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Yasal Uyarı

Tofafl 2014 Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”), Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi. (“Tofafl”) taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. Bu Rapor’da yer alan ve eksiksiz olma vasf›n› tafl›mayan tüm bilgi, görüfl ve de¤erlendirmeler
Tofafl taraf›ndan sa¤lanm›fl ve bu Rapor amac›yla -sera gaz› emisyonlar›na yönelik veriler haricinde
(bu kapsamda sa¤lanan denetim raporunu 54. ve 55. sayfalarda bulabilirsiniz.)- ba¤›ms›z olarak
do¤rulanmam›flt›r. Bu Rapor, sadece bilgilendirme amac›yla haz›rlanm›fl olup, herhangi bir yat›r›m
karar› için temel oluflturmay› amaçlamamaktad›r. Bu raporda yer alan bilgiler Tofafl hisselerinin sat›fl›na
ait herhangi bir teklifi veya bir teklifin parças›n› ya da bu tür bir sat›fl sürecine davet niteli¤i
teflkil etmez ve bu Rapor’un yay›mlanmas›yla bu tür bir yasal iliflki kurulmufl say›lmaz.

Bu Rapor’da yer alan tüm bilgi ve iliflkili belgelerin, Rapor’un kapsad›¤› dönem itibariyle do¤ru oldu¤una
inan›lmakta olup bilgiler güvenilir kaynaklara dayanarak iyi niyetle aç›klanm›flt›r. Ancak Tofafl bu bilgilere
yönelik herhangi bir beyan, garanti ya da taahhütte bulunmamaktad›r. Buna uygun olarak Tofafl, Tofafl
hissedarlar›, Tofafl ifltirakleri veya onlar›n yönetim kurulu üyeleri, çal›flanlar› ya da dan›flmanlar›, bu
Rapor kapsam›nda aç›klanan herhangi bir bilgi ya da iletiflimde veya bu Rapor’da yer alan bilgilere
dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde kifli veya kiflilerin do¤rudan ya da dolayl› olarak
u¤rayaca¤› kay›p ve zarar›ndan sorumlu de¤ildir.
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Künye

Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi.

Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:145 Tofafl Han 34394 Zincirlikuyu ‹stanbul Türkiye

T: +90212 275 33 90

F: +90212 275 39 88

Fabrika:

Yeni Yalova Yolu Caddesi No:574 16369 Bursa Türkiye

T: +90224 261 03 50

F: +90224 255 09 47

Rapor hakk›nda bilgi edinmek; görüfl ve önerilerinizi iletmek için;

kurumsaliletisim@tofas.com.tr

T: +90212 275 33 90

Raporlama Dan›flman›

info@kiymetiharbiye.com

T: +90 (212) 279 13 13

Tasar›m

Raporun haz›rlamas›nda %100 geri dönüflümlü ka¤›t kullan›lm›flt›r.
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Tofafl olarak, sürdürülebilir bir gelece¤in bugünden infla edilmesi hedefimiz do¤rultusunda, üretim

süreçlerimiz, çal›flma ortam›m›z, paydafl iliflkilerimiz ve de¤er zincirimizin tamam›nda sürdürülebilirlik odakl›

çal›flma ilkelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu y›l ikincisini yay›nlad›¤›m›z Tofafl Sürdürülebilirlik

Raporu’yla, sürdürülebilirlik yolculu¤umuzda gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar›, faaliyetlerimizin sosyal,

ekonomik ve çevresel etkilerini, yönetsel yaklafl›mlar›m›z›, elde etti¤imiz performans sonuçlar›n› ve gelecek

hedeflerimizi bir kez daha paydafllar›m›z›n görüflüne sunuyoruz.

Global Reporting Initiative (GRI) G4 Raporlama Rehberi’nde belirtilen “temel” (core) düzey gerekliliklere

uygun olarak haz›rlad›¤›m›z Tofafl 2014 Sürdürülebilirlik Raporu arac›l›¤›yla, baflta yat›r›mc› ve hissedarlar›m›z,

çal›flanlar›m›z, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, ifl ortaklar›m›z, üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar› olmak

üzere tüm paydafllar›m›za Tofafl hakk›nda güncel ve bütünsel bilgi sunmay› amaçl›yoruz. fieffafl›k ve hesap

verebilirlik ilkeleri do¤rultusunda haz›rlanan bu raporda yer alan bilgiler, Tofafl Türk Otomobil Fabrikas›

A.fi. olarak gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar› kapsamaktad›r. ‹fltiraklerimiz olan Fer Mas Oto Ticaret A.fi. ve

Koç Fiat Kredi Finansman A.fi. flirketlerine ait bilgiler, finansal veriler haricinde, aksi belirtilmedi¤i takdirde

raporlama kapsam›na dahil edilmemifltir.

Rapor içeri¤inin belirlenmesinde sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çal›flmas› neticesinde elde

etti¤imiz konu portföyünü temel ald›k. Öncelikli konular›n baz›lar›nda, flirket bilgilerinin yan›nda ilgili

paydafllara yönelik performans sonuçlar›na da yer verdik. Rapor kapsam›nda yer alan performans verilerinin

haz›rlanmas›nda GRI G4 Raporlama Rehberi taraf›ndan belirtilen göstergelerin yan›nda daha kapsaml› ve

bütüncül bir analiz yap›labilmesi ad›na sektör genelinde kabul gören performans de¤erlendirme kriterlerinden

de yararland›k.

Uluslararas› standartlar temelinde Bureau Veritas taraf›ndan gerçeklefltirilen do¤rulama denetimi sonucunda

Sürdürülebilirlik Raporu'nda aç›klanan 2014 sera gaz› emisyon verileri makul güvence ile do¤rulanm›flt›r.

Tofafl 2014 Sürdürülebilirlik Raporu 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri aras›nda geçen bir y›ll›k dönemi

kapsamaktad›r. Önümüzdeki dönemlerde, y›ll›k raporlama uygulamam›za devam etmeyi hedefliyoruz.

Tofafl 2014 Sürdürülebilirlik Raporu çal›flmas›na ve rapor içeri¤ine yönelik detayl› bilgiye www.tofas.com.tr

adresinden ulaflabilirsiniz.
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Sayg›de¤er Paydafllar›m›z,

Tofafl olarak, Türk otomotiv sektöründeki öncü konumumuzu
korudu¤umuz ve tüm paydafllar›m›z için sürdürülebilir
de¤er üretti¤imiz bir y›l› daha geride b›rakt›k. Bugün;
6.500’e yak›n çal›flan›m›z, yeni araç gelifltirmede ulaflt›¤›m›z
yetkinlikler, dünya standartlar›nda gerçeklefltirdi¤imiz
üretim ve yat›r›mlarla gelece¤e emin ad›mlarla ilerliyoruz.

‹çinde yaflad›¤›m›z topluma ve dünyaya karfl›
sorumlulu¤umuzun bilinciyle, sürdürülebilir bir yar›n›n
inflas› için çal›fl›yoruz. Bu do¤rultuda, faaliyetlerimizin
çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar›n› bütünsel bir
yaklafl›mla ele alarak, sürdürülebilir gelecek stratejilerine
dayal› ifl modelleri oluflturuyoruz. Ayr›ca, tüm süreç ve
faaliyetlerimizde hesap verebilirlik, fleffafl›k, adillik,
sorumluluk kavramlar›yla hareket ediyoruz. Kurumsal
Yönetim uygulamalar›na verdi¤imiz önemle beraber,
kurumsal risk yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk
anlay›fl›m›z› sürdürülebilirlik  kavram›yla beraber bütünsel
bir yaklafl›m çerçevesinde de¤erlendiriyoruz. Buna ilaveten,
Tofafl Etik Kurallar› ve etik de¤erlerimiz do¤rultusunda
yolsuzluk ve rüflvetle mücadele konular›nda da  kurumsal
raporlamada fleffafl›k kriterlerine uygun olarak gerekli
duyarl›l›¤› göstermek suretiyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Finansal performans›m›z›n yan› s›ra üretim, ihracat ve iç
pazar faaliyetlerimizde de istikrarl› bir seyir izledi¤imiz
2014 y›l›nda, kurumsal sürdürülebilirlik performans›m›z›
gelifltirmeye devam ettik. Sürdürülebilirli¤e verdi¤imiz
azami önemle, Karbon Saydaml›k Projesi’nin (CDP) 2014
‹klim Performans Liderli¤i Endeksi’nde, A band›nda yer
alan 187 kurulufl aras›na giren ilk Türk flirketi olma baflar›s›n›
gösterdik. Elde etti¤imiz bu baflar›n›n ard›ndan, Borsa
‹stanbul’un (BIST) ilk kez 2014’te aç›klad›¤› “BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi”nde ilk otomotiv flirketi olarak yer
almam›z, kurumsal sürdürülebilirlik performans›m›z› her
y›l daha ileriye tafl›d›¤›m›z›n bir göstergesi oldu.

Günümüzün en önemli çevresel ve sosyal sorunlar›ndan
biri olan iklim de¤iflikli¤i konusunun, ifl alan›m›z üzerinde

yaratt›¤› risklerin fark›nday›z. Sahip oldu¤umuz bu
fark›ndal›kla, faaliyetlerimizin iklim de¤iflikli¤i üzerine
etkilerini azaltmaya yönelik çal›flmalar yürütüyor, otomotiv
sektörünün konuya çözüm üretme çal›flmalar›na kat›l›yoruz.
Bunun yan›nda, FCA öncülü¤ünde, sürdürülebilir mobilite
çözümleri üretme, daha düflük emisyon de¤erli araçlar ve
alternatif yak›t teknolojileri gelifltirme çal›flmalar›nda aktif
rol alarak; araçlar›n çevresel etkilerinin düflürülmesine ve
gelece¤in sürdürülebilir otomobil teknolojilerinin üretilmesine
katk› sa¤l›yoruz.

Tofafl olarak, Türk otomotiv sektöründeki öncü konumumuzu korudu¤umuz ve tüm
paydafllar›m›z için sürdürülebilir de¤er üretti¤imiz bir y›l› daha geride b›rakt›k. Bugün; 6.500’e

yak›n çal›flan›m›z, yeni araç gelifltirmede ulaflt›¤›m›z yetkinlikler, dünya standartlar›nda
gerçeklefltirdi¤imiz üretim ve yat›r›mlarla gelece¤e emin ad›mlarla ilerliyoruz.

G4-1
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CEO MESAJI



CEO MESAJI

TOFAfi SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU 2014

05

FCA’n›n 175 grup ve 370 tedarikçi fabrikas›nda uygulanan
Dünya Klas›nda Üretim Program›’nda Alt›n Seviyeye ulaflan
4 FCA fabrikas›ndan biri olarak, 2014 y›l›nda bu yöndeki
çal›flmalar›m›z› sürdürdük. Metodolojinin odakland›¤› temel
alanlardan biri olan çevre konusundaki performans›m›zda
olumlu geliflmeler kaydettik. fiimdi ise, tedarikçilerimiz
baflta olmak üzere, bayi ve müflterilerimize uzanan tüm
de¤er zincirimiz boyunca, sürdürülebilir ifl süreçlerimizi
yayg›nlaflt›rmak için çal›fl›yoruz.

2014 y›l›nda, sektör genelindeki daralmaya paralel olarak
üretim miktar›m›zda yaflanan düflüfl nedeniyle, 2013 y›l›nda
4,60 GJ/araç düzeyinde olan enerji tüketim de¤eri, 4,77
GJ/araç gerçekleflti. Araç bafl›na CO2 emisyon de¤erimizde
ise %4 lük bir art›fl görüldü. Buna ra¤men toplam emisyon
de¤erimizi 6.145 ton CO2e azaltt›k; su tüketimimizi ise
3,51 m3/araç düzeyinden 3,47 m3/araç düzeyine indirmeyi
baflard›k.  S›f›r malzeme kayb› ve s›f›r geri kazan›lmam›fl
at›k hedefi do¤rultusunda yürüttü¤ümüz uygulamalarla,
malzeme ve at›k yönetiminde de önemli iyilefltirmeler
gerçekleflt›rdik.

Çal›flanlar›m›za güvenli, dinamik, insana de¤er verilen,
adil ve kolektif ö¤renme kültürünün hakim oldu¤u bir
çal›flma ortam› sunmak, temel taahhütlerimiz aras›nda yer
al›yor. Raporlama döneminde, en önemli geliflim
alanlar›m›zdan biri olan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda
performans›m›z› art›rmaya devam ederek, kay›p günlü
kaza frekans›n› 0,02; kay›p günsüz kaza frekans›n›
0,04 seviyesine düflürdük. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
uygulamalar›m›z› “0 kaza” hedefimiz ve “Ad›m Ad›m ‹fl
Güvenli¤i” yaklafl›m›m›z do¤rultusunda gelifltirmeyi
sürdürüyoruz.

Bu çal›flmalar›m›z›n sonucunda ald›¤›m›z ödüller de do¤ru
bir yolda oldu¤umuzun göstergesidir. 2012–2013 y›llar›
için ülkemizde yürütülmekte olan “Riskleri Önlemek ‹çin
‹flbirli¤i Yapal›m” kampanyas› kapsam›nda düzenlenen
“Avrupa ‹yi Uygulama Ödülleri Yar›flmas›” nda, “Ad›m
Ad›m ‹fl Güvenli¤i” konulu projemiz, ‹SG konular›nda
çal›flan kat›l›m› ile yönetimin ba¤l›l›¤›n› uygulanabilir ve
etkin bir tema ile vurgulamas› bak›m›ndan ülkemizi
Avrupa’da temsil edecek proje olarak seçilmiflti.
Sonras›nda, Bakanl›kça Avrupa’ya gönderilen projemiz,
2013 y›l›nda ise 29 AB üyesi ve aday ülkelerden EU-
OSHA’ya gönderilen yüzlerce proje aras›ndan, de¤iflik
sektörlerde Avrupa’n›n en iyi 10 uygulamas› aras›na girerek
ödül almaya hak kazanm›flt›.

2014-2015 döneminde de “Sa¤l›kl› ‹flyerleri Stresi Yönetir”
temal› yar›flmada öncelikle Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan
tüm kat›l›mc› firmalar ve uygulamalar› içinde ülkemizi temsil
edecek proje olarak seçilen projemiz geçti¤imiz aylarda
EU_OSHA taraf›ndan Avrupa’n›n en iyi uygulamalar›ndan
biri olarak seçilerek ödüllendirildi. Tüm çal›flmalar›m›zda
birinci derecede önceli¤e sahip olan ifl güvenli¤ine
yönelik hassasiyetimizin, uluslararas› alanlarda
ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.

Bunun yan›nda, çal›flanlar›m›z›n mesleki geliflimini
desteklemek amac›yla Tofafl Akademi çat›s› alt›nda
yürüttü¤ümüz e¤itim faaliyetlerine devam ederek, çal›flan
bafl›na 40 saat/kifli e¤itim verdik.

Sürdürülebilir ifl baflar›s› için, de¤er zincirimizde yer alan
tedarikçilerimizin operasyonel ve finansal sürdürülebilirli¤i
de büyük önem tafl›yor. Raporlama döneminde
tedarikçilerimizle kurdu¤umuz yak›n iliflkileri gelifltirmeye
ve geliflimlerine destek vermeye devam ettik. Karfl›l›kl› ifl
baflar›s› için, tedarikçilerimizin performans›n› kalite, çevre,
verimlilik, ifl güvenli¤i, çal›flan geliflimi gibi konular› içeren
genifl bir kapsamda takip ettik. Öte yandan, en önemli ifl
ortaklar›m›zdan bayilerimizin geliflimine de destek vermeye
devam ettik ve hayata geçirdi¤imiz bayi gelifltirme
projeleriyle, bayilerimizin ifl baflar›s›n›n art›r›lmas›na katk›
sa¤lad›k.

Sahip oldu¤umuz kurum kültürünün önemli bir bilefleni
olan kurumsal sosyal sorumluluk çal›flmalar›n›, 2014 y›l›nda
da aral›ks›z sürdürdük. E¤itim, kültür-sanat ve spor
alanlar›nda hayata geçirdi¤imiz projelerle, toplumsal
geliflime katk› sa¤lamaya devam ettik.

Gelecekte de ana hissedarlar›m›z Koç Holding ve FCA’den
ald›¤›m›z güçle sürdürülebilir bir gelece¤in inflas› için
üzerimize düflen sorumluluklar› yerine getirmeye,
sürdürülebilirlik performans›m›z› gelifltirmeye devam
edece¤iz. Bu yolculu¤umuzda bize duyduklar› güven ve
verdikleri destek için, baflta çal›flanlar›m›z, hissedarlar›m›z,
tedarikçilerimiz ve ifl ortaklar›m›z olmak üzere tüm
paydafllar›m›za, Tofafl ad›na teflekkürlerimizi sunar›m.

Cengiz Eroldu
Yönetim Kurulu Üyesi & CEO

G4-1
G4-2
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YÖNET‹fi‹M VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K

Temellerini ana hissedarlar›m›z Koç Holding ve Fiat Chrysler
Autmobiles’den (FCA) ald›¤›m›z de¤er ve ilkeler
do¤rultusunda gelifltirdi¤imiz yönetiflim yap›m›z bak›m›ndan
sektörde öncü bir konumda bulunuyoruz. Elde etti¤imiz
baflar›n›n kayna¤›n›n, ifl eti¤i normlar›na olan ba¤l›l›¤›m›z,
sorumluluk ve sürekli geliflim odakl› çal›flma anlay›fl›m›z
oldu¤una inan›yoruz.

KURUMSAL YÖNET‹M YAPISI

Sürekli ve dinamik bir süreç olarak de¤erlendirdi¤imiz
Tofafl Kurumsal Yönetim uygulamalar›n› Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’nin belirledi¤i fleffafl›k, hesap verebilirlik, adillik ve
sorumluluk prensipleri do¤rultusunda kurguluyoruz. Bu
anlay›flla infla etti¤imiz örgütlenme ve yönetim
uygulamalar›m›z› uluslararas› kriterleri karfl›layan modern
ilke ve düzenlemelerle günden güne gelifltirmeye devam
ediyor, fark›ndal›¤›m›z› art›racak Kurumsal Yönetim ‹lkelerini
hayata geçirmek üzere çal›fl›yoruz. Performans›m›z› ölçerek
art›rma amac›m›z do¤rultusunda, raporlamalar yoluyla
paydafllar›m›z› bilgilendiriyoruz.

2007 y›l›nda derecelendirme sürecine bafllad›¤›m›z
kurumsal yönetim faaliyetlerimizi, kurumsal yönetim
ilkelerinin her düzeyde hayata geçirilmesi anlay›fl›yla
yönetiyoruz. Bu alanda derecelendirme yapt›ran ilk befl
flirket aras›nda yer alarak, BIST Kurumsal Yönetim
Endeksi’ne giren ilk otomotiv flirketi olma baflar›s›n›
gösterdik. 2014 y›l›nda yap›lan de¤erlendirme neticesinde,
kurumsal yönetim derecelendirme notumuz y›l›n ilk yar›s›nda
8,95 olarak belirlenmifl, daha sonra y›l içindeki faaliyetler
gözden geçirilerek bir kez daha yükseltilmek suretiyle
5 Kas›m 2014 itibariyle 9,01 olarak aç›klanm›flt›r.

Tofafl Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal
Yönetim Tebli¤i kapsam›nda, Genel Kurul taraf›ndan seçilen
ikisi ba¤›ms›z olmak üzere 12 üyeden oluflmaktad›r. Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› ve CEO görevleri farkl› kiflilerce
yürütülmekte olup, icrada görevli tek Yönetim Kurulu üyesi
CEO’dur. Yönetim Kurulumuz, stratejik yönelimlerin tespiti
ve yönetilmesi, risk yönetimi, erken uyar› ve kontrol
sistemlerinin ifllerli¤inin sa¤lanmas› konular›ndan
sorumludur. Buna ek olarak kurumsal hedeflerin
belirlenmesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun
sa¤lanmas› ve bu alanda beklenen performans ve
sonuçlar›n elde edilmesine yönelik çal›flmalar da Yönetim
Kurulumuzun sorumlulu¤u kapsam›ndad›r. Baflta Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Esas
Sözleflme hükümleri kapsam›nda sevk ve idare edilir.
fiirket stratejileri do¤rultusunda hedeflenen performans›n
elde edilmesi ve bu do¤rultuda çal›flmalar›n yürütülmesi
ise CEO ve flirket üst yönetiminin görevleri aras›ndad›r.

Belirlenen esaslar çerçevesinde çal›flmalar›n› Yönetim
Kurulu’na ba¤l› olarak yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi,
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanmas› ve Risk
Yönetimi Komitesi de Yönetim Kurulu’nun faaliyet etkinli¤inin
sa¤lanmas›nda önemli role sahiptir. Aday Gösterme
Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevleri de Kurumsal
Yönetim Komitesi taraf›ndan yerine getirilmektedir.

Tofafl kurumsal yönetim yap›s› hakk›nda detayl› bilgiye
www.tofas.com.tr adresinden ve Tofafl Faaliyet Raporu
2014’ten ulaflabilirsiniz.

YÖNET‹fi‹M VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
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R‹SK YÖNET‹M‹

Tofafl’ta risk yönetimini flirketimizin tüm katmanlar›na
yay›lan bir anlay›flla gerçeklefltiririz. Konudan sorumlu en
üst düzey organ›m›z Yönetim Kurulu olup, bu konudaki
görev ve faaliyetler Riskin Erken Saptanmas› ve Risk
Yönetimi Komitesi taraf›ndan yürütülür. Kurumsal risk
politikalar›n›n infla edilmesi, risklerin ölçüm ve yönetimine
dair olas›l›klar›n belirlenmesi, uygun risk limitlerinin
oluflturulmas›, izlenmesi ve raporlanmas› komitenin
sorumlulu¤undad›r. Komitenin risk yönetimi çal›flmalar›na
yönelik Yönetim Kurulu’na yapt›¤› raporlama do¤rultusunda
gerekli hareket yöntemlerini belirleriz.

