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Pirelli Grubu, uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını destekler ve izler. Faaliyetlerini 
sürdürüp geliştirirken çalışanlarının sağlık ve refahını ve çevrenin korunmasını, öncelikli olarak göz 
önünde tutar.

Pirelli Grubu faaliyetleri, Birleşmiş Milletler’de 2004 yılında imzalanan Küresel Sözleşme (Global 
Compact) Sürdürülebilirlik Modeline uygun olarak planlanan ve Yönetim Kurulunca da onaylanmış Etik 
Kod bazında yönetilir. 

Grubun sürdürülebilir gelişme stratejileri, kendi faaliyetlerinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında 
sürekli iyileştirmeye çaba gösterileceğini ve “Uluslararası Çalışma Örgütünün Çalışmaya İlişkin Temel 
Hak ve İlkeler Beyannamesi”, “Rio Çevre ve Kalkınma Beyannamesi”, “Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş 
Milletler Beyannameleri”ne uyarak onları destekleyeceğini taahhüt eder. 

Bu amaçlar doğrultusunda Pirelli Grubu aşağıdakileri taahhüt eder: 

- İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışan hakları ve çevre konularındaki faaliyetlerini ulusal yasal ve 
diğer gereklere uygun yönetmek; 

- İç ve dış paydaşlarla, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları ve çevre konularında iletişim 
kurmak ve bilgileri yaymak, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve akademik kurumlarla 
işbirliği yapmak; 

- İş sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunmasında, mükemmele varmak için mümkün olan en 
ileri teknolojilerin kullanımını teşvik etmek; 

- Ürün ve hizmetleri, tüm ömürleri süresince izlemek ve çevre üzerindeki etkilerini düşürmek; 
- Sürdürülebilir gelişme hedefinde, çevreye ve gelecek nesillerin haklarına saygı göstererek, 

kaynaklardan sorumlu bir şekilde yararlanmak; 
- Çocuk işçilikten ve zorunlu işçilikten faydalanmamak ve bunu desteklememek; 
- Eşit haklar tanıyarak ve sivil toplum örgütlerine katılımı destekleyerek her bireyin gelişimini 

teşvik etmek; 
- Sözel hakaret, fiziksel ceza, zihinsel ve fiziki zor kullanımına karşı çıkmak; 
- Çalışma saatleri konusunda yasa ve endüstri standartlarına uymak, ücretlerin personelin 

başlıca ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmasını garanti etmek; 
- Tedarikçi ve alt işverenleri, sosyal ve çevresel sorumluluk düzeyleri bazında değerlendirerek 

seçmek veya mevcut tedarikçilerinin bu konudaki bilincini yükseltmek için gerekli prosedürleri
belirlemek ve bunları güncel tutmak; 

- Rüşvet tiplerinin, bazı yer ve bölgelerde tolerans gösterilen, yargı kapsamına girmeyen veya 
yasal açıdan cezasız kalabilecek durumlarda dahi, hiçbir şekil altında herhangi bir yolsuzluk 
tipine tolerans göstermemek;

- Operatif sorumluluk ve yönetmeliklerin özenle tanımlanmalarını ve bunların organizasyonun 
her seviyedeki tüm Grup çalışanlarına duyurularak açık bir şekilde anlaşılmalarını sağlamak. 

Bu politika tüm Grup Şirketlerine dağıtılır ve kamuya açık tutulur. 

Pirelli, politika ve programlarını sürekli geliştirerek ve bu politikalarda belirlenen değerlerin tüm 
şirketler, çalışanlar ve bunların yardımcılarının davranışlarına yansıması için gerekli yönetmelik, kural 
ve talimatları uygulamayı taahhüt eder. 

Pirelli, bu politikanın uygulanması vasıtasıyla, bugünün ve gelecekteki kuşakların, daha kaliteli bir 
yaşam garantisine yardımcı olacak, gerekli şart ve esaslara sahip olacaklarına inanmaktadır. 
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*Bu politika 2004 yılı Haziran ayında Başkan’ın imzası ile yayınlanmış “İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Sosyal Sorumluluk 
Politikası (HSE & CSR Politikası)’nı günceller ve onun yerini alır. 


