2 Zorunlu çalışma

Her türden angaryanın yasaklanması.6

3.6.3 Ücretlendirme

Geçerli kanunlara ve düzenlemelere göre 

ücretlendirme seviyesine uygun ücretlendirme 

standartları.7

3.6.4 Çalışan hakları

İlgili ülkede yasal olarak izin veriliyorsa ve 

mümkünse örgütlenme özgürlüğü, toplanma 

özgürlüğü ve toplu pazarlık ve sözleşme 

konusundaki çalışan haklarına uyulması.8

3.6.5 Ayrımcılık yasağı

Tüm çalışanlara (erkek ve kadın) ayrımcılık 

yapılmadan davranılması.9

3.7 Çalışma süreleri

İmzalayan şirket, izin verilen en uzun çalışma 

sürelerine ilişkin çalışma standartlarına uyar.

3.8 Çevreyi koruma

İmzalayan şirket, kendi işletmesiyle ilgili tüm 

çevre koruma kurallarına ve standartlarına 

uyar ve tüm çalışma alanlarında çevre 

bilinciyle faaliyet gösterir. Ayrıca Rio 

Deklarasyonu temel kuralları uyarınca doğal 

kaynakları sorumlu biçimde kullanır.10

3.9 Vatandaşlık taahhütleri

İmzalayan şirket faaliyet gösterdiği ülkenin 

ve bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine 

katkıda bulunur ve çalışanlarını gönüllü 

faaliyetlere teşvik eder.

4. Dönüştürme ve
uygulama

İmzalayan şirket, bu CoC belgesi içinde 

belirtilen prensipleri ve değerleri temel alarak 

şirketi dönüştürme ve bunları uygulama 

konusunda tüm uygun ve makul önlemleri alır. 

Sözleşme ortakları, talep edilmesi durumunda 

ve karşılıklılık ilkesi uyarınca önemli 

önlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda 

rapor vermelidir. İşletmeye ilişkin ve ticari 

sırlar, rekabetle ilgili veya diğer korunması 

gereken bilgiler talep edilemez. 

  4 ILO = International Labour Organization = Uluslararası Çalışma Örgütü
  5 1973 tarihli ILO kararı no. 138 ve 1999 tarihli ILO kararı no. 182
  6 1930 tarihli ILO kararı no. 29 ve 1957 tarihli ILO kararı no. 105
  7 1951 tarihli ILO kararı no. 100
  8 1948 tarihli ILO kararı no. 87 ve 1949 tarihli ILO kararı no. 98
  9 1958 tarihli ILO kararı no. 111
10 1992 tarihli „Rio Declaration on Environment and Development“ Bildirgesinin 27 Kararı
   Rio de Janeiro‘daki Çevre ve Kalkınma konulu Birleşmiş Milletler Konferansı 

(Yer, Tarih)                                   (Firma)
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ZVEI Code of Conduct, Kurumsal Sorumluluk için - Geri bildirim

ZVEI bu kurallar ile kamusal bir sorumluluk üstlenmiş olup, mümkün olduğunca çok ZVEI üyesinin bu kuralları kabul 

etmesini istemektedir. Bu kuralların gösterdiği anlayışı hem üyeler arasında hem de dışarıda vurgulamak için bu 

kuralların yayılmasını ve öğrenilmesini sağlamak bizler için çok önemlidir.

Bu nedenle bu formu doldurmanızı ve şirketiniz

ZVEI Code of Conduct kurallarını kabul edip, imzaladıysa veya şirketiniz bu kuralları kabul ediyorsa, formu bize faks 

veya e-posta yoluyla göndermenizi rica ediyoruz.

Desteğiniz için çok teşekkürler!

o ZVEI Code of Conduct kurallarını imzaladık.

o ZVEI Code of Conduct kurallarını ticari ilişkilerimizde kendi davranış kurallarımızla eşdeğer tutuyoruz.

o ZVEI Code of Conduct kurallarının tedarikçilerimiz tarafından kullanılmasını kabul ediyoruz ve tedarikçilerimizin  

 bizim davranış kurallarımızı imzalamasından vazgeçiyoruz.

o Şirketimizin adının imzalayan veya kabul eden şirket olarak

 ZVEI ana sayfasında ve ZVEI yayınlarında kullanılmasını kabul ediyoruz.

Firma 

Cadde 

PK/Şehir

Merkezi telefon numarası

Merkezi e-posta ve web sitesi

Tarih                                                                                                                                    İmza

Temsil yetkisine sahip organ adı