Risk yönetimini, dünya genelinde kabul görmüfl ad›mlar›n
uygulanmas›na ve yayg›nlaflt›r›lmas›na dayal› olarak
benimsedi¤imiz metodoloji kapsam›nda 5 ana ad›mda
takip ederiz.

1. Riskin tan›mlanmas›: ‹lk ad›mda, gelecekte meydana
gelme ihtimali bulunan olaylar›n flirketimizin hedeflerine
ne yönde etki edece¤ini ön görmek suretiyle tafl›nan ve
tafl›nabilecek riskleri belirleriz.  Bu aflamada, tespit edilen
risklerin ne zaman, nerede, nas›l ve neden oluflaca¤›
konusunda saptamalarda bulunuruz.

2. Riskin ölçümlenmesi: Bu ad›mda, tespit etti¤imiz riskleri
büyüklük ve kritiklik derecelerine göre s›ralar›z. Riskler
aras›ndaki iliflkileri görmeye ve etki derecesini netlefltirmeye
çal›fl›r›z.

3. Riskin de¤erlendirilmesi: Risklerin do¤urabilece¤i olumlu
ve olumsuz sonuçlar aras›ndaki denge ve etkiyi analiz
ederiz. Genel risk düzeyinin azalt›lmas› için hangi risklere
odaklanmam›z gerekti¤ine karar verir, öncelik s›ralamas›
yapar›z.

4. Risklerin hafifletilmesi veya transferi: En fazla kritik
buldu¤umuz risklerin olas› olumsuz etkilerinin azalt›lmas›
veya aktar›lmas› için gerekli eylem ve önlemleri belirleyerek
hayata geçiririz.

5. Sürekli izleme: Risk yönetim sistemimizin ifllerli¤inin ve
etkinli¤inin kontrolü için gerekli önlemlerin zaman›nda
al›narak etkili olup olmad›¤›n› sürekli izleriz. Yapt›¤›m›z
de¤erlendirmeler sonucu süreçte gerekli düzeltmeleri
yapar›z.

Yasal gereklilikler ve ek düzenlemelerle flekillendirdi¤imiz
risk yönetim organizasyonumuz “flirket varl›k ve de¤erlerinin
korunmas›”, “ticari, finansal ve operasyonel güvenin
sa¤lanmas›” ve “kurumsal risk yönteminde sürdürülebilirlik”
ilkeleri do¤rultusunda hareket eder. Risk yönetim
çal›flmalar›m›z›n neticesinde flirketimizin maruz kalabilece¤i
potansiyel riskleri stratejik, finansal, operasyonel, d›fl
riskler, uyum ve sürdürülebilirlik olmak üzere 6 alanda
gruplayarak yönetiriz. Tofafl’›n sürdürülebilirlik performans›
üzerinde etkisi bulunan tüm konular risk yönetim
portföyümüzün bu 6 alan›ndan birine dahildir.
Sürdürülebilirlik risklerini önleyici yaklafl›mlarla belirleyerek
elde etti¤imiz sonuçlar› raporlar›z.

Tofafl kurumsal risk yönetimi politikas› ilke, organizasyon
ve çal›flmalar› hakk›nda detayl› bilgiye www.tofas.com.tr
adresinden ulaflabilirsiniz.
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‹fi ET‹⁄‹ VE ‹Ç KONTROL

Üstün ifl eti¤i kurallar›na olan ba¤l›l›¤›m›z, çal›flma
prensibimizin önemli bir parças›d›r. Etik anlay›fl›m›z›n
temellerini ve uymam›z gereken kurallar› içeren Tofafl Etik
Kurallar› doküman› tüm ifl birimlerimiz ve her düzeyde
çal›flan›m›z›n yan› s›ra Yönetim Kurulu üyelerimiz,
hissedarlar›m›z, tedarikçi ve bayilerimiz için de ba¤lay›c›d›r.
Tüm Tofafl çal›flanlar›, ifl yap›fl biçimimizin ve günlük
hayat›m›z›n bir parças› olan bu kurallara uymak, di¤er
çal›flanlar› bu konuda yönlendirmek ve uyarmak, bir ihlal
flüphesiyle karfl›lafl›ld›¤›nda belirlenen prosedürlere uygun
olarak bu ihlalleri bildirmekle yükümlüdür.

Tofafl Etik Kurallar›n›n hayata geçirilme süreci içerisinde
tüm çal›flanlar etik kurallar ve uygulama prosedürleri
hakk›nda bilgilendirilmifltir. ‹fle al›m sürecinin bir parças›
olarak yeni çal›flanlara etik kurallar hakk›nda bilgi verir,
tamam›n›n okundu¤undan emin oluruz. Tüm orta ve üst
düzey yöneticilerimiz, bu kurallara gerekli önemin
verilmesinden ve çal›flanlar›m›z›n uyumundan sorumludur.
Ayr›ca, hiçbir Tofafl çal›flan› etik kurallara uygun
davranmas›ndan dolay› flirketin u¤rayaca¤› herhangi bir
zarardan sorumlu tutulamaz.

Genifl kapsaml› bir içeri¤e sahip olan Tofafl Etik Kurallar›,
çal›flanlar›m›z›n ve ilgili di¤er paydafllar›m›z›n faaliyetleri
s›ras›nda karfl›laflabilece¤i potansiyel konular› içerir. Tofafl
Etik Kurallar›n›n haz›rlanmas›nda, Koç Holding’in imzac›s›
oldu¤u Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin
(UNGC) insan haklar›, çal›flma standartlar›, çevre ve
yolsuzlukla mücadele konular›nda belirledi¤i ilkeleri referans
kabul ederiz. Bunun yan›nda, çal›flan davran›fl kurallar›,
Tofafl iç ve d›fl paydafllar›yla iliflkilerde geçerli kurallar,
ç›kar çat›flmalar›n›n önlenmesine yönelik kurallar, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i ilkeleri, siyasi faaliyet yasa¤›, yolsuzluk,

suistimal ve rüflvetin önlenmesi, BM ‹nsan Haklar› Evrensel
Beyannamesi’nde de belirtilen ayr›mc›l›¤›n önlenmesi gibi
insan haklar› konular› da Tofafl Etik Kurallar› doküman›
kapsam›nda yer al›r. ‹hlal durumunda izlenecek prosedürler
ve disiplin uygulamalar› da yine bu belgede düzenlenir.

Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerin üstün ifl eti¤i kurallar›na
ba¤l› olarak yürütülmesinden sorumlu olup, bu sorumlulu¤u
Tofafl Etik Kurulu arac›l›¤›yla yürütmektedir. Yönetim
Kurulumuzun tespit etti¤i Tofafl Etik Kurulu; CEO, Hukuk
Bafl Müflaviri, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü ve ilgili di¤er
direktörlerden oluflmaktad›r. Kurul 6 ayda bir ya da
üyelerden herhangi birinin talebi üzerine toplan›r. Tofafl
Etik Kurulu, etik ilkelerin flirket içinde yay›lmas›ndan ve
anlafl›lmas›ndan, iç ve d›fl paydafllarla iletiflimden, gerekli
durumlarda revizyonundan, etkin yönetiminden, çal›flanlar›n
ve üçüncü kiflilerin ihlal bildirimlerinin incelenmesi ve
karara ba¤lanmas›ndan, gerekti¤i takdirde soruflturma
komisyonlar›n›n oluflturulmas›ndan ve kararlar›n disiplin
prosedürüne uygun olarak uygulanmas›ndan ve
ilgili makamlar›n bilgilendirilmesinden sorumludur.

Tüm çal›flanlar›m›z, etik kurallar›n ihlali flüphesi oldu¤u
durumlarda konuyu Etik Kurul’a bildirmekten sorumludur.
Çal›flanlar›m›z›n ve paydafllar›m›z›n bu bildirimleri
yapmas›na yönelik kolay eriflilebilir aç›k kanallar
bulunmaktad›r. Bildirim yapan›n aç›k kimli¤i ve iletiflim
bilgilerinin bulunmas› esas olup, bu bilgilerin ve ilgili
soruflturman›n gizlili¤i Etik Kurul taraf›ndan sa¤lan›r. Etik
Kurul’un verdi¤i kararlar›n ba¤lay›c›l›¤› karfl›s›nda taraflar›n
itiraz hakk› sakl› bulunmakla birlikte, Etik Kurul’un itiraza
yönelik karar› nihaidir.
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Rüflvet, suistimal ve yolsuzluk hiçbir koflulda tolerans
göstermeyece¤imiz davran›fllar olup, çal›flanlar›m›z ya da
üçüncü kiflilerce bu tip bir davran›fl›n sergilenmesi
durumunda izleyece¤imiz soruflturma ve disiplin
prosedürleri belirlenmifltir.

Tofafl olarak, hiçbir siyasi veya ideolojik düflünce, e¤ilim
ya da örgütlenmenin taraf› olmaz; siyasi parti, politikac›
ve adaylar›n faaliyet veya kampanyalar›na do¤rudan ya
da dolayl› olarak destek olmay›z. fiirket faaliyet sahalar›nda
bu tip çal›flmalara müsaade etmedi¤imiz gibi flirket
kaynaklar›n›n bu gibi çal›flmalar için kullan›lmas›na da izin
vermeyiz. Bunun yan›nda, salt flirketimizin ç›kar› için lobi
faaliyeti yürütmez, bu faaliyetleri yürüten kiflilere de destek
vermeyiz. Öte yandan, kamu kurulufllar›yla kurdu¤umuz
fleffaf iliflkiler çerçevesinde karfl›l›kl› bilgi paylafl›m›nda
bulunuruz ve sektörümüz hakk›ndaki bilgi taleplerine yan›t
veririz. Sektörel sivil toplum kurulufllar›n›n çal›flmalar›
arac›l›¤›yla sektör geneline yönelik sorunlar› dile getiririz.
Kamu kurulufllar›n›n müflterimiz oldu¤u durumlarda ya da
ihale al›m süreçlerinde serbest rekabet kurallar›na uygun
flekilde hareket eder, ilgili yasal prosedürlere tam uyum
gösteririz.

Etkin bir iç kontrol mekanizmas›, sorumlu ve sürdürülebilir
bir yönetim anlay›fl›n›n vazgeçilmez bir unsurudur. Yönetim
Kurulumuza ba¤l› Denetim Komitesi, iç denetim
sistemlerinin etkinli¤inden, iflleyiflinden ve al›nacak
tedbirlerin Yönetim Kurulu’na raporlanmas›ndan
sorumludur. Riskin Erken Saptanmas› ve Risk Yönetim
Komitesi’nin, iç kontrol çal›flmalar›n›n sonuçlar›ndan
yararlanmas› suretiyle faaliyetlerimizin muhtemel finansal,
operasyonel ve di¤er risk gruplar›nda tutarl›l›¤› ve yan›t
verebilirli¤i güvence alt›na al›n›r.

Ana hissedarlar›m›z Koç Holding ve FCA denetim gruplar›,
Genel Kurul taraf›ndan belirlenmifl ba¤›ms›z denetim
flirketleri ve iç denetim birimimiz, periyodik aral›klarla
flirketimize yönelik denetimler gerçeklefltirir. Bu denetimlerin
temel olarak odakland›¤› konular, faaliyetlerimiz
kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz ifllemlerin düzenleme,
flirket ilke, politika ve prosedürlerine uyumu, uygulama ve
kontrol süreçlerinin etkinli¤i, ulafl›lan performans
sonuçlar›n›n do¤rulu¤u, kay›t ve ölçüm yöntemlerinin
güvenilirli¤idir. Yap›lan denetimler, yolsuzluk, suistimal ve
rüflvet gibi etik kurallara uyum konular›n› da kapsar.

Tofafl ‹ç Denetim Müdürü, Uluslararas› ‹ç Denetçi (CIA)
ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavir (SMMM) sertifikalar›na
sahiptir. ‹ç Denetim Müdürlü¤ü do¤rudan Tofafl CEO’suna
ba¤l›d›r. ‹ç Denetim Müdürlü¤ü CEO’ ya ba¤l› olmas›
nedeniyle denetlenen birimler ile hiyerarflik olarak ba¤l›
bulunmamaktad›r. Denetim plan› ve denetim icras› ‹ç
Denetim Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lmakta, böylece
departman›n ba¤›ms›zl›¤› sa¤lanmaktad›r.

fiirket içi denetimlerin yan› s›ra bayi, tedarikçi ve ifl orta¤›
faaliyetlerine yönelik periyodik denetim çal›flmalar›
yürütürüz. Çevre, çal›flma ve üretim koflullar›, etik ve kalite
gibi sürdürülebilirlik konular›na yönelik denetimler, ilgili
paydafl grubundan sorumlu ifl birimimizce gerçeklefltirilir.

Tofafl Etik Kurallar›, risk yönetim yap›s›, denetim
mekanizmalar›na yönelik ilke ve prosedürler hakk›nda
detayl› bilgiye www.tofas.com.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
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SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K YÖNET‹M‹

Sürdürülebilir ve de¤er üreten bir yönetim modeli
oluflturmay› en temel sorumluluklar›m›zdan biri olarak
görürüz. Bu yaklafl›m›m›z do¤rultusunda, kurumsal risk
yönetimi modelini oluflturan 6 ana bafll›ktan biri olan
“Sürdürülebilirlik Yönetimi” konusu Riskin Erken Saptanmas›
ve Risk Yönetimi Komitesi sorumluluklar› aras›nda yer al›r.
Ayr›ca Kurumsal Yönetim Komitesi’ne de raporlama
yapmak suretiyle sürdürülebilirlik faaliyetlerimize iliflkin
Yönetim Kurulu düzeyinde bilgi ak›fl› sa¤lan›r.

Sürdürülebilirlik yönetimimizin geliflimini sa¤lamak ad›na
sürdürülebilirlik yaklafl›m›m›z›n genel çerçeve ve ilkelerini
içeren “Tofafl Sürdürülebilirlik Politikam›z›” yay›nlad›k. Daha
sonra, sürdürülebilirlik çal›flmalar›m›z›n stratejik
yönelimlerinin belirlenmesinden ve takibinden sorumlu
Tofafl Sürdürülebilirlik Komitesi’ni ve sürdürülebilirlik
yönet imine yönel ik stratej ik planlar ›n hayata
geçirilmesinden, performans sonuçlar›n›n sürdürülebilirlik
raporu arac›l ›¤›yla raporlanmas›ndan sorumlu
Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu’nu kurduk.

Tofafl Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi
uygulamas› kapsam›nda, GRI G4 Raporlama Çerçevesi’nin
bütünlük, sürdürülebilirlik kapsam›, öncelik ve paydafl
kapsay›c›l›¤› ilkeleri do¤rultusunda, sürdürülebilirlik
performans›m›z üzerinde etkili olabilecek tüm konular› 5
aflamadan oluflan bir süreç dahilinde tespit ettik.

‹lk aflamada, Tofafl Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu’nun
kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤imiz çal›fltaylarda sektörel,
operasyonel ve co¤rafi niteliklere uygun potansiyel öncelikli
konular› belirledik. Ard›ndan, bu konular› orta ve üst düzey
yönetim kademeleriyle gerçeklefltirdi¤imiz toplant›
kapsam›nda de¤erlendirerek ilgili konular› önceliklendirdik.
Önceliklendirme sürecinde konular›n ifl de¤eri üzerindeki
potansiyel etkilerini, de¤er zincirindeki yerini ve paydafl
beklentileri bak›m›ndan önemini göz önünde bulundurduk.
Koç Holding ve FCA’y› süreç ve elde etti¤imiz ilk sonuçlar
hakk›nda bilgilendirerek önerilerini ald›k. Önceliklendirme
çal›flmam›z›, tüm sonuçlar› uzman görüfllerinden de
faydalanarak Tofafl Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu’yla
tekrar de¤erlendirmemizin ard›ndan Tofafl Sürdürülebilirlik
Komitesi’nin onay›na sunarak sonuçland›rd›k.
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Süreçleri Süreçleri Süreçleri Sat›fl Süreçleri Süreçler

‹fl Eti¤i & Yolsuzlukla Mücadele • • • • •

Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi • • • • •

Paydafl Kat›l›m› • • • • •

De¤er Zincirinde Sürdürülebilirlik

Risklerinin Yönetimi • • • • •

Enerji Verimlili¤i ve Emisyonlar • • •  

Üretimin Çevresel Etkileri  •   

Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri  •   

Ürün ve Hizmet Kalitesi  •  • •

Müflteri Memnuniyeti  •  • •

Ar-Ge Yönetimi ve ‹flbirlikleri  •   

Tedarikçi ve Bayi ‹fl Baflar›s› •   • •

Geliflen Pazarlarda Ürün Stratejisi  •  •

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i • •   

Yetenek Yönetimi ve Mesleki E¤itim • •   

‹flyerinde ‹nsan Haklar› • • • • •

Toplumsal Geliflim • • • • •
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PAYDAfi KATILIMI

Etki alan›m›zda yer alan paydafl gruplar›yla fleffafl›k ve
yan›t verebilirli¤e dayal› bir iletiflim ortam› oluflturmay›
temel sorumluluklar›m›zdan biri olarak görüyoruz. Bu
anlay›fl do¤rultusunda, paydafllar›m›z›n faaliyetlerimiz
hakk›ndaki görüfllerine baflvuruyor, onlar› faaliyetlerimiz
hakk›nda bilgilendiriyor ve ortak amaçlar›m›z do¤rultusunda
birlikte hareket etmeye yönelik uygulamalar yürütüyoruz.
Bu uygulamalar›, hedef paydafl grubunun niteliklerini göz
önünde bulundurarak en do¤ru kanallarla oluflturmaya
çal›fl›yoruz.

Öncellikli olarak, Tofafl ile benzer etki çal›flma ilkelerini ve
çal›flma kültürünü benimseyen, ortak hedeflere yönelen
ve çözüm odakl› kurum ve kurulufllarla birlikte çal›fl›yoruz.
Kitlesel geliflimde önemli bir güç kabul etti¤imiz sivil toplum
kurulufllar›yla ve meslek kurulufllar›yla iflbirli¤i içerisinde
hareket ediyor, bu kurulufllar›n üyesi oluyor ve
yönetimlerinde görev al›yoruz.

G 4 - 2 4
G 4 - 2 5
G 4 - 2 6

Paydafl Grubu Uygulama Türü ve S›kl›¤›

Çal›flanlar Anket ve Araflt›rmalar (çeflitli aral›klarla); E¤itim Faaliyetleri, Tofafl Etik ‹lkeleri, Kurumsal 

Portal, Duyuru ve ‹lanlar (sürekli); Öneri ve Ödüllendirme Sistemi (anl›k); ‹SG Komiteleri, 

Çal›flma Gruplar› ve Komiteler (de¤iflen aral›klarda); Süreli ‹ç Yay›nlar (y›lda 12 kez); 

Performans Yönetimi ve Kariyer Geliflimi Toplant›lar›, Sosyal Etkinlikler (y›lda en az iki kez); 

Yönetim Toplant›lar›,‹letiflim Toplant›lar›, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre 

Günü (y›lda bir kez); Çal›flma Hayat› De¤erlendirme Anketi (y›lda bir kez);

Ana Hissedarlar Genel Kurul Toplant›lar›, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik

Raporu (y›lda bir kez); Yönetim Kurulu Toplant›lar›, Finansal Performans Raporlar› (y›lda 

dört kez); Özel Durum Aç›klamalar› (ihtiyaç durumunda)

Az›nl›k Hissedarlar› Yat›r›mc› Sunumlar›, Birebir Görüflmeler (talep üzerine); Genel Kurul Toplant›lar›, Faaliyet 

Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez); Finansal 

Performans Raporlar› (y›lda dört kez); Özel Durum Aç›klamalar›(ihtiyaç durumunda)

Bayiler Birebir Görüflmeler (talep üzerine); Yurtd›fl› Bayi Toplant›s›, Yurtiçi Bayi Toplant›s›, Bayi 

Memnuniyet Araflt›rmas›, Müflteri Memnuniyet Araflt›rmalar›, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik

Raporu (y›lda bir kez); Süreli ‹ç Yay›nlar (y›lda 12 kez), Bayi E¤itimleri (sürekli)

Tedarikçiler Birebir Görüflmeler (talep üzerine); ‹SG Komiteleri (ayda bir kez); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik

Raporu (y›lda bir kez); Tedarikçi ‹fl Eti¤i ‹lkeleri,  E¤itim ve Geliflim Programlar›(sürekli); Süreli

‹ç Yay›nlar (y›lda 12 kez)

Ürün Son Kullan›c›lar› Ürün Etiketleri ve Kullanma K›lavuzlar›, Pazarlama ‹letiflimi Çal›flmalar› (sürekli); Fuar Kat›l›m›,

Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez)

Yerel Halk fiikayet Sistemi, Toplumsal Proje, Ba¤›fl ve Sponsorluklar (talep üzerine); Bilgilendirme 

Toplant›lar› (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez);

Sektörel Aktörler Toplant› ve Görüflmeler, Proje ve ‹nsiyatifler (talep üzerine); Fuar Kat›l›m› (y›lda birkaç kez); 

Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez)

Yerel Yönetimler Toplant› ve Görüflmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez),

Kamu Kurulufllar› Toplant› ve Görüflmeler (talep üzerine); Bilgilendirme Raporlar› (çeflitli aral›klarla); Kamu 

Denetimleri (çeflitli aral›klarla/anl›k); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez);

Sivil Toplum Kurulufllar› Üyelikler (sürekli); Çal›flma Gruplar›, Komite ve Yönetim Kurulu Üyelikleri (dönemsel); Ortak

Proje ve ‹nsiyatifler, Toplant› ve Görüflmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik

Raporu (y›lda bir kez)

Üniversiteler ve Akademisyenler Burs ve Staj Olanaklar›, Akademik Kongre ve Seminer Kat›l›m›,  Ar-Ge Proje Ortakl›klar›, Tofafl

Ar-Ge Yay›nlar› (sürekli); Sponsorluk ve Destekler, Akademik Araflt›rma ve Yay›nlara Destek;

Toplant› ve Görüflmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez);

Çal›flan Aileleri Bilgilendirme Çal›flmalar› (sürekli); Süreli ‹ç Yay›nlar (y›lda 12 kez); Sosyal Etkinlikler (y›lda 

en az iki kez); Çevre Günü (y›lda bir kez)

Fikir Önderleri Toplant› ve Görüflmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez)

Medya Röportaj ve Söylefliler, Toplant› ve Görüflmeler (talep üzerine); Bas›n Bültenleri, Özel Durum

Aç›klamalar› (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (y›lda bir kez)
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Küresel bir sorun olan iklim de¤iflikli¤inin üretti¤i çevresel
riskler, sosyal ve ekonomik riskleri de beraberinde
getirmektedir. Büyük ölçüde insan kaynakl› sera gaz›
emisyonlar›n›n yol açt›¤› bu soruna karfl› dünya genelinde
tedbirler al›nmakta, etkilerinin azalt›lmas›na yönelik kontrol
mekanizmalar› ve yasal düzenlemeler oluflturulmaktad›r.
Otomotiv sektörü de iklim de¤iflikli¤inin yaratt›¤› risklerin
fark›ndal›¤›yla konuyu sektörel örgütler düzeyinde ele
almakta ve sektörün üreticileri de çal›flmalar›n›
üzerlerine düflen sorumlulu¤un bilinciyle yürütmektedir.

Otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olarak
paydafllar›m›z bizden daha düflük emisyon de¤erlerine
sahip ya da alternatif yak›tlar›n kullan›ld›¤› araçlar
gelifltirmemizi, seyahatlerin ve tafl›mac›l›k operasyonlar›n›n
daha sürdürülebilir yöntemlerle gerçeklefltirilmesine yönelik
araçlar üretmemizi beklemektedir. Çal›flmalar›m›z›
yürütürken paydafllar›m›z›n bu beklentileri do¤rultusunda
hareket ediyoruz.

‹klim de¤iflikli¤i konusunu emisyon limitleri gibi yasal, hava
flartlar›ndaki belirgin de¤ifliklikler gibi operasyonel ve
emisyon ticareti gibi finansal boyutlar›yla de¤erlendiriyor,
kurumsal yönetimimiz kapsam›nda belirledi¤imiz risk ve
f›rsatlar çerçevesinde yürütüyoruz.

‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele çal›flmalar›m›z kapsam›nda;

• FCA’n›n hayata geçirdi¤i konvansiyonel motorlu
  araçlarda verimlili¤in art›r›lmas›na, do¤algaz ve biyoyak›t
  gibi alternatif yak›t sistemlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›na,
  elektrikli ve hibrid araçlar›n gelifltirilmesi çal›flmalar›na
  katk› sa¤l›yoruz.

• Üretim tesislerimizde enerji verimlili¤i çal›flmalar› hayata
  geçirerek üretim süreçlerimizden kaynaklanan sera gaz›
  emisyonlar›n› azalt›yoruz.

• Lojistik operasyonlar›m›z›n verimlili¤ini art›rarak da¤›t›m
  kaynakl› emisyonlar›m›z› düflürüyoruz.

• Çevre ve iklim sorumlulu¤u bilincini, yürüttü¤ümüz
  tedarikçi ve bayi geliflim çal›flmalar› ve müflteri
  bilgilendirme hizmetleriyle tüm de¤er zincirimizde
  yayg›nlaflt›rmak üzere çal›fl›yoruz.

‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
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GEL‹fiEN PAZARLAR ve ÜRÜN STRATEJ‹S‹

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), küresel ürün portföyü
stratejilerini olufltururken pazar ve tüketici beklentilerini
göz önünde bulundurmakta; yak›t ve emisyon de¤eri daha
düflük, müflteri beklenti ve ihtiyaçlar›n› karfl›layan araçlar
üretmek üzere çal›flmaktad›r.  FCA’n›n küresel mobilite
sa¤lama a¤›n›n stratejik ortaklar›ndan biri olman›n
sorumlulu¤uyla, hedef pazarlar›n gerekliliklerine sahip
araçlar›n, belirlenen marka ve model çeflitlili¤ine uygun
olarak, yüksek kalite koflullar›nda üretimini sa¤l›yoruz.
Bunun yan›nda, pazarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› ve müflteri
beklentilerini FCA’n›n küresel strateji belirleme süreçlerine
aktararak yerel girdi deste¤i sa¤l›yoruz.

Küresel stratejimizin en önemli unsurlar›ndan biri, müflteri
beklenti ve ihtiyaçlar›na en iyi yan›t veren çözümü sunmakt›r.
Proaktif çal›flma ekibimiz, farkl› pazarlar›n kendine özgü
ve de¤iflen koflullar›n› göz önünde bulundurarak bu beklenti
ve ihtiyaçlar› zaman›nda ve eksiksiz karfl›layacak çözümler
üretir. Bu sayede, hem yurt içinde hem yurt d›fl›nda hedef
pazar›n sundu¤u olanaklar› de¤erlendirmifl ve pazar
konumumuzu güçlendirmifl oluruz.

Geliflmekte olan pazarlardaki faaliyetlerimizi art›rmak,
baflta gelen ifl hedeflerimizden biridir. Hedef pazarlardaki
yasal düzenlemeler, yak›t kalite ve normlar›, güvenlik
standartlar›, iklim ve co¤rafya gibi koflullar› ürün tasar›m
ve üretim süreçlerimizde göz önünde bulundururuz. Proje
ve uygulamalar›m›z› gerçeklefltirirken tüm bu de¤iflkenleri
dikkate al›r›z. Linea FL modelinin Hindistan pazar›
koflullar›na uygun olarak tasarlanmas›,  Afrika ve Körfez
ülkeleri gibi s›cak iklim, ya da so¤uk iklime sahip ülkelerin
fiziki flartlar›na veya yak›t normlar›na uygun araçlar
üretilmesi, hafif ticari araçlar›m›z›n Danimarka, ‹sveç ve
‹ngiltere gibi pazarlarda posta tafl›ma araç ihtiyaçlar›na
uygun olarak modifiye edilmesi örnek uygulamalar›m›z
aras›ndad›r.

Raporlama döneminde, hafif ticari segmentteki Doblo
modelinin ABD ve Kanada pazarlar›ndaki katma de¤erini
ve rekabet edebilirli¤ini art›r›c› çal›flmalar yürütmeye devam
ettik. Ayr›ca, y›l içerisinde gerçeklefltirdi¤imiz yeni binek
ve hafif ticari araç yat›r›mlar›m›z› iç ve d›fl pazarlardaki
farkl› müflteri ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurarak
flekillendirdik.

ÜRÜN PORTFÖYÜ

ÜRÜN PORTFÖYÜ

G4-6
G4-27

Türkiye’nin ayn› anda hem binek hem de hafif ticari araç
üreten tek otomotiv flirketi olarak, Minicargo projesi
kapsam›nda Fiat, Citroen, Peugeot; Yeni Doblo Projesi
kapsam›nda ise Opel, Vauxhall, RAM gibi küresel çapta
faaliyet gösteren üreticilere çok çeflitli marka ve modeller
alt›nda araçlar gelifltiriyor ve üretimlerini gerçeklefltiriyoruz.

Buna ek olarak, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati
ve Ferrari markalar›n›n yurt içi temsilcili¤ini üstleniyoruz.
Bu markalar›n Türkiye genelinde sat›fl›, yetkili servis ve
yedek parça hizmetlerini yürütüyoruz. Güncel ürün
portföyümüz hakk›nda bilgiye Tofafl 2014 Faaliyet
Raporu’ndan eriflebilirsiniz.
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PAZAR GÖRÜNÜMÜ

2014 y›l›nda Türkiye otomotiv pazar›nda 767.681 adet araç sat›fl› gerçekleflti. Toplam araç pazar› 2013 y›l›na göre %10
oran›nda bir azalmaya iflaret etse de 2014 y›l›n›n son çeyre¤inde pazar›n tekrar yükselme trendi gösterdi¤i gözlemlendi.

‹talya %25,1

‹ngiltere %15,6

Di¤er Avrupa %12,2

Fransa % 9,5

Güney Amerika % 2,7

MENA %10,5

Almanya %7

Di¤er %2,5

‹spanya %7,6

Belçika %3,9

ABD&Kanada %3,4

587.331 adet sat›fl›n gerçekleflti¤i yurt içi otomobil pazar›nda, Fiat markas›yla %6,7 pazar pay› elde ederek 39.542
sat›fl adedine ulaflt›k. 2014 y›l›nda en yüksek performans› %5,5 pazar pay›yla Fiat Linea modelimiz elde etti. Y›l›n en
h›zl› büyüyen markas› Ghibli modelinin katk›s›yla Maserati olurken, Renegade modelinin yükselen sat›fl adetleri ile Jeep
ikinci en h›zl› büyüyen marka oldu.

2014 y›l›n›n son çeyre¤inde yükselifl trendine giren hafif ticari araç pazar›nda 180.350 adet sat›fl gerçekleflti. Bu
pazarda, Fiat markam›zla y›l›n en çok satan hafif ticari araç markas› olarak liderli¤imizi sürdürerek 49.586 adetlik sat›fl
hacmine ulaflt›k. Performans›m›zdaki en önemli katk›y› segmentinin en fazla tercih edilen modeli Doblo sa¤lad›. 2014
y›l›nda, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari ve Maserati markalar›n› içeren %12’lik pazar pay›m›zla toplam perakende
sat›flta 92.355 adede ulaflt›k.

Perakende Sat›fl (adet) 2013 2014 De¤iflim

Otomobil 53.104 42.769  (-) 19,5%
Hafif Ticari Araç (LCV) 47.337 49.586 4,8%
Toplam 100.441 92.355  (-) 8,1%

2014 y›l›nda Avrupa otomobil pazar›nda %5, hafif ticari araç pazar›nda %11 büyüme gerçekleflti. Bu yükselifle karfl›n
ihracat›m›zda önemli yer tutan Fransa pazar› 2013 y›l›na paralel seyrederek di¤er ülkelerin gerisinde kald›. Öte yandan,
Arjantin’de ithal araç pazar›n›n durdurulmas›, Rusya ve Ukrayna’daki olumsuz geliflmeler nedeniyle bu ülkelere olan
ihracat büyük ölçüde k›s›tland›. Bu geliflmeler sonucunda 2014 y›l› ihracat›m›z %11,3 oran›nda gerileyerek 142.281
adet olarak gerçekleflti. Toplamda 25.067 adet binek otomobil, 117.214 adet hafif ticari araç ihracat› gerçeklefltirerek
1,5 milyar Euro ihracat geliri elde ettik.

G4-6
G4-8
G4-9

Toplam Pazar (adet) 2013 2014 De¤iflim

Otomobil 664.655 587.331 (-) 11,6%
Hafif Ticari Araç (LCV) 188.723 180.350  (-) 4,4%
Toplam 853.378 767.681 (-)%10,3

‹hracat (adet) 2013 2014 De¤iflim

Otomobil 43.477 25.067  (-) 42%
Hafif Ticari Araç (LCV) 116.842 117.214 0,3%
Toplam 160.319 142.281  (-) 11,3%

‹hracat Ülke Da¤›lımı

%25,1

%2,5

%10,5

%3,4

%2,7

%12,2 %3,9
%7,6

%15,6

%7

%9,5
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TÜKET‹C‹ DENEY‹M‹

FCA ile paylaflt›¤›m›z ortak ürün stratejisi do¤rultusunda,
en üstün tüketici deneyimini sunma hedefiyle ürün ve
hizmetlerimizi müflteri beklenti ve ihtiyaçlar›n› göz önünde
bulundurarak tasarl›yoruz. Müflteri sadakatini koruyarak
ve tüketici deneyimini sürekli gelifltirerek; araçlar›m›z›n
de¤erini tüketim süresince korunmas›n› sa¤l›yor,
böylelikle müflterilerimiz için katma de¤er yarat›yoruz.

Kalite anlay›fl›m›z› FCA’n›n, ürün ve hizmetlerin üstün kalite
normlar›na uygunlu¤unu garanti alt›na almay› hedefleyen
Küresel Kalite Sistemi’ne dayand›r›yoruz. Bu kapsamda,
ürün ve hizmetlerimizin ilgili yasal ve sektörel mevzuatlara
uyumlu, fiziki normlar› aç›s›ndan güvenilir, performanslar›n›n
rakiplerine nazaran yüksek olmas›n› amaçl›yoruz. Buna
ek olarak, ürünlerimizin mühendislik kalitesi tasar›m ve
ergonomisinin yan›nda sat›fl ve sat›fl sonras› süreçlerde
bayi ve yetkili servis hizmetleriyle de tüketicilerimizin
beklentilerini karfl›lamas› amac›yla çal›fl›yoruz. FCA
ekiplerinin ürün henüz tasar›m ve konfigürasyon
aflamas›ndayken yürüttü¤ü pazar araflt›rmalar› sayesinde
mevcut ürün portföyüne yönelik müflteri memnuniyet düzeyi
ö¤renilmekte ve küresel ölçekte müflteri beklenti ve
ihtiyaçlar› belirlenmektedir. Tüketici Tavsiye Skoru ve Net
Tavsiye Skoru ölçümlemelerinin de¤erlendirildi¤i bu
süreçlere, yerel pazar müflteri geri bildirimlerinden elde
etti¤imiz sonuçlar› paylaflarak destek veriyoruz. Böylelikle,
en uygun ürün yelpazesinin oluflturulmas›na katk›
sa¤l›yoruz.

Müflteri memnuniyetini araçlar›m›z›n sat›fl ve sat›fl sonras›
süreçlerinde de sürdürmek, daha yüksek hizmet kalitesi
sa¤lamak amac›yla sat›fl sonras› ifl gelifltirme uzmanlar›m›z,
bayi ve yetkili servislerimizle birlikte çal›flarak geliflim
programlar› oluflturuyor. Bu programlar›n yan› s›ra, ISO
9001 Sistem Standard› kapsam›nda oluflturulan ifl ak›fllar›yla
sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetler sunuyoruz. Müflterilerimizin
bu hizmetlerden memnuniyet düzeyini müflteri iliflkileri
yönetim sistemlerimizle takip ediyor, herhangi bir
memnuniyetsizlik durumunda müflteri ile iletiflime geçerek
yaflanan aksakl›¤›n telafi edilmesi için çal›fl›yoruz. Bunun
yan›nda, müflteri memnuniyetini üçüncü taraflarca
gerçeklefltirilen araflt›rmalarla ölçümlüyoruz. Sat›fl sonras›
hizmet performans›m›z› belirlenen göstergelerle takip
ediyor, hareket plan› tasarlamak üzere ayl›k olarak flirket
üst yönetimiyle paylafl›yoruz.

Temel bir tüketici hakk› olarak gördü¤ümüz tüketicilerimizin
ürün ve hizmetlerimiz hakk›nda zaman›nda ve eksiksiz
bilgilendirilmesini tüketici deneyimini gelifltirmenin önemli
bir parças› say›yoruz. Tüm tüketicilerimize araçlar›m›zla
ilgili bilgileri içeren kaynaklar sunuyoruz. Tüketicilerimiz,
yasal düzenlemelerle belirlenen bilgilerin yan› s›ra, araçlar›n
sorumlu ve güvenli kullan›m bilgilerini de içeren bu

kaynaklara, sat›n alma sürecinin ard›ndan ya da gereksinim
duyduklar› her an Tofafl’›n kurumsal internet sitesi üzerinden
eriflebilirler. Ayr›ca, tüketicilerimizi en do¤ru flekilde
bilgilendirmeleri ad›na bayi ve tedarikçilerimizi ürünlerimiz
konusunda sürekli bilgilendiriyoruz.

2014 y›l›nda bafllatt›¤›m›z “Tabletle Araç Kabul” uygulamas›
kapsam›nda Tofafl servislerine bak›m ve ar›za için gelen
müflterilerimize araç kabul sürecini araçlar›n›n bafl›nda ve
interaktif bir flekilde tablet bilgisayarlardan gerçeklefltirme
imkan› sunuyoruz. Bu sayede, araç bafl›nda birçok kontrolü
yap›yor, tüm detaylar hakk›nda müflteriye titizlikle bilgi
veriyor ve müflterinin arac›n› güvenli bir biçimde teslim
etmesini sa¤l›yoruz.

Sat›fl sonras› ifl gelifltirme çal›flmalar›m›zla sa¤lad›¤›m›z
17 farkl› hizmetimizle müflterilerimize genifl bir hizmet
çeflitlili¤i sunuyoruz. Gerçeklefltirdi¤imiz bu çal›flmalarla
2014 y›l›nda Müflteri Memnuniyeti Skorumuzu %75,32
düzeyine yükselttik.

Sat›fl sonras› hizmet kalitemiz ve üstün tüketici deneyimi
yaratma amac›m›z do¤rultusunda müflteri memnuniyet
düzeyimizi sürekli gelifltirmek; çal›flmalar›m›zla, Avrupa
Müflteri Memnuniyet Araflt›rmas›’n›n en üst s›ras›nda yer
alan bir marka olmak üzere çal›fl›yoruz.

Tofafl Müflteri Memnuniyeti Politikas› hakk›nda güncel
bilgiye Tofafl 2014 Faaliyet Raporu’ndan ulaflabilirsiniz.
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AR-GE YÖNET‹M‹

Türkiye otomotiv sektöründe öncü konumuna ulaflmam›zda
etkili olan “müflteriye en uygun” ve “dünya kalitesinde”
ürünler sunma idealimiz do¤rultusunda çal›flmalar›m›z›
aral›ks›z sürdürüyoruz.

Temellerini 1994 y›l›nda att›¤›m›z Tofafl Ar-Ge Merkezi’nde
yürüttü¤ümüz çal›flmalarla her alanda rekabetçi binek ve
ticari araçlar gelifltirerek ülke ekonomisine katk›da
bulunmay› hedefliyoruz. FCA’n›n ‹talya d›fl›nda Avrupa’da
yer alan tek Ar-Ge Merkezi olmas›, Tofafl’a stratejik bir
önem de kazand›rmaktad›r. Avrupa ile rekabet edebilir bir
altyap› donan›m›na sahip olan merkez, 2008 y›l›nda T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan Ar-Ge Merkezi
olarak tescil edildi.

17.700 m2 büyüklü¤ünde bir alan üzerine kurulu olan
Tofafl Ar-Ge Merkezi’nde 600’den fazla çal›flan görev
al›yor. 2014 y›l›nda, mevcut kapasitenin gelifltirilmesi
amac›yla Ar-Ge çal›flmalar›na 541.057 TL kaynak aktard›k.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan Ar-Ge’ye ayr›lan yat›r›m tutarlar›na
göre belirlenen s›ralamada flirketimiz “Dünyan›n En Çok
Ar-Ge Yat›r›m› Yapan fiirketleri” aras›nda 1.290’›nc› s›rada
yer alarak, ilk 1.500 firma aras›na giren üç Türk flirketinden
biri oldu. Buna ek olarak, Tofafl Ar-Ge Merkezi taraf›ndan
yürüttü¤ümüz yenilikçi çal›flmalar sonucunda 2014 y›l›nda
bir önceki y›la oranla patent baflvurusu say›s›nda %46
art›fl sa¤layarak 67 patent baflvurusu gerçeklefltirdik ve
farkl ›  konularda toplam 4 yeni patent ald›k.

Stratejik hedeflerimizin belirlenmesinde temel unsur olan
Ar-Ge Vizyonu 2020 yaklafl›m›m›z do¤rultusunda, dünyan›n
her bölgesinde müflteri memnuniyetini eksiksiz karfl›layan,
heyecan verici araçlar ve teknolojiler gelifltiriyoruz. FCA
Ar-Ge’nin Avrupa ve Ortado¤u bölgesinde gelifltirmeyi
planlad›¤› ürünlerin tasar›m sürecinde yer almak, müflteri
de¤eri yaratmak ad›na ürün ve üretim teknolojileri
gelifltirmek, FCA’n›n yeni modellerinde yararlanabilece¤i
mükemmeliyet merkezleri gelifltirmek, Türkiye’de ortak
tasar›mc›lar ile mühendislik firmalar›n›n geliflimini sa¤lamak,
Ar-Ge Vizyonu 2020 kapsam›nda belirledi¤imiz temel
hedeflerdir.

Ar-Ge iflbirliklerinin de stratejik hedeflerimize ulaflmam›zda
önemli bir rolü oldu¤una inan›yoruz. Bu do¤rultuda, ortak
tasar›mc› gelifltirme, yerel mühendislik firmalar›n›n
örgütlenmesi ve üniversitelerle iflbirliklerine özel önem
veriyoruz. 2006 y›l›ndan bu yana 15 farkl› üniversiteyle 92
projeyi hayata geçirdik. Projelerin birço¤unu TÜB‹TAK ve
Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve Program› deste¤iyle ve baflta
FCA Araflt›rma Merkezi olmak üzere farkl› ülkelerde yer
alan tasar›m merkezleri ve üniversitelerin ö¤retim üyeleriyle
birlikte çal›flarak yürüttük.

2012 2013 2014

Toplam Ar-Ge

Harcamas› (milyon TL) 107 113,5 541,1

Ar-Ge Çal›flan Say›s› 395 491 605

Patent Say›s› 28 48 4

Ar-Ge Projelerine Uluda¤ Üniversitesi’nden
Plaket

Raporlama döneminde, Tofafl Ar-Ge Merkezi’nin
Autorecon Sac Birlefltirme Operasyonlar› için “Yeniden
Yap›land›r›labilir Otonom Üretim Sistemleri” ve “OBC
Elektrikli Araçlarda Araç fiarj Ünitesi Gelifltirme”
projeleri, Uluda¤ Üniversitesi 4. Ar-Ge günleri
kapsam›nda plaket ile ödüllendirilen “en baflar›l›
projeler” aras›nda yerini ald›.



ÜRÜN PORTFÖYÜ

TOFAfi SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU 2014

17

2014 y›l›nda, içinde yer ald›¤›m›z AB Araflt›rmalar› Projeleri
(FP ve Euroka) say›s›n› 12’ye yükselttik. Bu projeler
kapsam›nda 100’den fazla uluslararas› proje orta¤›yla
çal›flma f›rsat› bularak Ar-Ge alan›nda sahip oldu¤umuz
bilgi ve deneyimimizi güçlendirdik. Robopartner Projesi’yle
(Gelece¤in Montaj Fabrikalar›nda Ak›ll›, Esnek ve Güvenli
Operasyonlar ‹çin ‹nsan-Robot ‹flbirli¤i Teknolojileri) üretim
teknolojileri alan›nda proje liderli¤ini üstlenen ilk ve tek
Türk firmas› olman›n gururunu yafl›yoruz.

Yüksek bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip Tofafl
çal›flanlar›n›n, Ar-Ge çal›flmalar›m›za de¤er kataca¤›na
inan›yoruz. Bu do¤rultuda, araflt›rmac› ve yarat›c› yönlerini
gelifltirmek amac›yla çal›flanlar›m›z›n Ar-Ge Merkezi’nin
olanaklar›n› kullanmalar›n› sa¤l›yoruz. 2014 y›l›nda,
çal›flanlar›n yaklafl›m ve düflünce yap›lar›na yarat›c›
düflünceyi yerlefltirmeyi hedefleyen TR‹Z metodu
çal›flmalar›na devam ettik. Gerçeklefltirdi¤imiz 1. ve 2.
seviye e¤itimler kapsam›nda farkl› düzeylerde 48
sertifikaland›rma gerçeklefltirdik. 2015 y›l›nda da,
65 çal›flan›m›z›n TR‹Z e¤itimi almas›n› amaçl›yoruz.

SÜRDÜRÜLEB‹L‹R MOB‹L‹TE ÇÖZÜMLER‹

‹klim de¤iflikli¤i baflta olmak üzere küresel düzeyde
karfl›laflt›¤›m›z çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlar, ifl
dünyas›n› toplumun yaflam kalitesini iyilefltirmeye yönelik
sorumluluk almaya ve sürdürülebilir çözümler üretmeye
yönlendiriyor. Otomotiv sektöründe hizmet veren bir flirket
olarak, biz de üzerimize düflen sorumlulu¤un bilinciyle
temel bir insan hakk› olan seyahat özgürlü¤ünün ve mobilite
ihtiyac›n›n sürdürülebilir bir biçimde gerçeklefltirilmesini
sa¤layacak teknoloji ve çözümler gelifltiriyoruz.
Kapsaml› sürdürülebilir mobilite çözümleri gelifltirilmesi,
ürün gelifltirme ve üretim süreçlerini gerçeklefltirdi¤imiz
FCA’n›n küresel ürün stratejisinin en önemli parças›d›r.

Bu do¤rultuda, grup çap›nda; alternatif yak›tl›
araç çeflitlili¤inin ve alternatif itki sistemli araçlar›n
ulafl›labilirli¤inin art›r›lmas›, konvansiyonel motorlu araçlar›n
çevresel etkilerinin azalt›lmas›,  yeni mobilite ihtiyaçlar›n›
karfl›layan giriflimlerin bafllat›lmas›, tüketicilerde enerji
tüketimine duyarl› davran›fl›n›n oluflturulmas› gibi çevresel
etkilerin düflürülmesine yönelik çal›flmalar yürütülmektedir.
FCA’n›n en önemli stratejik Ar-Ge ve üretim merkezlerinden
biri olarak bu çal›flmalara kat›l›m sa¤l›yor, yeni teknolojilerin
gelifltirilmesi ad›na araflt›rmalar yürütüyor ve elde etti¤imiz
bulgular› üretim süreçlerinde kullan›yoruz.

Sürdürülebilir mobilite çal›flmalar›m›z›n büyük k›sm›n›
ürünlerimizin çevresel etkisini düflürücü çal›flmalar
oluflturuyor. Ayn› zamanda, araç, sürüfl, yolcu konfor ve
emniyetinin art›r›lmas› ve müflteri beklentilerine cevap
veren hizmet odakl› ifl modelleri gelifltirme çal›flmalar›
yürütüyoruz.

Oktay Çal›flkan
Bahçeflehir Üniversitesi MBA Program› Ö¤rencisi

Tofafl’›n üniversite-sanayi iflbirli¤i konusunda önemli
ad›mlar atmas› hem üniversitelerin hem de sanayinin
kaliteli, yenilikçi ve yarat›c› projelerinin üretmesini
sa¤l›yor. Ayr›ca Tofafl, araflt›rma çal›flmalar›na büyük
yat›r›mlar yaparak bu alanda çal›flanlara
destek oluyor. Tofafl’›n büyük bir ekip ve yat›r›mla
öncü çal›flmalara imza att›¤›n› düflünüyorum.
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Düflük yak›t tüketimli ve emisyon de¤erli araçlar

Yak›t tüketimi ve bundan kaynaklanan emisyon sal›m›,
motorlu tafl›tlar›n yol açt›¤› çevresel etkilerin bafl›nda
gelmektedir. Araçlar›n yak›t tüketim ve emisyon miktarlar›
FCA genelinde sürdürülebilir mobilite çözümleri gelifltirme
çal›flmalar›n›n nitelikli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. ‹klim
de¤iflikli¤i konusunun da önem kazanmas›yla birlikte,
baflta ana ihraç pazar›m›z AB ülkelerinde yürürlü¤e giren
yasal düzenlemeler do¤rultusunda FCA bünyesinde
üretilen araçlar›n yak›t tüketim ve emisyon de¤erlerinde
büyük oranda düflüfl gözlenmektedir. Tofafl olarak, FCA’n›n
düflük yak›t tüketimli ve emisyon de¤erli çal›flmalar›na
katk› sa¤l›yor, konuyu Ar-Ge çal›flmalar›m›z kapsam›nda
sürekli bir geliflim alan› olarak görüyoruz.

Araç bilgilendirme a¤lar› ve sürücü destek
sistemleri gelifltirme projesi

Araçlar üzerinde artan elektronik ünitelerin birbirleri
aras›nda haberleflmesi, üzerinde çal›flt›¤›m›z konulardan
biridir. Bu do¤rultuda, ünitelerin karmafl›k haberleflme
operasyonunu gerekli ifllem h›z›nda ve güvenilir ölçeklerde
gerçeklefltirmesini sa¤layacak yaz›l›mlar gelifltirmeyi
hedefliyor, h›zl› ve güvenilir haberleflme olana¤› sunacak
sistemlerin gelifltirilmesi için çal›fl›yoruz. Ortado¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) iflbirli¤i içinde yürüttü¤ümüz AutoNET
Projesi ile bu sistemlerin algoritmik çizelgelendirilmesini
üstlenebilecek ve test ifllemlerini yürütebilecek tasar›m
yaz›l›mlar› gelifltirmek üzere çal›fl›yoruz. Bu sayede, araç
a¤› güvenilirli¤inin art›r›lmas›n›, araç a¤› tasar›m ve test
süresinin azalt›lmas›n› hedefliyoruz. AutoNET yaz›l›m›n›n
2015 y›l›nda yeni araç modellerinde uygulanmaya
bafllanmas›n› planl›yoruz.

Doblo 1.3 Diesel Euro6 Gelifltirme Projesi

2013 y›l›nda Doblo marka benzinli ve CNG araçlar için
Euro6 standard›na uyumlulu¤unun sa¤lanmas›na yönelik
çal›flmalar› tamamlayarak üretim sürecini bafllatm›flt›k.
2014 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz Doblo 1.3 Diesel Euro6
Gelifltirme Projesi kapsam›nda ise, Doblo marka dizel
araçlar›n motor, motor sistemleri ve elektrik mimarisi
alanlar› baflta olmak üzere yeni k›staslar› sa¤layacak
tasar›m ve tasar›m do¤rulama çal›flmalar›n› yaparak, Euro6
emisyon gerekliliklerini karfl›lamas›n› hedefliyoruz.

DobloUSA Projesi

2011 y›l›nda, ABD pazar›na sunulacak Doblo markal›
araçlar›n yerel güvenlik standartlar›n› ve müflteri
beklentilerini karfl›lamas› amac›yla bafllatt›¤›m›z DobloUSA
Projesi’ni 2014 y›l›nda tamamlad›k. Proje kapsam›nda,
araç flasisi, gövdesi ve mimarisi, elektrik, motor, flanz›man
ve di¤er ilgili aksamlar› pazar koflullar›na uyum için yeniden
gelifltirmeye tabi tutarak sistem ve alt sistemleri ile ilgili
tasar›m faaliyetleri yürüttük. Tasar›m› ve do¤rulamalar›
tamamlanan parçalar için tedarikçi firmalar ile teknik
gözden geçirme toplant›lar› gerçeklefltirerek ilgili firmalar›n
parça kal›plar›n›n üretim sürecini bafllatt›k. Bu sayede,
projenin endüstriyelleflmesi yönünde ilk ad›m› atm›fl olduk.
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Elektrikli ve alternatif yak›tl› araçlar

Sürdürülebilir mobilite çal›flmalar›m›z›n önemli bir
bölümünü, yayg›n kullan›m alan› bulabilecek, alternatif
yak›t ve elektrikli motorlara sahip aralar›n gelifltirilmesi
oluflturuyor. Tofafl Ar-Ge Merkezi ile FCA ürün stratejileri
do¤rultusunda planlanan Ar-Ge çal›flmalar›nda faaliyet
gösteriyoruz. Bu kapsamda raporlama döneminde, üç
baflar›l› uygulama hayata geçirdik.

Bu uygulamalardan ilki elektrikli araç elektroni¤i
performans, yol verimlilik entegrasyonu ve yönetimi
çal›flmalar›m›z kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz Improve
Projesi’dir. 2013 y›l›nda bafllat›lan ve 3 y›l sürmesi planlanan
proje ile enerji tüketiminin düflürülerek menzilin art›r›lmas›n›,
tam elektrikli frenleme sistemleri konusunda yetkinlik
kazan›lmas›n›, bulut alt yap›s› ile rota optimizasyonu ve
enerji verimlili¤i sa¤lanmas›n› hedefliyoruz. Projenin
gelifltirilmesi amac›yla yürütülen çal›flmalara raporlama
döneminde de devam ettik. Bu kapsamda, prototip araç
için topolojiler oluflturduk, araç ve yaz›l›m mimarilerine
yönelik çal›flmalar yapt›k ve tedarik süreçlerini bafllatt›k.
Elektrikli araçlar için kablosuz flarj sistemi gelifltirmek
amac›yla yürüttü¤ümüz Wicharge Projesi kapsam›nda,
gereklilikleri belirleyerek simülasyon çal›flmalar›n› bafllatt›k.

Kavram gelifltirme çal›flmalar› tamamlanan projenin
prototipinin ve demo uygulamas›n›n oluflturulmas›n›
hedefliyoruz. Projenin bir sonraki ad›m›nda, otomotiv için
uygulanabilirlik ve maliyet çal›flmalar› gerçeklefltirmeyi
planl›yoruz.

Elektrikli yol tafl›tlar›nda en iyi elektriksel frenleme için
yeni bir yöntemin gelifltirilmesi ve uygulanmas› amac›yla
yürüttü¤ümüz E-Brake Projesi kapsam›nda ise, elektrikli
araçlar›n frenleme yöntemlerini analiz ediyor ve frenleme
yaz›l›mlar› gelifltiriyoruz. Böylelikle elektrikli frenlemede
verimin art›r›lmas›n› ve araç menzilinde iyileflme sa¤l›yoruz.
Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan denetlenen proje ile elektrikli
frenleme yöntemleri hakk›nda bilgi birikimimizi
art›r›rken, en iyi frenleme algoritmas›n› da tan›ml›yoruz.

Araç emniyeti, sürüfl ve yolcu konforu

Üretti¤imiz araçlar›n çevresel etkilerinin asgari düzeye
indirilmesinin yan› s›ra, müflterilerimize güvenli ve konforlu
bir sürüfl ve yolculuk deneyimi sunmas› da odakland›¤›m›z
temel alanlardand›r. Son derece donan›ml› araç emniyeti
teknoloji ve araflt›rma laboratuvarlar›na sahip FCA’n›n
“tüm yol kullan›c›lar› için emniyet” vizyonu do¤rultusunda,
Tofafl Ar-Ge Merkezi’nde de araçlar›n emniyet ve
konforunun art›r›lmas›nda etkili çeflitli projeler yürütüyoruz.
Üretim mühendisli¤i ve kalitesinin yan›nda sürücü
davran›fl›, sürüfl kültürü, co¤rafi nitelikler ve yol yap›s›,
araç emniyetini do¤rudan etkileyen faktörlerdir.

Bu nedenle, araç emniyeti kriterleri pazardan pazara
farkl›l›k göstermektedir.

Bu do¤rultuda, sat›fla sundu¤umuz araçlar›n pazarlardaki
yasal düzenleme ve di¤er gerekliliklere uyumunu sa¤lamak
ad›na çal›flmalar yürütüyoruz. Araçlar›n tasar›m ve
mühendislik uyarlamalar›na yönelik çal›flmalar, pazar ve
segment gereklilikleri göz önünde bulundurularak,
Tofafl Ar-Ge ekibimiz taraf›ndan gerçeklefltiriliyor.
Üniversiteler ve yerli ortak tasar›m kurulufllar›yla birlikte
çal›flt›¤›m›z proje sonucunda ortaya ç›kan yenilikçi
uygulamalar›n 11 yeni patent ile sonuçlanmas›n›
amaçl›yoruz.

‹nsan hayat›na verdi¤imiz önem do¤rultusunda,
müflterilerimizin emniyetli bir sürüfl deneyimi yaflamalar›
ve herhangi bir kaza durumunu zarar görmeden atlatmalar›
için araçlar›m›z› çok say›da pasif emniyet sistemiyle
donat›yoruz. Ancak bundan da önce, kazan›n olmas›n›
engellemek amac›yla, araçlar›m›za aktif emniyet sistemleri
yerlefltiriyoruz.

Bu sayede, yaln›zca sürücü ve yolcular›n de¤il araç d›fl›
ortamda trafikte seyreden di¤er araç, yolcu ve yayalar›n
da güvenli¤ini de gözetiyoruz. Mevcut sistemlerimizi
iyilefltirmek ve yeni sistemler oluflturmak ad›na FCA ile
birlikte sürekli gelifltirme çal›flmalar› yürütüyoruz.

Prof. Dr. Mustafa ‹lhan Gökler
ODTÜ-B‹LT‹R Merkezi Baflkan›

Türkiye’de yabanc› ortakl› OEM’ler aras›nda Ar-Ge
konusunda üniversitelerle en etkin flekilde iflbirli¤i
yapan kurulufltur. Tofafl ve ODTÜ-B‹LT‹R Merkezi
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen projeler, geliflmifl
ülkelerdeki modellere benzer bir biçimde üniversite-
sanayi iflbirli¤inin baflar›l› örneklerden oldu. Ö¤retim
üyelerimiz araflt›rmalar›n› sanayinin gereksinimleri
yönünde yo¤unlaflt›r›rken, projelerde çok say›da
lisansüstü ö¤renci de yer ald›. Gelecek dönemlerde
deneyime, bilgi birikimine ve eme¤e dayal› projelerin
say›s›n›n artmas›n› ve bu çal›flmalar›n süreklili¤inin
sa¤lanmas›n› ümit ediyorum.
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WCM (World Class Manufacturing-Dünya Klas›nda Üretim),
üretimde rekabet gücümüzü sistematik biçimde iyilefltirmek
ve gelifltirmek için kulland›¤›m›z metodolojidir. S›f›r ifl ve
çevre kazas›, s›f›r kalite hatas› ve s›f›r kay›p hedefleyen
WCM Program› FCA genelinde 2006 y›l›nda bafllat›lm›fl
olup, bugün dünya çap›nda 175 grup fabrikas› ve 370
tedarikçi fabrikas›nda uygulanmaktad›r.

WCM çal›flmalar›n› ilk hayata geçiren fabrikalardan biri
olarak, program›n ilk y›llar›nda “En H›zl› ‹lerleme Kaydeden
Fabrika” unvan›n› kazand›k ve 2009 y›l›nda Gümüfl
Seviye’ye ulaflan ilk FCA Fabrikas› olma baflar›s›n› gösterdik.
2013 y›l›nda gerçeklefltirilen denetim sonucunda ifl
kazalar›n› %97, d›fl kalite göstergesini %68, üretkenli¤imizi
%35, makine ar›zalar›n› ise %75 oran›nda iyilefltirdi¤imizin
tescillenmesiyle Alt›n Seviye’ye ulaflt›k. 2014 y›l›nda da
puan›m›z› art›rarak geliflimimizi devam ettirdik. WCM
yolculu¤unda elde etti¤imiz baflar›da çal›flanlar›m›z›n
büyük katk›s› bulunuyor. 2014 y›l›nda her operatörümüz
42 öneride bulunarak yarat›c› çözümleriyle baflar›m›za
ivme katt›.

WCM çal›flmalar›m›z› büyük bir motivasyonla sürdürüyor,
örnek bir FCA fabrikas› olmak üzere çal›fl›yoruz. Bu amaç
do¤rultusunda, WCM metodolojisinin d›fl paydafllar›m›za
yönelik alanlar›nda da geliflim kaydediyoruz. 2009 y›l›ndan
bu yana WCC (Word Class Company-Dünya Klas›nda
fiirket) Program› kapsam›nda, WCM metodolojisinin
tedarikçilerde de uygulanmas›na önderlik ediyoruz. 2014
y›l› itibariyle yerli sat›n alma operasyonumuzun %58’ini

oluflturan 36 tedarikçimizle dünya standartlar›nda
rekabetçili¤i art›r›c› ortak çal›flmalar yürüttük. Bunun
yan›nda, Fiat bayilerinin sat›fl sonras›nda müflteri
memnuniyeti, hizmet kalitesi ve verimlili¤ini art›rmay›
hedefleyen WCD (Word Class Dealer-Dünya Klas›nda
Bayi) Program› kapsam›nda, gelifltirdi¤imiz Yeni Periyodik
Bak›m Standard›n› tüm bayilerimize yayg›nlaflt›rma
çal›flmalar›m›z› sürdürdük.

Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) en önemli stratejik Ar-Ge merkezlerinden biri ve Türk otomotiv sektörünün öncü
kuruluflu olarak, dünya klas›nda verimli, kaliteli ve sürdürülebilir üretim süreçlerini takip ediyoruz. En yeni teknolojileri
kullanarak gerçeklefltirdi¤imiz üretim süreçlerimizin verimlili¤ini ve etkinli¤ini kalite sistem ve standartlar› kapsam›nda
izleyerek sürekli iyilefltirme çal›flmalar› yürütüyoruz.

DÜNYA KLASINDA ÜRET‹M VE YÖNET‹M STANDARTLARI

G4-14
G4-15

Ayfer Ç›rak Coflkunöz
BUS‹AD Çevre ve ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
Baflkan›

Tofafl’›n, WCM baflta gelmek üzere Ar-Ge
çal›flmalar›na verdi¤i önem sektör için örnek olma
niteli¤i tafl›yor. fiirket, kendi gelifliminin yan›nda
tedarikçilerin geliflimine katk› sa¤layarak sektöre
yönelik beklenti düzeyini de art›r›yor.

Tofafl, BUS‹AD Çevre ve ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›k
grubu çal›flmalar›na tam kat›l›m ve destek
sa¤lamas›n›n yan› s›ra Enerji Grubu, Çevre Grubu
ve ‹fl Güvenli¤i çal›flmalar›na da düzenli kat›l›m
sa¤layarak panel ve toplant›larda paylafl›mc› bir
tutum sergiliyor.

ÜRET‹M
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WCM metodolojisinin yan›nda, üretim süreçlerimiz dahilinde
çok say›da verimlilik ve yönetim kalite sistem ve standard›
takip ediyoruz. Bu sayede, üretim alan›nda meydana
gelebilecek risklere müdahale kapasitemizi ve yönetim
kalitemizin üst düzeyde tutulmas›n› sa¤l›yoruz. ISO 9001
Toplam Kalite Sistem Standard›, OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Sistem Standard›, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistem Standard›, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem
Standard›, ISO 14064 Sera Gazlar› Hesaplama ve Denetim
Sistem Standard› bu alanda takip etti¤imiz temel
standartlard›r. Buna ek olarak, WPI (Work Place Integration-
‹fl Yeri Entegrasyonu) metodolojisiyle tüm süreçlerimizi
aflama aflama izleyerek potansiyel risklerin önüne geçiyor,
IMDS Program› ile de tedarik zincirimizde kimyasallar›n
kullan›m kontrolünü ve yasakl› hammaddelerin
kullan›lmamas›n› garanti alt›na al›yoruz. Periyodik ba¤›ms›z
d›fl denetim, sertifikasyon ve do¤rulama çal›flmalar›yla da
takip etti¤imiz yönetim sistem ve standartlar›na yönelik
performans düzeyimizi, çal›flanlar›m›z›n fark›ndal›¤›n› ve
motivasyonlar›n› yükseltiyoruz.

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ VE EM‹SYON

Enerji tüketimi, yol açt›¤› çevresel etkilerin yan›nda önemli
bir maliyet girdisi olma niteli¤i de tafl›maktad›r. Bu nedenle,
enerji tüketimi de¤erlerinin kontrolü ve azalt›lmas› iklim
de¤iflikli¤i kaynakl› fiziki, sosyal ve ekonomik risklerin
önüne geçmemizi sa¤layacakt›r. Bunun yan›nda enerji
birim maliyetlerinde yaflanabilecek art›fllardan dolay›
rekabet edebilirl i¤imizin olumsuz etkilenmesini
engelleyecektir.

Üretimde enerji verimlili¤inin sa¤lanmas› ve buna ba¤l›
emisyon yönetimi, çevre yönetimimizin en önemli
faktörlerindendir. Enerji verimlil i¤i ve emisyon
çal›flmalar›m›z› Enerji Rehberleri Kurulu, Tofafl
Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu ve Tofafl Sürdürülebilirlik
Komitesi önderli¤inde, üst düzey yönetimden ifl
birimlerimize uzanan genifl bir sorumluluk paylafl›m›
anlay›fl›yla yönetiyoruz. Stratejik planlar›m›z do¤rultusunda
belirledi¤imiz k›sa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi, ana
performans göstergeleri ile ayl›k ve baz y›la göre y›ll›k
olarak takip ederek F Matris Enerji ‹yilefltirme Program›
kapsam›nda elde etti¤imiz bulgularla birlikte üst yönetime
ayl›k olarak raporluyoruz.

Tofafl Çevre ve Enerji Politikam›z kapsam›nda yürüttü¤ümüz
enerji yönetimi uygulamalar›m›zda ISO 50001 Enerji
Yönetim Standard› ve WCM Enerji Pillar› ilkelerini takip
ediyoruz. Sera gaz› emisyonlar›n›n yönetiminde ise ISO
14064 Sera Gazlar› Hesaplama ve Denetim Standard›n›
takip ediyor, Scope 1, Scope 2 ve Scope 3 düzeyinde
hesaplama ve do¤rulama çal›flmalar› yürütüyoruz. Bu
ba¤lamda raporlama döneminde, sera gaz› emisyon
de¤erlerimiz ISO 14064 uyar›nca ba¤›ms›z denetimden

geçerek do¤ruland›. Bunun yan›nda, emisyon de¤erlerimizi,
kamu otoriteleri taraf›ndan belirlenen limit de¤erlerin alt›nda
tutuyoruz.

Sürdürülebilir üretim çal›flmalar›m›zla 2014 y›l›nda önemli
faaliyetler gerçeklefltirerek baflar›l› sonuçlar elde ettik.
Uluslararas› de¤erlendirme kurulu EIRIS’in (Empowering
Responsible Investment) Borsa ‹stanbul bünyesinde yapt›¤›
kapsaml› de¤erlendirmede BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’ne giren 15 Türk firmas› aras›nda yer ald›k. Bunun
yan›nda Karbon Saydaml›k Projesi (CDP) Performans
Liderli¤i Endeksinde A listesine giren ilk Türk flirketi olma
baflar›s›n› gösterdik.

Raporlama döneminde, pazar koflullar› çerçevesinde
azalan üretim miktar› nedeniyle araç bafl›na enerji tüketim
de¤erlerinde art›fl yafland›. Ancak, 2014 y›l› için üretilen
araç bafl›na enerji tüketim hedefimiz 5,00 GJ- olmas›na
ra¤men gerçeklefltirdi¤imiz ekstra tüketim azalt›m›
projelerimiz sayesinde enerji tüketimimizi 4,77 GJ
olarak s›n›rland›rmay› baflard›k. Bir araç üretiminden
kaynaklanan sera gaz› emisyon miktar›n› ise 0,476 ton
CO2e düzeyinde gerçeklefltirdik. .

2015 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz yeni model yat›r›mlar›
ve yo¤un proje çal›flmalar› dolay›s›yla araç bafl›na enerji
tüketim de¤erinin 4,82 GJ olarak gerçeklefltirmeyi
öngörüyoruz. Enerji verimlili¤i stratejik plan›m›z
do¤rultusunda ise 2020 y›l›nda araç bafl›na enerji tüketim
de¤erini 3,50 GJ düzeyine düflürmeyi hedefliyoruz.
Araç bafl›na emisyon miktar›n› ise 2015 y›l›nda 0,467 ton
CO2e; 2020 y›l›na gelindi¤inde 0,350 ton CO2e düzeyinde
gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz.
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Enerji verimlili¤i projeleri

Enerji verimlili¤i ve enerji tüketimi kaynakl› sera gazlar›n›n
azalt›lmas›na yönelik çok say›da çal›flma yürütüyoruz. Bu
çal›flmalar kapsam›nda 2014 y›l›nda, ›s›l kaçaklara yönelik
uygulamalar, at›k ›s› geri kazan›m›, so¤utma, gün ›fl›¤›ndan
azami yararlan›lan ayd›nlatma otomasyonlar›, bas›nçl› hava
kaçaklar›n›n azalt›lmas›nda lokalizasyon ve otomasyon
sistemleri, enerji tüketimi korelasyon ve optimizasyonu,
izolasyon malzemelerinin kullan›m› konular›nda 111 yeni
enerji verimlili¤i projesi hayata geçirdik. 2013 y›l›n›n son
çeyre¤inde devreye ald›¤›m›z di¤er projelerle birlikte 2014
y›l›na etki eden toplam enerji verimlili¤i projesi say›s›
240’a ulaflt›. Bu projeler sayesinde 124.812 GJ enerji
tasarrufu ve 9.720 CO2e sera gaz› azalt›m› sa¤lad›k.

Yeni Nesil S›cak Su Kazan Teknolojisi ile
Dönüflüm Kay›plar›n›n Azalt›lmas› Projesi

Enerji verimlili¤i çal›flmalar›m›z kapsam›nda 2012 y›l›nda
bafllad›¤›m›z buhar kazanlar›n›n yenilenmesi projesini
raporlama döneminde tamamlad›k. Proje dahilinde, buhar
ve k›zg›n su üretiminde kullan›lan iflletme ömrünü
tamamlam›fl buhar kazanlar›n›n yerine yeni teknolojilerle
üretilmifl, uzun ömür beklentisi olan, esnek iflletme yap›l›,
bak›m kolayl›¤› sa¤layan s›cak su kazanlar›n›n kurulumunu
gerçeklefltirdik. Is›l enerji kay›plar›n›n azalt›ld›¤› projeyle,
kazan verimlili¤inin art›r›lmas›n›, böylelikle enerji tüketiminin
ve aç›¤a ç›kan emisyon miktar›n›n düflürülmesini
hedefliyoruz.

Boya üretim sürecinde UOB emisyonu
azaltma projesi

Otomotiv üretiminin ana süreçlerinden biri olan boyama
ifllemleri s›ras›nda Uçucu Organik Bileflik (UOB) emisyonlar›
aç›¤a ç›kmaktad›r. 2014 y›l›nda, boyanan yüzey bafl›na
UOB emisyonu a¤›rl›¤›n› 36,9 gr/m2’den 35,5 gr/m2

düzeyine getirdik. Böylelikle, 2014 y›l› için 35,9 gr/m2

olarak belirledi¤imiz hedefimize ulaflt›k. Toplam UOB
emisyonu miktar›n› ise 2013 y›l›na k›yasla %10,3 oran›nda
azaltarak 891 ton düzeyine indirdik. Bu alandaki
çal›flmalar›m›z› sürdürerek 2020 y›l›na gelindi¤inde bu
miktar› 29 gr/m2 düzeyine getirmeyi hedefliyoruz.

Raporlama döneminde, UOB emisyonlar›n›n azalt›lmas›
amac›yla hayata geçirdi¤imiz proje kapsam›nda temizlik
için harcanan tiner miktar›n› düflürme çal›flmalar› yürüttük.
Kabin duvarlar› temizli¤inde kullan›lan tiner miktar›n›n
kifliye ba¤l› olmas›, boya de¤iflimlerinden direk etkilenmesi,
kuruma ve renk de¤iflimi ifllemlerinden sonra temizlik için
daha fazla tiner kullan›lmas› gibi nedenlerle yüksek miktarda

tiner kullan›m›n›n önüne geçmeyi hedefledik. Çal›flmalar
dahilinde, boya kabin duvarlar›na naylon film çekme
ifllemini, temizlik operasyon kartlar›na tan›mlad›k ve operatör
bazl› tiner tüketimlerini sayaç uygulamas› ile takip ettik.
Tüketim de¤erleri yüksek operatörlere Tek Nokta Dersleri
ile tiner tüketimi konusunda e¤itim verdik. Bu uygulama
sonucunda, boya hatlar›nda kullan›lan en yüksek tüketim
kalemi olan tiner sarfiyat›nda %18 oran›nda düflüfl sa¤lad›k.

ÇEVRE YÖNET‹M S‹STEM‹

“Dünya Klas›nda Çevre Yönetim Sistemi” kurma
vizyonumuz do¤rultusunda, proaktif ve yal›n yönetim
araçlar›yla üretim süreçlerimizi en az çevresel etkiyle
gerçeklefltirmek üzere çal›fl›yoruz. Bu yaklafl›mla
gelifltirdi¤imiz Tofafl Çevre ve Enerji Politikam›zla, çevre
yönetiminde de sürdürülebilirli¤i sa¤lamay› hedefliyor,
“kirlili¤i ar›tmak yerine hiç kirletmemek” ilkesiyle hareket
ediyoruz.

Çevre yönetimini kapsaml› ve sistematik bir bak›fl aç›s›yla
yönetiyoruz. Türkiye otomotiv sektöründe ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistem Standard›na ulaflan ilk üretici olman›n
yan›nda, WCM Çevre Pillar’›n› da takip ediyoruz.
Çevre yönetimini üst yönetim kademesinden üretim
birimlerine ulaflan yayg›n bir sorumluluk anlay›fl›yla
yürütüyoruz.
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Sürdürülebilirlik Komitesi, Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu
gibi uzman birimlerin yan›nda üst yönetim ve Yönetim
Kurulu düzeyinde belirlenen stratejik hedeflerimiz; Çevre,
Sa¤l›k ve ‹fl Güvenli¤i Müdürlü¤ü, Çevre ve Enerji
Rehberleri gözetiminde takip ediliyor. Çevre performans›n›
kurumsal ve bireysel performans de¤erlendirmenin bir
parças› kabul ediyor, hedefler do¤rultusunda yönetti¤imiz
sürecin bulgular›n› periyodik olarak üst yönetimle ve çeflitli
kanallar arac›l›¤›yla paydafllar›m›zla paylafl›yoruz. Kurumsal
risk yönetimimizin de önemli bir unsuru olan çevre
yönetimine yönelik sistem güvencesinin sa¤lanmas›,
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin
sorumlulu¤undad›r.

Periyodik olarak gerçeklefltirilen iç ve d›fl denetimler, WCM
ve ISO 14001 denetimleri, Koç Holding Çevre Denetimi
ile çevre yönetimi sistemi, uygulama ve performans›m›z
sürekli takip ediliyor. Yasal mevzuata uyum da çevre
yönetiminin önemli bir boyutunu oluflturuyor. Yasal mevzuat
de¤ifliklikleri çevre yönetiminden sorumlu ekiplerimiz
taraf›ndan takip edilerek gerekli uyum sa¤lan›yor. Bu
sayede, raporlama döneminde çevre mevzuat›na herhangi
bir uyumsuzluk durumu yaflamad›k ve bu konuda herhangi
resmi bir yapt›r›ma maruz kalmad›k. Bunun yan›nda,
paydafllar›m›z›n faaliyetlerimizden dolay› çevresel olumsuz
bir durumla karfl›laflmamas› da bizim için büyük önem arz
eder. Raporlama döneminde taraf›m›za bu konuda da
iletilen bir flikâyet almad›k.

Uzun y›llard›r faaliyet gösteren ve büyük ölçekli bir üretim
tesisi olmak, köklü bir çevre yönetimi ve çevre
performans›n›n gelifltirilmesi için sürekli yat›r›m ve
iyilefltirmeler gerçeklefltirme ihtiyac› do¤uruyor. Bu nedenle,
her y›l çevre yönetimine ve çevresel performans
güçlendirici çal›flmalara önemli miktarda kaynak
aktar›yoruz.

Raporlama döneminde, çevre yönetim çal›flmalar›na
yaklafl›k 1,6 milyon TL kaynak aktard›k. Bunun yan› s›ra,
daha etkin bir çevre yönetimi için çal›flanlar›m›z›n ve ifl
orta¤› çal›flanlar›n›n fark›ndal›k, deneyim ve bilgi düzeyini
artt›rmak amac›yla e¤itim faaliyetleri yürüttük. Bu kapsamda
raporlama döneminde, Tofafl çal›flanlar›na yönelik 3.092
kifli x saat, ifl orta¤› çal›flanlar›na yönelik olarak ise 825
kifli x saat çevre e¤itimi gerçeklefltirdik.

Çevre yönetimimiz kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz projeler
ve baflar›l› sonuçlar çeflitli kurulufllar taraf›ndan
ödüllendirilmektedir. 2014 y›l›nda, BUS‹AD taraf›ndan ilki
düzenlenen Enerji Yönetim Ödülleri Program›’nda birincilik
elde ederken, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenen
14. Çevre ve Enerji Ödülleri-Büyük Ölçekli Kurulufl Enerji
Verimlili¤i Yar›flmas›’nda da ikincilik ödülünü almaya hak
kazand›k. Ayr›ca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›
taraf›ndan düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Yar›flmas›nda,
Tofafl’›n Boya Üretim Müdürlü¤ünde gerçeklefltirdi¤i “At›k
Is› Geri Kazan›m› Projeleri” ile “Büyük ‹flletme Sürdürülebilir
Üretim” kategorisinde ödüle lay›k görüldük.
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Su yönetimi

Gelecekte tüm di¤er kaynaklardan daha fazla önem
kazanacak olan suyun tüketimine yönelik bugünden önlem
al›nmas› gerekti¤inin bilinciyle hareket ediyoruz.
Sürdürülebilir bir gelece¤in inflas› hedefimizin en önemli
unsurlar›ndan birini, tüketim ve at›k süreçleriyle birlikte
sorumlu bir su yönetimi oluflturuyor.

Toplam su tüketimimiz içerisinde en fazla pay, üretimde
kullan›lan kuyu suyu tüketiminde olup, evsel kullan›m ve
içme suyu olarak d›fl kaynaklardan sat›n al›nan su miktar›
da çok küçük bir de¤er oluflturuyor. Kulland›¤›m›z su
kaynaklar›nda periyodik aral›klarla yapt›¤›m›z analizler
sonucunda, kaynaklar ›n devaml› l ›¤›  üzer inde
tüketimimizden kaynaklanan herhangi bir bask›
gözlemlenmemektedir. Ayr›ca, kulland›¤›m›z su
kaynaklar›n›n türü nedeniyle yerel halk baflta olmak üzere
paydafllar›m›z›n su ihtiyaçlar› risk alt›na girmemektedir.

Gelifltirdi¤imiz sürekli iyilefltirme uygulamalar› sayesinde
raporlama döneminde su tüketiminde belirgin bir azalma
sa¤lad›k. 2014 y›l›nda faaliyetlerimizi %10 daha az taze
su kayna¤› kullanarak gerçeklefltirdik. Bu sayede, 2013
y›l›nda 3,51 m3/araç düzeyinde gerçekleflen üretilen araç
bafl›na taze su çekimi hacmini raporlama döneminde 3,47
m3/araç seviyesine getirdik. 2014 y›l› için 3,69 m3/araç
olarak hedefledi¤imiz performans›m›z›, bekledi¤imiz
düzeyin de üzerine tafl›m›fl olduk. Üretim miktar›m›zdaki
azalmaya paralel olarak hedefimiz, 2015 y›l›nda 3,40
m3/araç; 2020 y›l›nda 2,50 m3/araç seviyesine ulaflmakt›r.

Çekilen suyun en verimli flekilde kullan›m› da sorumlu su
yönetimimizin önemli bir parças›d›r. Bu nedenle, çekilen
taze suyu birçok kez yeniden kullan›yor, süreç sonunda
oluflan at›k suyu geri dönüfltürerek su ihtiyac›m›z›n çok
büyük bir k›sm›n› geri kazan›lan kaynaklardan sa¤l›yoruz.
Raporlama döneminde, 9.450 m3’ü at›k sudan geri
dönüflüm olmak üzere toplam 52.430.664 m3 su geri
kazan›m› sa¤lad›k.

Su kullan›m›n›n yan›nda, geri dönüflümün önemli bir parças›
olmas› ve biyoçeflitlilik üzerinde olumsuz etki yaratabilmesi
nedeniyle at›k su yönetimine de büyük önem veriyoruz.
Üretim süreçlerimizden kaynaklanan at›k suyu modern
ar›tma ünitelerimizle maksimum düzeyde geri
dönüfltürmeye çal›fl›yor, kalan k›sm›n ise at›k su deflarj
izinlerinde belirtilen limit de¤erlerin alt›nda uygun al›c›
ortama deflarj›n› sa¤l›yoruz. Raporlama döneminde, toplam
580.600 m3 at›k su deflarj› sa¤larken, araç bafl›na at›k su
deflarj›n› ise 2,61 m3 düzeyinde gerçeklefltirdik.

Verimli ve çevreci malzeme ve at›k yönetimi

Üretim faaliyetlerimizi malzeme ve at›k yönetimi süreçlerini
birlikte ele alan bir yaklafl›mla sürdürüyoruz. Malzemenin
verimsiz kullan›m› at›k miktar›n›n artmas›na yol açaca¤›ndan
ve finansal performans›m›z› da etkileyerek ürün maliyetlerine
olumsuz yans›yaca¤›ndan, öncelikle malzemenin verimli
kullan›m›n› hedefliyoruz. Bu do¤rultuda, konuya yönelik
öncelikli hedefimizi s›f›r malzeme kayb› ve s›f›r geri
kazan›lmam›fl at›k olarak belirledik. Malzeme kullan›m›n›n
azalt›lmas›, geri dönüfltürülmüfl/dönüfltürülebilir malzeme
kullan›lmas›, oluflan at›¤›n mümkün olan en düflük düzeye
indirilmesi ve tamam›n›n geri kazan›lmas› gibi faaliyetler,
hedefimize ulaflmak için yürüttü¤ümüz çal›flmalar›m›z›n
temelini oluflturuyor.

Tasar›m, üretim, sat›n alma ve sat›fl sonras› süreçlerin
tümü üretimde kullan›lan malzemelerin tür ve miktar›
üzerinde etkilidir. Bu nedenle, üretimde çevreci malzeme
kullan›m alternatiflerimizi tüm süreçlerimizi göz önünde
bulundurarak belirliyoruz. Malzeme miktar›n›n azalt›lmas›
çal›flmalar›nda ilgili birimlerimizin ve tedarikçilerimizin elde
etti¤i sonuçlar da önemli bir role sahiptir.

2011 2012 2013 2014 2020 (H)

Taze Su Tüketimi (m3 / araç)

3,42 3,55 3,51 3,47

2,50

Taze Su Tüketim Trendi

3,40

2015 (H)
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Sac Kal›nl›¤›n›n Azalt›lmas› Projesi

2014 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz proje kapsam›nda
üretimde kullan›lan sac malzemesi kal›nl›¤›n› azaltarak
sac tüketim miktar›n› ve buna ba¤l› muhtemel çevresel
etkileri düflürmeyi hedefledik. Proje ile Fiat standartlar›n›
korumak kayd›yla nominal kal›nl›ktan %1 daha ince
malzeme tedarik edilmesini, böylelikle araç bafl›na ortalama
1,5 kg daha az a¤›rl›k ve %0,4-%0,8 aras› daha az yak›t
tüketimi sa¤lanmas›n› amaçl›yoruz. Projenin deneme süreci
olarak kabul etti¤imiz 2014 y›l›nda, %0,2 oran›nda nominal
kal›nl›ktan daha düflük malzeme tedari¤i sa¤layarak, çelik
kullan›m›nda 166,4 ton tasarruf gerçeklefltirdik.

Raporlama döneminde, metal at›klar hariç toplam at›k
miktar›n› bir önceki y›la göre  %4 oran›nda azalt›rken, 2014
y›l› için belirledi¤imiz 56,00 kg/araç hedefimize baflar›yla
ulaflarak araç bafl›na at›k miktar›m›z› 54,1 kg/araç olarak
gerçeklefltirdik. 2020 y›l›nda, bu miktar› 44 kg/araç düzeyine
düflürmeyi hedefliyoruz.

Üretim süreçlerinde oluflan at›¤›n tamam›n›n uygun
yöntemlerle geri kazan›m›n› sa¤layarak at›k sahalar›na 0
at›k göndermek temel hedefimizdir. Raporlama döneminde,
takip etti¤imiz at›k yönetimi ilkeleri kapsam›nda
belirledi¤imiz bu temel hedefimize ulaflt›k.

At›k Çamurun Azalt›lmas› Projesi

2014 y›l›nda ar›tma tesisimizde hayata geçirdi¤imiz proje,
0 at›k bertaraf› hedefimize ulaflmam›zda önemli rol oynad›.
Ar›tma performans›n›n iyilefltirilmesi ile at›k çamur miktar›n›n
azalt›lmas›n› ve toplam bertaraf maliyetinin düflürülmesini
amaçlad›¤›m›z proje iki aflamadan olufluyor. Projenin
raporlama döneminde bafllat›lan birinci faz›nda at›k
miktar›nda %30 oran›nda azalma sa¤lad›k.

Türlerine Göre At›k Miktar› (ton-%)

Tehlikeli At›k

Tehlikesiz At›k

1.484
%2

62.753
%98

1.914
%3

62.026
%97

297
%0

0
%0

Enerji Geri Kazan›m›

Geri Kazan›m

Yakma

Depolama

Bertaraf Yöntemine Göre At›klar (ton-%)

2011 2012 2013 2014 2020 (H)

At›k Miktar› (kg / araç)

55,50
58,80 56,50 54,10

44,00

At›k Oluflum Trendi
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ÇALIfiMA ORTAMI

De¤iflime ayak uyduran, yenilikçi, genifl bak›fl aç›s›na
sahip, çok boyutlu düflünen,  kendisini ve çevresini
gelifltiren genç yetenekler için tercih edilen ifl yeri olmak;
farkl› vizyonlara sahip profesyonelleri ekibimize dahil
ederek çeflitliliklerle yarat›c›l›¤›m›z› gelifltirmek, sürekli yeni
bilgiler edinmek, bilgi ve deneyimini aktarmaya istekli
liderlerden oluflan kolektif bir ö¤renme kültürü oluflturmak
Tofafl çal›flma hayat›na yönelik ana vizyonumuzdur.

Bu vizyon do¤rultusunda, tüm çal›flanlar›m›za güvenli,
dinamik, geliflim odakl› ve insana yarafl›r, adil bir çal›flma
ortam› sunmay› vaat ediyoruz.

‹nsan kaynaklar›na iliflkin politika, sistem ve uygulamalar›m›z
hakk›nda detayl› bilgiye www.tofas.com.tr adresinden
ulaflabilirsiniz.

ÇALIfiMA ORTAMI
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‹fi SA⁄LI⁄I ve GÜVENL‹⁄‹

Güvenli bir ifl yeri için yal›n ve yetkin bir ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönetimi oluflturman›n gereklili¤ine inan›yoruz.
 Bu konudaki çal›flmalar›m›z›, “0 kaza” hedefimiz ve “Ad›m
Ad›m ‹fl Güvenli¤i” yaklafl›m›m›z do¤rultusunda
gerçeklefltiriyoruz. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine yönelik yasal
gerekliliklerin karfl›lanmas›n›, her düzeyde kat›l›m
uygulamalar›n› yaklafl›m›m›z›n temeline yerlefltiriyoruz.
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i süreçlerimize, Dünya Klas›nda ‹fl
Güvenli¤i ve Tofafl ‹SG Politikas› do¤rultusunda yön
veriyoruz. Bunun yan›nda, OHSAS 18001 Standard›, WCM
‹fl Güvenli¤i Standard›, Fiat Safety Standartlar› ve Tofafl
Müteahhit Prosedürü, çal›flmalar›m›z› ve uygulamalar›m›z›
yürütürken baflvurdu¤umuz temel metodolojilerdir.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, kurumsal risk yönetim prosedürleri-
mizin önemli bir parças›d›r. Bu nedenle konuyu, üst yönetim
düzeyinden bafllay›p, üretim birimlerine kadar uzanan bir
organizasyonla yönetiyoruz. Konuya yönelik stratejik
hedeflerimizi flirket üst yönetimi ile düzenli aral›klarla
gerçeklefltirilen risk de¤erlendirme çal›flmalar›n›n
neticelerinden yola ç›karak belirliyoruz. Bu hedefler
do¤rultusunda oluflturdu¤umuz hareket planlar› ile ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i risklerini azalt›yoruz.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤iyle ilgili birçok konuda FCA taraf›ndan
örnek olarak görülüyor ve fark yaratan uygulamalar› izlemek
amac›yla gerçeklefltirilen ziyaretlere ev sahipli¤i yap›yoruz.
FCA fabrikalar› aras›nda WCM ‹fl Güvenli¤i Pillar’›
kapsam›nda 4 puan almay› baflaran ilk fabrika olarak elde
etti¤imiz baflar›y› 2014 y›l›nda yap›lan denetimlerde de
koruduk.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetimimiz hakk›nda detayl›
bilgiye www.tofas.com.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
Belirledi¤imiz riskleri iyilefltirerek daha güvenli bir ifl ortam›
sa¤lamak ve s›f›r kaza hedefimize ulaflmak için çal›fl›yoruz.
Bu do¤rultuda, 2006 y›l›nda bafllad›¤›m›z ‹fl Güvenli¤inde
Kültür De¤iflimi projeleri, güvensiz davran›fl ve koflul
iyilefltirmeleri ile kay›p günlü kaza frekans›n› 0,02 seviyesine
getirdik. Çal›flmalar›m›z neticesinde 2013 y›l›nda 0,06
olarak gerçekleflen kay›p günsüz kaza frekans›m›z› 0,04
seviyesine düflürdük.

Tofafl çal›flanlar›n›n yan› s›ra müteahhit çal›flanlar›n›n da
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilincini yükseltmek ad›na ‹SG
konular›n› içeren çok say›da e¤itim program› yürütüyoruz.
Bu çal›flmalar kapsam›nda, 2014 y›l›nda Tofafl çal›flanlar›na
toplam 59.532 kiflixsaat, ifl orta¤› çal›flanlar›na ise 7.649
kiflixsaat e¤itim verdik.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Kaza say›s›X 100.000 /çal›flma saati)

0,62

0,28

0,12
0,05 0,03 0,04 0,05 0,02

2006

1,20

Kay›p Günlü Kaza Frekans›
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‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda baflar›l› olman›n yolunun
risk yönetimine dayal› sistem ve standartlar oluflturman›n
yan› s›ra, çal›flanlar›n fark›ndal›¤›n› art›rmaktan ve karar
süreçlerine kat›l›mlar›n› sa¤lamaktan geçti¤ine inan›yoruz.
‹fl güvenli¤inin hepimizin görevi oldu¤unun bilinciyle, ifl
güvenli¤i uzmanlar›m›z›n yan›nda çal›flanlar›m›z›n da bu
alanda sorumluluk almas›na yönelik uygulamalar
yürütüyoruz.

‹fl Güvenli¤i Simülasyon E¤itimi Alan› (DOJO), kurulan
ekipmanlar ve simüle edilmifl istasyonlar yard›m›yla
çal›flanlar›n çal›flma alan›ndaki riskler hakk›nda
bilgilendirildi¤i bir programd›r.

‹fl Güvenli¤i Kaptan› uygulamam›zda, yal›n tak›m üyesi bir
mavi yakal› çal›flan bir hafta boyunca tak›m kaptanl›¤›
görevini üstlenerek çal›flma alan›ndaki uygunsuzluklar› ve
emniyetsiz davran›fllar› gözlemliyor ve tak›m lideri ile birlikte
raporluyoruz. Emniyetsiz davran›fl sergileyen çal›flanlar›m›z›
uyararak güvensiz durum ve davran›fllar› azalt›yoruz.
Tak›m Flamalar› uygulamam›z kapsam›nda üretim
tak›mlar›n›n çal›flma alan›na ifl güvenli¤iyle ilgili flamalar
as›yoruz. Bir alanda herhangi bir ifl kazas› gerçeklefl-
memiflse mavi, gerçekleflmifl ise turuncu flama as›yoruz.
Kazal› personel figürünün sergilendi¤i turuncu flama 3 ay
boyunca as›l› kal›yor. Uygulama ile ifl güvenli¤inin tak›m
olarak sahiplenilmesini ve ifl kazalar›n›n önlenmesinin
önemli bir baflar› faktörü oldu¤u alg›s›n›n yay›lmas›n›
hedefliyoruz.

‹nteraktif bir drama yöntemi olarak kurgulad›¤›m›z ‹fl
Güvenli¤i Drama E¤itimi ile rutin olmayan ifllerde güvensiz
davran›fllar›n ortadan kald›r›lmas›n› ve ifl güvenli¤i kültürünü
güçlendirmeyi hedefliyoruz.

E¤itim dahilinde, çal›flanlar›n ifl hayat› bütünsellik içinde
yans›t›larak karfl›lafl›lan vakalar, proaktif ifl güvenli¤i
yaklafl›m› ile iflleniyor. 2014 y›l›nda 326 Tofafl çal›flan›n›n
bu drama e¤itimine kat›l›m›n› sa¤lad›k.

Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ajans› (EU-OSHA) taraf›ndan
2014 y›l›nda düzenlenen “Sa¤l›kl› ‹flyerleri Stresi Yönetir”
temal› yar›flmada, gerçeklefltirdi¤imiz ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
faaliyetlerimiz Avrupa’n›n en iyi uygulamalar› aras›na girdi.

YETENEK YÖNET‹M‹

Tofafl’›n, bizi dünya klas›nda bir flirket olmaya tafl›yacak
olan yetkin profesyoneller için bir cazibe merkezi olmas›n›
hedefliyoruz. Çevik, çok, yönlü, yarat›c› ekipler
oluflturabilmek için yeteneklerin geliflece¤i, ço¤alaca¤›
ve paylafl›laca¤› bir ö¤renme kültürü yerlefltirmenin
gereklili¤ine inan›yoruz. Bundan da önemlisi adil, huzurlu
ve insana de¤er verilen bir ifl ortam› oluflturmak için
çal›fl›yoruz. Çal›flanlar›m›za; karfl›l›kl› sayg› ve güven
ortam›n›n geliflti¤i, kat›l›mc›l›¤›n ve çeflitlili¤in teflvik edildi¤i,
hedeflere ulaflmak için yüksek motivasyonlu tak›mlar
halinde çal›fl›lan bir organizasyonun parças› olmay› vaat
ediyoruz.

G4-14
G4-15
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‹flgücü istatistikleri

‹nsana yarafl›r iflyeri

‹nsana yarafl›r bir ifl yerinde, yeteneklerin ve yarat›c›l›klar›n
ön plana ç›kaca¤›na, çabalar›n adil de¤erlendirilece¤ine,
çal›flanlar›n en yüksek potansiyellerini sunacaklar›na
inan›r›z. ‹fle al›nan çal›flanlar›n adil ve eflitlikçi bir
ifl ortam›nda çal›flacaklar›n› onlara hissettiririz.

‹fle al›m sürecinde, adaylar›n teknik becerilerini, genel
davran›fl e¤ilimlerini, ifl yap›fl anlay›fllar›n› ve kurum

kültürüne uyumlar›n› herkese için eflit f›rsatlar sa¤layan
sistematik yöntemlerle de¤erlendiririz.

‹fle al›mda ya da daha sonraki insan kaynaklar› süreçlerinde
yafl, cinsiyet, inanç, etnik köken ya da benzeri sebeplerden
ayr›m gözetmeyiz. Tüm çal›flanlara ayn› de¤erde bir ifl
için eflit imkanlar tan›r›z.

Cinsiyete Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Kad›n Çal›flanlar

Erkek Çal›flanlar

303
%5

6.187
%95

Sözleflme Türüne Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Belirli Süreli

Belirsiz Süreli

29
%0

6.461
%100

Kategoriye Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Beyaz Yakal› Çal›flanlar

Mavi Yakal› Çal›flanlar

1.475
%23

5.015
%77

Yafl Grubuna Göre Çal›flan Da¤›l›m›

18-30
31-40

76
%1

2.635
%41

1.828
%28

1.951
%30

41-50
51-60

E¤itim Seviyesine Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Lise
Üniversite ve
Üstü

3.662
%56

701
%11

2.127
%33

‹lkö¤retim

G4-9
G4-11

Genel ‹flgücü Da¤›l›m›

Do¤rudan ‹stihdam

Dolayl› ‹stihdam

6.490
%89

769
%11
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‹nsan ve çal›flan haklar›n›n eksiksiz sa¤land›¤›,
desteklenerek yüceltildi¤i bir ifl ortam› oluflturmak ad›na
ana hissedarlar›m›zdan Koç Holding’in taraf› oldu¤u BM
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ni ba¤lay›c› kabul ediyoruz. Bu
do¤rultuda, faaliyetlerimiz kapsam›nda ayr›mc›l›¤›n ve
ayr›mc›l›k olarak nitelendirilebilecek uygulamalar›n, çocuk
eme¤i istismar›n›n, zorla ve zorunlu çal›flt›rman›n, çal›flan
haklar› istismar›n›n önüne geçer, bu gibi davran›fllara
hiçbir koflulda müsamaha göstermeyiz.

‹nsan ve çal›flan haklar› konusunda benimsedi¤imiz bu
ilkeler flirket operasyonlar›m›z›n yan› s›ra de¤er zincirimizin
geneli için de ba¤lay›c›d›r. Tedarikçi ve ifl ortaklar›m›zdan
bu ilkelere ba¤l› hareket etmelerini bekleriz. Raporlama
döneminde bu ilkelerin belirgin bir risk alt›nda oldu¤u
bilgisine ulaflt›¤›m›z bir tedarikçi ya da ifl orta¤›
operasyonuna yönelik bize iletilen resmi bir flikâyet
bulunmuyor.

Sendikalar, çal›flanlar›m›z›n beklenti ve taleplerini toplu
bir biçimde dile getirebilmelerinde önemli bir role sahiptir.
Bundan dolay›, çal›flanlar›m›z›n sendikal haklar›n› özgürce
kullanmalar›n› sa¤lar, sendikalarla yak›n iliflkiler kurar›z.
2014 y›l› itibariyle 5.015 mavi yakal› çal›flan›m›z›n %99’u
toplu ifl sözleflmesi kapsam›nda olup, flirket genelinde
sendikal›l›k oran› %77’dir. Sendikalarla kurdu¤umuz yap›c›
iliflkiler neticesinde raporlama döneminde endüstriyel
iliflkilerden kaynaklanan herhangi bir üretim ya da ifl gücü
kayb› yaflamad›k. Tedarikçi ve ifl ortaklar›m›zdan da
sendikal haklar›n eksiksiz uygulanmas›n› bekleriz.
Raporlama döneminde sendikal haklar›n belirgin bir risk
alt›nda oldu¤u bilgisine ulaflt›¤›m›z bir tedarikçi ya da ifl
orta¤› operasyonuna yönelik bize iletilen resmi bir flikâyet
bulunmuyor.

En de¤erli sermayemiz olarak gördü¤ümüz çal›flanlar›m›z
ve ailelerinin yaflam standartlar›n›n iyilefltirilmesine büyük
önem veriyoruz. Bu do¤rultuda gelifltirdi¤imiz
uygulamalar›m›z kapsam›nda, tercih eden çal›flanlar›m›z
ve aileleri Koç Toplulu¤u flirketlerine sunulan KoçAilem
Program› ve Toplulu¤a özgü özel sa¤l›k sigortas›
olanaklar›ndan yararlanabiliyor. Bununla birlikte,
çal›flanlar›m›z, ifl yaflamlar›n›n sonunda ek bir güvence
elde etmek için resmi sosyal güvencelerin yan›nda Koç
Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf›’n›n sa¤lad›¤›
emeklilik fonundan da faydalanabiliyorlar. Bu programa
dahil olan çal›flanlar›m›z Vak›f taraf›ndan belirlenen tavan
ücreti aflmamak flart›yla brüt ücretlerinin %6’s› oran›nda
ödeme yaparken ayn› tutarda mebla¤ Tofafl taraf›ndan
iflveren kat›l›m pay› olarak fona aktar›l›yor. Böylelikle,
çal›flanlar›m›z›n birikim sa¤lamalar›na destek vermifl
oluyoruz.

Sürekli geliflim odakl› iflyeri

Organizasyon genelinde bir ö¤renme kültürü infla etmek
ad›na çeflitli geliflim f›rsatlar›yla çal›flanlar›m›z›n yetenek
ve yarat›c›l›k potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalar›n›
teflvik ederiz. E¤itim ve geliflim yönetimi faaliyetlerini tek
çat› alt›nda toplayan Tofafl Akademi uygulamas›
kapsam›nda raporlama döneminde beyaz yakal›
çal›flanlar›m›z›n 10.214 kiflilik kat›l›m›yla s›n›f e¤itimi
organizasyonu, 9.119 adet bireysel geliflimi destekleyecek
uzaktan e¤itim ve e¤itim destek materyali sa¤lad›k. Mavi
yakal› çal›flanlar›m›z›n ise 9.073 kiflilik kat›l›m›yla s›n›f e¤itimi
organizasyonu düzenledik; 1.143 adet uzaktan e¤itim,
kitap veya görsel materyal deste¤i sa¤lad›k. Y›l içerisinde
gerçeklefltirdi¤imiz toplam 268.412 kiflixsaat e¤itim
çal›flmas›na 7.131 kiflilik kat›l›m sa¤land›. 2014 y›l›nda
e¤itim faaliyetlerimiz kapsam›nda çal›flan bafl›na yaklafl›k
40 kifli/saat e¤itim verdik.
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Yüksek performans odakl› iflyeri

Baflar› odakl› bir organizasyon olarak, hedeflerimize giden
yolda elde etti¤imiz baflar›lar› ve karfl›laflt›¤›m›z zorluklar›
do¤ru de¤erlendirmemiz, yeteneklerimizi ve geliflime aç›k
yönlerimizi iyi tespit etmemiz gerekti¤ine inan›r›z. Bunun
için, performans de¤erlendirme ve kariyer geliflim
sistemlerimizle performans›m›z› objektif olarak ölçer,
sonuçlardan dersler ç›kar›r›z.

Kurumsal hedeflerimize ulaflmada kulland›¤›m›z performans
yönetim sistemi, tüm mavi yaka ve beyaz yaka
çal›flanlar›m›z› da kapsamaktad›r. Çal›flanlar›m›z›n bireysel
hedeflerini ve davran›flsal performanslar›n› bu yönetim
sistemi ile de¤erlendiririz. Y›ll›k bazda belirledi¤imiz
hedefleri geliflim planlar› do¤rultusunda y›l içerisinde en
az bir defa gözden geçiririz. Hedef gerçekleflmelerinin
yan› s›ra Tofafl’a özgü davran›flsal yetkinlikleri ve
çal›flanlar›n sergilemesi gereken tutumlar› de¤erlendiririz.
Sürdürülebilirlik yönetimine iliflkin konular da çal›flanlar›m›z›n
performans hedefleri aras›ndad›r.

Performans yönetim sisteminden elde etti¤imiz sonuçlar›
çal›flanlar›m›zla paylaflarak performans düzeyleri hakk›nda
geri bildirim sa¤lar›z. Raporlama döneminde hem beyaz
yakal› hem mavi yakal› çal›flanlar›m›z›n tamam› performans
geri bildirimi ald›.

Performans yönetim sistemi ücretlendirme politikas›n›n da
önemli bir parças›d›r. Ücretlerin belirlenmesinde görülen
iflin niteli¤i, al›nan sorumluluklar, genel ücret düzeyi gibi
unsurlar temel al›n›rken, özellikle beyaz yaka çal›flanlar›n
baflar› primlerinin belirlenmesinde elde ettikleri performans
düzeyi de belirleyicidir. Öte yandan, ücretlendirme
uygulamam›z› “eflit ifle, eflit ücretlendirme” ilkesi
do¤rultusunda yönetiriz. Hiçbir çal›flan›m›z› kiflisel
niteli¤inden dolay› farkl› bir muameleye maruz b›rakmay›z.
Denk çal›flanlar aras›ndaki ücretlendirme fark› yaln›zca
k›dem ve performansa dayal› prim farkl›l›klar›ndan
kaynaklanabilir.

Sosyal yaflama de¤er katan iflyeri

Çal›flanlar›m›z›n ifl ve özel yaflam›n› zenginlefltirmenin
yarat›c›l›k ve motivasyonlar›n› gelifltirece¤ine inan›yoruz.
Çal›flanlar›m›za ifl baflar›lar›n› art›racak f›rsatlar›n yan›nda,
sosyal ve özel hayatlar›na yönelik f›rsatlar da sa¤l›yoruz.
Gönüllü çal›flanlar›m›z taraf›ndan hayata geçirilen 11 kulüp
ve 9 spor tak›m›m›z bulunuyor. Kulüplerimiz y›lda 200’den
fazla sergi, konser, gösteri, konferans gibi çeflitli etkinlikler,
kültür, kayak ve dal›fl gezileri düzenliyor. Futbol, voleybol,
basketbol, tenis, yüzme, bowling, satranç ve yelken
tak›mlar›m›z Koç Spor fienli¤i, CorriFiat ve çeflitli kurumlar
aras› spor organizasyonlar›na kat›l›m sa¤l›yor. Bunun
yan›nda her y›l düzenli olarak, binlerce çal›flan›m›z›n kat›l›m
sa¤lad›¤› birimler aras› futbol ve bowling turnuvalar›
düzenliyor, ayr›ca tüm çal›flanlar›m›z› ve ailelerini Tofafl
Günü organizasyonunda bir araya getiriyoruz.

Çal›flan E¤itimleri -

Kat›l›mc› Say›s› (kifli)             7.131

Mavi Yakal›  5.819

Beyaz Yakal›  1.312

Kad›n  148

Erkek  6.983

Çal›flan E¤itimleri -

Toplam Saat (kiflixsaat)        268.412

Mavi Yakal›  141.080

Beyaz Yakal›  127.332

Kad›n  13.420

Erkek 254.991
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Otomotiv sektörü, çok say›da hammadde ve yar› mamulün
üstün kalite normlar›yla ve yasal düzenlemelerin öngördü¤ü
biçimde tüketici beklentilerini karfl›layan araçlara
dönüfltürülmesi ve uygun flartlarda tüketicilere sunulmas›na
dayan›r. Sat›fl sonras› süreçte ise araç emniyeti ve de¤erinin
korunmas›na yönelik bak›m-onar›m ve yedek parça
hizmetleri kesintisiz ve tüketici memnuniyeti yaratacak
flekilde sunulmal›d›r. Bu ak›fl›n baflar›yla devam ettirilmesi
yüzlerce organizasyonun koordinasyon içinde çal›flmas›na
ba¤l›d›r.

Sürdürülebilir bir ifl baflar›s›n›n Tofafl’la özdefl ifl eti¤i,
çevre ve çal›flma normlar›n› benimseyen, sürekli geliflen
bir de¤er zinciri ile mümkün oldu¤una inan›yoruz. Bu
anlay›fl do¤rultusunda, de¤er zincirimizin önemli bir
parças›n› oluflturan tedarikçi ve bayilerimizin ifl baflar›s›n›n
art›r›lmas›na, üretkenlik ve ifl yap›fl biçimlerinin sürekli
geliflimine destek veriyoruz. Bu amaçla, tedarikçi ve
bayilerimize de Tofafl Akademi çal›flmalar› kapsam›nda
e¤itim programlar› sunuyoruz.

TEDAR‹K Z‹NC‹R‹ YÖNET‹M‹

Otomotiv sektörünün geliflmiflli¤i ana üreticilerin yan› s›ra
hammadde, yan sanayi, lojistik ve hizmet sektörünün
geliflmiflli¤iyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Sürdürülebilir bir
baflar› için finansal aç›dan güçlü, operasyonel aç›dan
çevreci, üretim kalitesi ve süreklili¤i bak›m›ndan güvenilir
bir tedarik zincirine ihtiyac›m›z oldu¤unun bilincindeyiz.
Bu nedenle, tedarikçilerimizle karfl›l›kl› ifl baflar›s›na dayal›
yak›n iliflkiler kuruyor ve onlar›n geliflimlerine yönelik çaba
harc›yoruz.

Tedarikçilerimizin oluflturdu¤u a¤›n baflar›s›n› sa¤lamak
için tedarikçi seçimi, ifl ve operasyon gelifltirme, ö¤renme,
kontrol ve geri bildirim süreçlerimizi uluslararas› iyi örneklerle
uyumlu uygulama ve sistemlerle yap›land›r›yoruz. Bu
süreçlerin yönetimini Tedarik Zinciri Gelifltirme, WCC, Yan
Sanayi Gelifltirme gibi uzmanl›k birimlerimizle ve stratejik
hedeflerin takibine dayal› bir yöntemle yürütüyoruz.
Performans sonuçlar›n› periyodik aral›klarla flirket Üst
Yönetimi, Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanmas› ve
Risk Yönetimi Komitesi ile paylafl›yoruz. Bu organlarca
belirlenen hedefler ve stratejik yönelimler, bir sonraki
faaliyet dönemi için de belirleyici oluyor.

G4-12
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Tedarikçi Profili

Do¤ru çal›flma ortaklar›n›n seçimi, tedarik zincirimizin
sürekli gelifliminin sa¤lanmas›ndaki ilk ve en önemli
aflamad›r. Kalite sistemleri ile teknik ve organizasyonel
kapasite yeterlili¤ine sahip olmak, tedarik operasyonumuzu
kesintisiz yürütebilecek finansal güce sahip olmak, süreç
ve çal›flma normlar›na yönelik denetimlerimizden baflar›yla
geçmifl olmak, sektördeki geliflmeleri ve iyi uygulamalar›
sürekli takip ederek kendini ve rekabet gücünü
gelifltirebilmek, kalite ve maliyet verimlili¤i bak›m›ndan
rekabet gücümüzü destekleyebilmek, tedarikçi seçiminde
göz önünde bulundurdu¤umuz temel kriterlerdir. Tedarik
a¤›m›zda yer alacak firmalardan en öncelikli beklentimiz;
aç›kl›k ve güven duygusu temelinde bir ifl ortakl›¤›
anlay›fl›na sahip olmalar› ve ortak hedeflerimiz
do¤rultusunda bizimle birlikte hareket etmeleridir.

Tedarik zincirimizden sorumlu birimlerin öncelikli
sorumlulu¤u, araç üretiminde kullan›lacak malzemelerin
temin edilmesi, stoklanmas›, üretim hatt›n›n beslenmesi,
araçlar›n müflterilere uygun zamanda ve kalitede sevk
edilmesidir. Direkt ve endirekt malzeme, yedek parça,
yat›r›m-hizmet yönetimi ana ifllem kalemlerimizi
oluflturmaktad›r. Direkt malzemelerden motor ve flanz›man
tedariki FCA taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Motor ve flanz›man d›fl›nda kalan parçalar›n %74’ünü 149
yerel tedarikçiden gerçeklefltirerek otomotiv sektörünün
yerlileflmesine katk› sa¤l›yoruz. Yerel tedarik, tüm sat›n
alma bütçemizin %49’unu oluflturuyor. Yurt d›fl› tedarik
faaliyetlerimizin çok büyük bir k›sm›n› ise FCA sat›n alma
organizasyonu ile birlikte yürütüyoruz.  Raporlama
döneminde 149 yerli, 21 yurt d›fl› firmadan direkt malzeme
ve parça tedariki gerçeklefltirdik. Endirekt malzeme ve
hizmet tedarikinde ise 1.752 yerel, 267 yurt d›fl› firmadan
sat›n alma faaliyeti yürüttük.

Tofafl Tedarikçi Denetim Haritas›

Tedarikçilerimizin performanslar›n› de¤erlendirirken
baflvurdu¤umuz temel araç, Tofafl Tedarikçi Denetim
Haritas›’d›r. Çal›flma kapsam›nda tedarikçilerimizi; kalite,
teslimat, maliyet, rekabetçilik, öz geliflim performans› ve
fark›ndal›¤›, firma cirosunda Tofafl al›mlar›n›n yüzdesi gibi
kriterler bak›m›ndan periyodik olarak önem ve memnuniyet
düzeyi de¤iflkenlerinde de¤erlendiriyoruz.  Bu
de¤erlendirmeler neticesinde firmalarla birlikte orta ve
uzun vadeli hedeflerini belirliyoruz.

Tofafl’›n tedarikçisi olmak, sektörde belirli bir kalite ve
çal›flma normunu karfl›l›yor olmay›, bir ifl yapma kültürüne
sahip olmay›, yenilikçi ve h›zl› çözüm üretebiliyor olmay›
gerektirir. Sürdürülebilir bir tedarik yönetimi için
tedarikçilerimizin operasyonel ve finansal sürdürülebilirli¤i
sa¤lamas›, üretim risklerini minimum düzeye getirmesi
gereklidir. Tedarikçinin ifl hacminin büyük bölümünü tek
bir OEM (Original Equipment Manufacturer) için
gerçeklefltirdi¤i üretimin oluflturmas› durumu, OEM’in ifl
hacminde meydana gelebilecek de¤ifliklikten tedarikçinin
kolayca etkilenmesine neden olabilir. Tedarikçilerimizin
güçlü bir operasyonel ve finansal kapasiteye sahip olmas›
ve karl›l›klar›n› sürdürebilmeleri için baflka üreticilerin de
tedarik zincirinde yer almalar›n› amaçl›yoruz. Tedarikçi
gelifltirme çal›flmalar›m›zla bir yandan tedarik zincirimizin
kalitesini yükseltirken, bir yandan da tedarikçilerimize ifl
çeflitlili¤i yaratabilmelerini sa¤layacak yetkinlikler
kazand›r›yoruz.

Tedarikçi Gelifltirme Uygulamalar›

Birer ifl orta¤› kabul etti¤imiz tedarikçilerimizin ürün tasar›m›,
organizasyonel-teknik geliflim, kalite, maliyet iyilefltirme,
fiziksel ve finansal riskler, üretim süreç iyilefltirme, ortak
sat›n alma gibi pek çok alanda geliflimlerini ve rekabet
güçlerini destekleriz. Bu do¤rultuda 2014 y›l›nda, WCM
metodolojisinin yayg›nlaflt›r›lmas›, tedarik zincirinde sosyal,
çevresel, operasyonel ve finansal alanlar baflta gelmek
üzere risk yönetiminin gelifltirilmesi çal›flmalar›na a¤›rl›k
verdik ve tedarikçilerimizin çal›flanlar›na yönelik
oryantasyon çal›flmalar› yürüttük.

Hülya Polatcan
Üstünberk Holding IK Müdürü

Martur, otomotiv sektörüne Tofafl’a hizmet vererek
bafllam›fl ve endüstriyel süreçlerini Tofafl’›n
liderli¤inde gelifltirmeye devam ederek bugüne
gelmifltir. Tofafl, gerek WCM öncesi, gerekse WCM
uygulamalar›yla, verimlilik, kalite, maliyet, zaman,
insan, sosyal ve çevresel duyarl›l›k konular›nda
bildiklerini ve ö¤rendiklerini biz tedarikçileri ile
paylaflarak bütünsel kazanc› art›rmak yönünde
hareket etmifltir. Bizlere sadece yol göstermeyip
ayn› zamanda bizimle birlikte hareket ederek Tofafl,
bu ba¤lamda ülke ekonomisine de büyük katk›lar
sa¤lamaktad›r.



34

Tofafl Akademi çat›s› alt›nda gelifltirdi¤imiz e¤itim
çal›flmalar›yla, raporlama döneminde 67 tedarikçi firmadan
745 çal›flana teknik s›n›f e¤itimi verdik. Toplam 1.002
kiflixsaat tedarikçi e¤itimi gerçeklefltirdik.

2014 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz ve “Sinerji” ad›n›
verdi¤imiz tedarikçi oryantasyon program› kapsam›nda
tedarikçilerimizin çal›flanlar›na ifl süreçlerimizi ve
beklentilerimizi anlatmak, onlar›n sorular›n› yan›tlamak
amac›yla toplant›lar gerçeklefltirdik. Raporlama döneminde
33 tedarikçimizin toplam 90 çal›flan› ile dört kez bir araya
gelerek, sat›n alma, proje yönetimi, kalite ve lojistik
süreçlerimiz hakk›nda bilgi verdik. 2015 y›l›nda program›
yayg›nlaflt›rarak 150 tedarikçi çal›flan›na oryantasyon
e¤itimi vermeyi hedefliyoruz. Bu programla, tedarikçi
yetkinliklerini en üst düzeye ç›karmay› ve Tofafl süreçlerini
en do¤ru flekilde ö¤renebilmelerini amaçl›yoruz.

7 Step sertifikasyonu alm›fl tedarikçilerimizin problem
tan›m› ve mevcut durum analizi gibi 7 Step çal›flmalar›nda
etkinli¤inin art›r›lmas›, teflhis yetkinli¤i kazand›r›larak do¤ru
tan› koyma ve problem çözme becerilerini gelifltirmek
amac›yla Diagnosys 7 Yayg›nlaflt›rma Projesi’ni yürütüyoruz.
Her y›l befl yeni firma ekleyerek 2019 y›l›nda 35 firmaya
ulaflmay› amaçlad›¤›m›z projede, raporlama döneminde
baflar› elde eden iki firmay› sertifikaland›rd›k. Gelecek
dönemlerde, proje kapsam›nda kulland›¤›m›z takip
sistemati¤ini firma ile düzenli olarak paylaflmay› ve elde
edilen bulgular do¤rultusunda stratejiler belirlemeyi
hedefliyoruz.

WCM ilkelerinin tedarikçiler aras›nda yayg›nlaflt›r›lmas›,
dünya genelinde 175 FCA fabrikas› ve 370 tedarikçi

firmada uygulanan WCM Program›’n›n önemli bir parças›d›r.
Tedarikçilerimizin program› sahiplenebilmesinde, WCM
metodolojisini ifl modellerine entegre etme motivasyonu
önemli bir yer tutmaktad›r. Bunun için de finansal kayna¤a
ve uzmanlaflm›fl iflgücüne ihtiyaç duymaktad›rlar.
2009 y›l›ndan bu yana yürüttü¤ümüz WCM Yayg›nlaflt›rma
Projesi ile tedarikçilerimizin WCM performans›n› iyilefltirerek
baflta çevre ve ‹SG alanlar›nda geliflimlerini h›zland›rmay›,
rekabet güçlerini art›rmay› amaçl›yoruz.

Proje kapsam›nda ayr›ca, tedarikçilerimize FCA sistemi
üzerinden çeflitli konularda e¤itimler veriyor, dan›flmanl›k
hizmeti sunuyoruz. Performans gelifliminin takibi içinse
üç ayda bir yönetim gözden geçirme görüflmeleri, y›lda
bir kez uzman seviyesinde bir kez de yönetim seviyesinde
firma denetimi gerçeklefltiriyoruz. Bunun yan›nda bizim
konuya yönelik performans›m›z› de¤erlendirmek amac›yla,
FCA Merkez WCM Ofisi de düzenli olmayan aral›klarla
tedarikçilerimizi denetliyor. 2014 y›l ›nda WCM
Yayg›nlaflt›rma Projesi kapsam›na ald›¤›m›z 19 firmadan
12’sinde, hedeflenen baflar› düzeyine ulaflt›k.

WCM Program›’na dahil olmayan tedarikçilerimizin WCM
ilkeleriyle tan›flmalar›, temel gereklilikleri karfl›lamalar› ve
günlük ifl ak›fllar› içinde uygulamalar›n› sa¤lamak amac›yla
2013 y›l›nda bafllatt›¤›m›z WCM Uyum Program›’na
raporlama döneminde de devam ettik. Kritik ürün hatt›nda
bulunan befl tedarikçi firmam›z için yürüttü¤ümüz boflluk
analizi çal›flmas›ndan yola ç›karak haz›rlad›¤›m›z geliflim
planlar›n› 2014 y›l›nda baflar›yla uygulad›k. ‹lerleyen
dönemlerde kritik ürün hatt› say›s›n› art›rarak daha fazla
say›da tedarikçiyi WCM Uyum Program›’na dahil etmeyi
hedefliyoruz.
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Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik
risklerinin yönetimi

Sürdürülebilirlik konusunda sahip oldu¤umuz bütüncül
bak›fl aç›s› do¤rultusunda, sürdürülebilirlik risklerini de¤er
zincirinin geneli için de¤erlendiriyoruz. Tedarik zincirinde
çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin önceden tespitine
ve önlenmesine yönelik sistemler ve aksiyon planlar›
haz›rl›yoruz. Tedarikçilerimize, sürdürülebilirlik risklerinin
yönetiminde bi lgi bir ikimlerinin art ›r › lmas› ve
finansal/operasyonel kaynak bak›m›ndan destek veren
proaktif bir yaklafl›m benimsiyoruz. Hedeflenen uygulama
ve performans düzeyine ulaflmalar› durumunda bunun
hem kendileri hem de Tofafl için geliflim sa¤lay›c› bir f›rsat
oldu¤u konusunda fark›ndal›klar›n› art›rmay› amaçl›yoruz.

Tedarik zincirinde risklerin de¤erlendirilmesi, kapsaml› ve
etkin bir denetim çal›flmas›n›n yürütülmesini gerektirir.
De¤erlendirmemizi çevre, ifl güvenli¤i ve çal›flan geliflimi
konular›n›n dahil oldu¤u genifl bir kapsamda yürütüyor,
tedarikçilerimize performans düzeylerini yükseltebilecekleri
geliflim planlar› sunuyoruz.  2014 y›l›nda tedarikçi denetim
uygulamalar›m›z› yerel sat›n almalar›m›z›n bütçe baz›nda
%58’ini oluflturan 36 tedarikçimiz ile gerçeklefltirdik.

Tedarikçi risk de¤erlendirme projesi

Yerel ve uluslararas› normlar ile iyi uygulama örneklerini
harmanlayarak oluflturdu¤umuz Tedarikçi Risk
De¤erlendirme Projesi’ni gelifltirerek uygulamaya raporlama
döneminde de devam ettik. Proje kapsam›nda tedarik
zinciri, sabit k›ymet, yönetim, ürün güvenilirli¤i, bilgi
güvenli¤i, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i gibi konular› içeren çok
yönlü bir yaklafl›mla riskleri ve ifl süreklil i¤ini
de¤erlendiriyoruz. Gerçeklefltirdi¤imiz saha ziyaretlerinin
ard›ndan elde etti¤imiz bulgulardan yola ç›karak her
tedarikçimize yönelik bir risk de¤erlendirme raporu
haz›rl›yor, risk paylafl›m toplant›lar›yla tedarikçiler için
aksiyon planlar› belirliyoruz.

Tespit edilen risklerin ortadan kald›r›lmas› amac›yla
haz›rlanan bu planlar›n uygulanmas›n› da titizlikle takip
ediyoruz. 2014 y›l›nda dahil olan yeni firmalarla birlikte 46
tedarikçi, proje kapsam›nda aksiyon plan› takibi
döngüsünde de¤erlendirilmektedir.

Hammadde ve ürün lojisti¤inde sosyal ve
çevresel etkilerin azalt›lmas›

Bir yandan üretimin devaml›l›¤›n› korumak ve ürün
taleplerine do¤ru ve zaman›nda yan›t verebilmek, bir
yandan da 150 milyon kilometrelik lojistik operasyonunu
güvenli ve asgari düzeyde çevresel etkiyle gerçeklefltirmek
temel hedeflerimizdendir. Lojistik operasyonumuzu hizmet
sa¤lay›c› firmalar arac›l›¤›yla yürütüyor olmam›z nedeniyle
operasyondan do¤an sürdürülebilirlik etkilerini tedarik
zinciri kapsam›nda yönetiyoruz. Tedarik zincirinden sorumlu
ifl birimlerimizin koordinasyonunda olmak üzere, sat›n
alma, üretim, mali ifller, sat›fl ve pazarlama gibi birçok
birimimiz lojistik süreçlerine dahildir. fiirket içi politika ve
prosedürlerle bu operasyonun hatas›z ve kesintisiz
ifllemesini sa¤laman›n yan› s›ra belirledi¤imiz performans
göstergeleri ve hedef gerçekleflmelerini ayl›k planda takip
ediyor ve raporluyoruz. Lojistik performans›m›z› gelifltirmek
amac›yla yenilikleri yak›ndan takip ederek uygulamaya
al›yoruz.

Lojistik operasyon hacmimizin %30’unu ithal ham malzeme,
%35’ini “Milkrun” olarak tan›mlad›¤›m›z Tofafl hizmet
sa¤lay›c› taraf›ndan geçeklefltirilen yerel malzeme
oluflturuyor. Kalan %35’lik k›sm› ise tedarikçi firmalar›n
yerel ham malzeme lojistik faaliyetleri oluflturuyor. Ürün
lojisti¤inin tamam› Tofafl hizmet sa¤lay›c› taraf›ndan
gerçeklefltiriliyor.

Mehmet Onur ATEfi
Matay Otomotiv / Kalite fiefi & WCM Koordinatörü

Tofafl ile ifl yapman›n en önemli taraf› birlikte geliflim
için çal›fl›yor olmak. Tofafl’la çal›flt›¤›m›z için WCM
uygulamaya bafllad›k. Geldi¤imiz noktada, ifl
performans›m›zda bu olumlu sonucu görebiliyoruz.
Tüm operasyonlarda süreçlerimizin daha etkin
oldu¤unu gönül rahatl›¤› ile söyleyebilirim.
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Yol güvenli¤i gibi sosyal alanlar ve enerji tüketimi, sera
gaz› emisyonlar›, koruyucu ambalaj malzemesi kullan›m›
kaynakl› çevresel alanlar lojistik operasyonlar›nda
sürdürülebilirlik risklerinin en belirgin flekilde gerçekleflti¤i
alanlard›r. Bu riskleri bertaraf etmek amac›yla, belirli ifl
yapma ilkelerini ve standartlar›n› karfl›layabilen hizmet
sa¤lay›c›larla çal›fl›yoruz. Bu nedenle, hizmet sa¤lay›c›
firma tercihimizde; enerji verimlili¤i yönetim sistemi, karbon
ayak izi do¤rulama sertifikas›, emisyon ölçümleri, elektrikli
araç kullan›m›, at›k toplama organizasyonu, a¤açland›rma
çal›flmalar› gibi çevresel etkilere yönelik yetkinliklerin
yan›nda, kad›n istihdam›n›n teflviki için krefl uygulamalar›,
toplumsal geliflim projelerine yat›r›m gibi sosyal yetkinlikleri
de göz önünde bulunduruyoruz.

Lojistik operasyonlar›m›zdan kaynaklanan çevresel etkileri
düflürmek amac›yla, güncel çevre standartlar›na uygun
düflük emisyon düzeyli araçlar kullan›yor, karayoluna
alternatif denizyolu ya da demiryolu tafl›ma çözümleri
gelifltiriyor, lojistik optimizasyonu çal›flmalar› gerçeklefltiriyor
ve araç doluluk oranlar›n› takip ediyoruz. 2014 y›l›nda
yürüttü¤ümüz uygulamalar sayesinde, önceki y›la k›yasla
toplam tafl›ma mesafesini yerel Milkrun operasyonu için
%15,7, pres malzeme lojisti¤i için %8,2 ve ürün lojisti¤i
için sefer bafl›na kat edilen ortalama mesafeyi %7,8
oran›nda azaltt›k.

Lojistik süreçlerinin çevresel etkilerinin azalt›lmas›nda
önemli bir di¤er konu da ambalaj tüketimidir. Kasa içi
miktar iyilefltirmeleri ve karton ambalaj kullan›m›n› önleme
çal›flmalar›yla ambalaj malzemesi tüketimini azalt›yoruz.
Bunun yan›nda ambalaj üretiminde hafif malzeme
kullan›lmas›, standardizasyonun sa¤lanmas›, ambalajlar›n
t›r içinde üst üste istiflenebilmesine yönelik ölçüler
gelifltirerek at›k ve emisyon miktar›n› düflürüyoruz.

2014 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz uygulama kapsam›nda,
dört tedarikçimizden kamyonla yap›lan malzeme sevklerini
t›r ile gerçeklefltirmeye bafllad›k. Böylelikle, günde dört
kamyon seferi ile gerçeklefltirilen nakliye ifllemi iki t›r seferi
ile yap›l›r hale geldi. Uygulama sayesinde, toplamda ayda
36 sefer azalt›l›rken 1,79 kg CO2e daha az emisyon sal›m›
gerçeklefltiriliyor. Projeyle, kat edilen kilometrenin, trafi¤in
ve emisyon sal›m›n›n azalt›lmas›n› hedefliyoruz.
Lojistik Ak›fl De¤iflikli¤i ad›n› verdi¤imiz bir di¤er
uygulamayla ise toplam araç maliyeti içindeki nakliye ve
elleçleme maliyetlerinin azalt›lmas› için çal›fl›yoruz.
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2014 y›l›nda, dört firma için bafllatt›¤›m›z lojistik ak›fl›n›n
iyilefltirilmesi çal›flmalar› kapsam›nda 6.272 kilometrelik
karayolu t›r sevkiyat›n› deniz yolu kullanarak gerçeklefltirdik.
Uygulamayla, Tofafl’›n malzeme tedarik etti¤i firmalar›n
lokasyonlar›n›n ve temin edilen yükün özelliklerine göre
en ekonomik ve sürdürülebilir tafl›ma fleklini tespit ederek
lojistik ak›fllar›n› optimize ediyoruz. Tofafl uygulamas›
olarak bafllayan proje, en iyi uygulama kabul edilerek tüm
FCA dünyas›na yay›ld›.

Loj ist ik süreçler inin optimizasyonuna yönel ik
çal›flmalar›m›zdan biri olan CBU Sevkiyat Süreci Siparifl
Yönetimi ve Ürün Lojisti¤i uygulamam›zla, ihracat güvenlik
tedbirleri kapsam›nda araçlar›n güvenli sevkini sa¤lamak
ad›na bitmifl araç sevkiyat bölümü (CBU) park alanlar›n›
çevreliyor ve yükleme bölgesi kameralar› ile izliyoruz.
Böylelikle, sevkiyat risklerini kay›t alt›na al›rken araçlar›n
bekleme süresini en aza indirerek müflteriye en k›sa sürede
teslim edilmesini sa¤l›yoruz.

Yetkili bayi ve servis a¤›

Ürün ve hizmetlerimizin müflterilerle bulufltu¤u yetkili bayi
ve servis noktalar›m›z müflteri memnuniyetinin
sa¤lanmas›nda en önemli role sahip ifl ortaklar›m›zd›r.
Tofafl bayi a¤›; s›f›r ve ikinci el araç sat›fl›, bak›m, onar›m
ve yedek parça sat›fl hizmetlerinin yan› s›ra kasko, trafik
sigortas› ve araç kredisi gibi finansal hizmetler sunmaktad›r.
Bu a¤›n baflar›s›, ifl baflar›m›z› do¤rudan etkilemekte,
bizim baflar›m›z da bayi ve servislerin ifl de¤erini
art›rmaktad›r.

2014 y›l› itibariyle Türkiye genelinde 81 bayimiz
bulunmaktad›r. Bu bayilerin 75’inde Fiat markal› araçlar›n,
13’ünde Alfa Romeo, Jeep ve Lancia markal› araçlar›n
sat›fllar› gerçeklefltirilmektedir.

Bayilerimizin birço¤u müflterilere sat›fl, servis, yedek parça
olarak entegre hizmetler sunarken, bir k›sm› ise ana
tesislerden farkl› lokasyonlarda oluflturduklar› sat›fl ve
servis noktalar›yla müflterilere daha yak›ndan hizmet
sunmaktad›r. Bu flekilde yap›land›r›lm›fl 44 uydu nokta da
dahil edildi¤inde, Fiat markas› toplam 115 sat›fl ve 132
servis noktas›yla müflterilerine hizmet vermektedir. Toplam
5.663 kiflinin istihdam edildi¤i bayi a¤›m›zda Alfa Romeo,
Jeep ve Lancia markalar›na yönelik sat›fl ve hizmetlerde
320 kifli çal›flmaktad›r.

Bayilerimizin ifl baflar›s›n› ve müflterilerimizin memnuniyetini
art›rmak amac›yla raporlama döneminde çeflitli bayi
gelifltirme projelerini hayata geçirmeye devam ettik.
Öncelikle bayi genel müdürlerinin ve bölüm yöneticilerinin
yönetim yetkinliklerini gelifltirmeye yönelik Tofafl Akademi
çat›s› alt›nda e¤itim modülleri haz›rlad›k. Sekiz farkl› modül
içeren e¤itim program› ile bayilerimizin yüksek yönetim
yetkinli¤inin yan› s›ra, performanslar›n› ve rekabet
avantajlar›n› da art›rmay› amaçl›yoruz. Gelecek dönemlerde
yöneticilerin yeni ihtiyaç alanlar›n› tespit ederek e¤itimleri
bu do¤rultuda güncellemeyi hedefliyoruz. 2014 y›l›nda
bafllatt›¤›m›z di¤er bir uygulama olan Bayi ‹K Projesi
kapsam›nda bayilerimizde uygulanmak üzere ‹nsan
Kaynaklar› süreçlerimizi yay›nlad›k. Her bayiye özel olarak
atad›¤›m›z ‹nsan Kaynaklar› sorumlular›n›n takibiyle
yürütülen projeyle, bayi çal›flan devir h›z›n›n düflürülmesini,
performans› ve ba¤l› l ›¤› yüksek çal›flanlar i le
müflterilerimizin beklentilerini daha iyi karfl›layabilmeyi
amaçlad›k. Y›l içinde ayr›ca Hedeflerle Yönetim Süreci
uygulamas›n› bafllatt›k. Bayi finans sorumlular›n›n yetkinli¤ini
art›rmak amac›yla yürüttü¤ümüz proje kapsam›nda, üç
y›lda bir yenilenen bir sertifikasyon süreci tasarlad›k.
Finans sorumlular›n›n belirlenen hedefler do¤rultusunda
de¤erlendirilmeye tabi tutuldu¤u uygulama ile bayilerimizin
%87’sini sertifikaland›rd›k.
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KURUMSAL VATANDAfiLIK

Toplumsal duyarl›l›¤› ilke edinen bir kurumsal vatandafl
olarak faaliyet co¤rafyam›zda toplumsal geliflimin
sa¤lanmas› amac›yla çal›fl›yoruz. Bu do¤rultuda sosyal
sorumluluk projeleri hayata geçiriyor, kamu ve sivil toplum
kurulufllar›yla ortak çal›flmalar yürütüyoruz. Benimsedi¤imiz
kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl› temelinde; e¤itime,
kültür-sanata ve spora destek veren faaliyetleri hayata
geçiriyoruz.

Tofafl Ba¤›fl ve Sponsorluk Politikas› çerçevesinde
gerçeklefltirdi¤imiz toplumsal geliflim çal›flmalar›m›z
Kurumsal ‹letiflim Direktörlü¤ü taraf›ndan yürütülüyor. Yerel
toplumun ve paydafllar›n beklenti ve ihtiyaçlar›n› yapt›¤›m›z
araflt›rmalarla tespit ederek proje ve faaliyetlerimize buna
göre yön veriyoruz. Raporlama döneminde, kurumsal
vatandafll›k projelerine 11,34 milyon TL kaynak aktar›m›
sa¤lad›k.

YEREL EKONOM‹YE KATKI

Faaliyet gösterdi¤imiz otomotiv sektörünün önde gelen
kurulufllar›ndan biri olarak Türkiye ekonomisinde önemli
bir yer tutuyoruz. Yüzlerce tedarikçi ve bayimizin dahil
oldu¤u genifl bir de¤er zinciri a¤›na sahip olman›n getirdi¤i
sorumlulu¤un bilinciyle, yerel ekonomi üzerinde pozitif etki
yaratmak üzere çal›fl›yor, yerel ifl gücünü temel istihdam
kayna¤›m›z olarak görüyoruz. Bu yaklafl›m›n bir sonucu
olarak, mavi yaka çal›flanlar›m›z›n tamam›, üst düzey
yöneticilerimizin ise %89’u yerel nitelikli çal›flanlardan
olufluyor.

Do¤rudan ekonomik etkilerimizin yan›nda tedarikçi ve ifl
orta¤› düzeyinde yürüttü¤ümüz faaliyetler, küresel çapta
örnek uygulama olarak gösterilebilecek süreç ve ürün Ar-
Ge çal›flmalar›m›zla dolayl› ekonomik etkilerimizi de art›rarak
sürdürüyoruz. Yaratt›¤›m›z do¤rudan ve dolayl› ekonomik
etkilerle sektörümüze ve ülkemize art› de¤er sa¤l›yoruz.
Raporlama döneminde Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›
(BTSO) taraf›ndan düzenlenen Ekonomiye De¤er Katanlar
2014 ödüllerinde, “‹novasyon” kategorisinde birincilik,
“‹hracat” kategorisinde ikincilik, “Kurumsal Vergi”
kategorisinde ise dördüncülük ödülünün sahibi olduk.

Do¤rudan Ekonomik Etkiler (milyon TL)

Yarat›lan Ekonomik De¤er 7.440,00

Net Gelirler 7.440,00

Da¤›t›lan Ekonomik De¤er 7.307,12

‹flletme Maliyetleri 6.062,36

Çal›flan Ücretleri 520,03

Temettüler 485,00

Ödenen Vergi 228,38

Toplumsal Yat›r›mlar 11,34

Biriken Ekonomik De¤er 132,88

G4-27

KURUMSAL VATANDAfiLIK
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Genç nesillerin e¤itimine yap›lan yat›r›m›n, ülkemizin yar›n›n›
flekillendirece¤ine duydu¤umuz inançla e¤itim alan›ndaki
sosyal sorumluluk çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Fiat Laboratuvarlar›

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesine entegre
biçimde yürüttü¤ümüz Fiat Laboratuvarlar› uygulamam›zla
otomotiv sektörünün gerektirdi¤i teknik niteliklere hakim
insan kayna¤› yaratmay› hedefliyoruz. E¤itim Bakanl›¤›
Mesleki ve Teknik E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i
içerisinde gerçeklefltirdi¤imiz çal›flma sayesinde endüstriyel
ve teknik e¤itim veren okul ve kurumlar›n motorlar teknolojisi
alanlar›n›n gelifltirilmesine katk› sa¤l›yoruz. ‹stanbul, Bursa,
Kocaeli, Ankara, Antalya, ‹zmir, Adana, Samsun ve
Diyarbak›r olmak üzere 9 ilde 11 meslek lisesinde kurulan
Fiat Laboratuvarlar›’nda sat›fl sonras› yöneticilerimiz, servis
konseyi bölge temsilcilerimiz ve bölge sorumlular›m›z
birlikte çal›fl›yor. ‹lk mezunlar›n› 2009 y›l›nda veren Fiat
Laboratuvarlar›’ndan 2014 y›l› itibariyle toplam 806 ö¤renci
ve e¤itmen faydaland›. 2014 y›l›nda 9’u k›z ö¤renci olmak
üzere 70 mezun, Fiat yetkili servislerinde çal›flma f›rsat›
elde etti. Bunun yan›nda, her y›l laboratuvarlarda ö¤renim
gören ö¤renciler aras›ndan istenilen koflullar› sa¤layan
330 ö¤renci Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan sa¤lanan burs
imkan›ndan faydaland›.

Uygulama kapsam›nda, e¤itim ve yönetim portal›m›z Tofafl
Akademi üzerinden ö¤retmen ve ö¤rencilere yönelik teknik
ve davran›flsal e¤itimler veriyoruz. Ö¤renci özlük kay›tlar›n›n
tutuldu¤u portal sayesinde mezunlar›m›z yetkili servislerde
ya da do¤rudan fabrikada ifle al›nma önceli¤i elde ediyor.
Bunun yan›nda, laboratuvar ö¤retmenleri için haz›rlad›¤›m›z
hizmet içi e¤itim program› kapsam›nda teknik ve
davran›flsal e¤itimlerin yan› s›ra sosyal sorumluluk projeleri
hakk›nda da e¤itim veriyoruz. 2014 y›l›nda 8.’si haz›rlanan
Hizmet ‹çi E¤itim Program›’ndan bugüne kadar 700 meslek
lisesi ö¤retmeni faydaland›.

Raporlama döneminde Fiat Laboratuvarlar›’na hibe etti¤imiz
250’ye yak›n elektronik ve mekatronik parça ile ö¤rencilerin
markalar›m›za özel donan›m ve ekipmanlarla e¤itim
görmelerini sa¤lad›k. Ayr›ca, tüm Fiat laboratuvarlar›nda

“Motor yenilefltirme”, “Yedek parça” ve “Opar Olio Ya¤”
e¤itimleri verdik ve 6 okulun fabrikam›za ziyaretini organize
ettik.

Otomotiv Mühendisli¤i Yüksek Lisans Program›

Türkiye’nin ilk yabanc› üniversite destekli “Otomotiv Yüksek
Lisans Program›”n› Torino Politeknik Üniversitesi ve Uluda¤
Üniversitesi iflbirli¤i ile 2007 y›l›nda hayata geçirdik. Türk
otomotiv sektörünü ileriye tafl›yacak donan›ml› insan
kayna¤›n›n yetifltirilmesine destek vermek amac›yla
yürüttü¤ümüz programdan bugüne kadar 115 ö¤renci
faydalan›rken, 22 ö¤renci mezun oldu.

Tofafl Fen Lisesi

Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ortakl›¤›yla
Bursa’da hayata geçirdi¤imiz Tofafl Fen Lisesi, 2014-2015
ö¤retim y›l›nda e¤itim vermeye bafllad›. 16 derslik, 280
kifli kapasiteli 70 yurt odas› ve bir spor salonu bulunan
lisede 384 ö¤renci e¤itim al›yor.

KÜLTÜR-SANAT

Kültürel ve sanatsal zenginliklerimizin ulusal ve uluslararas›
alanda tan›t›lmas›na ve tarih varl›klar›m›z›n korunup
sergilenmesine yönelik çal›flmalar yürütüyoruz.

Deniz Can Taylan
Fiat Laboratuvar› 12. s›n›f ö¤rencisi

2006 y›l›nda okulumda Tofafl’›n katk›lar›yla çok modern
bir Fiat Laboratuvar› aç›ld›. Üç senedir e¤itim ald›¤›m
laboratuvarda otomotiv teknolojisinin en yeni bilgilerini
ediniyorum. Ayn› zamanda, Tofafl servislerinde staj
yaparak laboratuvarda ö¤rendi¤im teorik bilgilerin
pratik beceri e¤itimini al›yorum. Her y›l fabrikaya yap›lan
teknik geziler sayesinde bilgi ve deneyim kazan›yorum.
Donan›ml› biri olarak mezun olaca¤›m düflüncesi, bana
gelece¤imle ilgili güven veriyor. Tofafl, biz laboratuvar
ö¤rencilerine vermifl oldu¤u de¤er ile özgüvenimizi
art›r›yor ve gelece¤e güvenle bakan mutlu bireyler
olmam›z› sa¤l›yor.
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Tofafl Bursa Anadolu Arabalar› Müzesi ve Tofafl
Sanat Galerisi

Anadolu’daki otomotiv miras›na sahip ç›kmak amac›yla
Bursa Umurbey Mahallesi’nde bulunan eski ipek fabrikas›,
tarihi Umurbey Hamam› ve eski Türk evinin de içinde
bulundu¤u 17 bin metrekarelik araziyi restore ederek
kurdu¤umuz Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu Arabalar›
Müzesi, hizmet vermeye devam ediyor. Kuruldu¤u 2002
y›l›ndan bu yana yüz binlerce kifli taraf›ndan ziyaret edilen
müze, ziyaretçilerini 2.600 y›l öncesine ait bir tekerlekten
yola ç›karak Tofafl taraf›ndan üretilen motorlu
araçlara kadar uzanan tarihi bir yolculu¤a ç›kar›yor.

Tofafl Anadolu Arabalar› Müzesi s›n›rlar› içinde yer alan
Umurbey Hamam›’nda hizmet veren Tofafl Sanat Galerisi,
2013 y›l›ndan 2015 y›l›na kadar “Zaman Makineleri”
sergisine ev sahipli¤i yapt›. Yüksek Mimar Naim Arnas
koleksiyonundan çeflitli dönemlere ait bin çeflit saat, 400
efemera, 400 saatçi aletin yer ald›¤› sergi,  iki y›lda 100.000
kifli taraf›ndan ziyaret edildi.

Pamukkale Hierapolis Kaz›lar›’na sponsorluk

1988 y›l›nda UNESCO Dünya Miras› Listesi’ne giren
Hierapolis Antik Kenti kaz› çal›flmalar›n›n 2005 y›l›ndan
beri ana sporlar› aras›nda yer al›yoruz. Türkiye’nin befl
antik flehir kal›nt›s›ndan biri olan Hierapolis’te, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› ile Denizli Valili¤i himayesinde yürütülen
çal›flmalara 2014 y›l›nda da destek verdik.

Bugüne kadar yürütülen çal›flmalar neticesinde, Roma
tiyatrolar› aras›nda en güzel örneklerden biri olan ve
yaklafl›k 1.800 y›l önce infla edilen Hierapolis Antik Tiyatrosu
restore edilerek 12 bin kiflilik kapasitesiyle kültür-sanat
etkinlikleri için kullan›ma aç›ld›.

Hierapolis’te Antik Tiyatro d›fl›nda gün ›fl›¤›na ç›kar›lan
di¤er eserler aras›nda; , Nekropol, Kapl›calar, Büyük Kilise,
San Flippe Matrium, Frontinus Kap›s›, Gymnasium, Apollo
Tap›na¤› ve Pluto’nun Kap›s› yer al›yor. Geçti¤imiz y›l
ziyaretçi say›s› 1,8 milyona ulaflan Hieropolis Antik Kenti,
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen arkeolojik sahalar›ndan
biri haline geldi.

Önümüzdeki birkaç y›la yönelik programlar›n odak
noktas›nda, tiyatronun sahne binas›n›n, izleyicilerin
oturdu¤u alan›n ve orkestran›n bulundu¤u bölümdeki
restorasyon çal›flmalar›n›n tamamlanmas› bulunuyor. Sahne
binas›n›n restore edilen k›sm›na turistlerin eriflimini
sa¤lamak için bir rota oluflturulmas› da amaçlan›yor.

Küçükyal› Arkeopark Kaz›lar› sponsorlu¤u

T.C. Kültür Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler
Müdürlü¤ü’nün himayesinde ‹talyan ve Türk araflt›rmac›lar
taraf›ndan 2001 y›l›nda bafllat›lan Küçükyal› Arkeoloji Park›
kaz›s›na 11 y›ld›r destek vermeye devam ediyoruz. Her
y›l oldu¤u gibi 2014 y›l›nda da çal›flmalar kapsam›nda,
bilimsel laboratuvarlar bünyesinde konservasyon,
restorasyon, foto¤raflama ve veri taban› iflleme araflt›rmalar›
yürütülmesinin yan› s›ra Koç Üniversitesi taraf›ndan kurulan
arkeoloji laboratuvar›n›n kullan›m›na devam edildi. Kaz›
sezonu boyunca ”toplum arkeolojisi” kapsam›nda tan›t›m
ve rehberlik aktiviteleri, ö¤rencilere yönelik e¤itim
çal›flmalar› ve okuma-yazma kurslar› da düzenlendi.
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SPOR

Sporun toplumsal geliflime katk›s›n›n bilinciyle, toplumun
her kesiminde sporun yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla çal›flmalar
yürütüyoruz. Ana branfl›m›z olan basketbolun yan› s›ra
di¤er branfllarda yetifltirdi¤imiz ve milli tak›mlarda
mücadele eden sporcular›m›zla Türk spor hayat›na
yetenekler yetifltiriyoruz.

Tofafl Spor Kulübü

1974 y›l›nda Bursa’daki Tofafl Fabrikas›’nda Tofafl SAS
(su sporlar›, atletizm, sportif oyunlar) ad›yla kurulan Tofafl
Spor Kulübü, 1995 y›l›nda bugünkü ad›n› ald›. Basketbol,
futbol, voleybol, masa tenisi, su topu ve briç dallar›nda
faaliyet gösteren kulüp Bursa’ya basketbol branfl›nda ilk
Avrupa Kupas› Finali ve ilk Türkiye fiampiyonluklar›,
Cumhurbaflkanl›¤› Kupas› fiampiyonlu¤u, Türkiye Kupas›
fiampiyonluklar› ve Okullar Basketbol Dünya fiampiyonlu¤u
kazand›rd›. 2012-2013 sezonunda FIBA Eurochallenge
Kupas›’nda mücadeleye hak kazanan Tofafl Spor Kulübü
Basketbol Tak›m›, 2013-2014 sezonunda 16 galibiyetle
ligi 8. S›rada tamamlayarak Avrupa kupalar›na kat›lma
baflar›s› gösterdi. Pilot tak›m MG Spor ise Genç Erkekler
Türkiye fiampiyonas›’nda final oynama baflar›s› elde
ederken, 3. ligde son 16 tak›m aras›na girmeyi baflard›.
Tak›mda mücadele eden dört oyuncu, Tofafl Basketbol A
Tak›m› kadrosuna dahil oldu.

Tofafl Basketbol Okullar› ve Basketbol
Gönüllüleri Projesi – Fiatball Basketbol fienli¤i

Tofafl Spor Kulübü çat›s› alt›nda faaliyet gösteren Tofafl
Basketbol Okullar›’yla 15 y›ld›r sporcu yetifltirmeye devam
ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol
Okullar› Akreditasyon Projesi kapsam›nda onayl› Tofafl

Basketbol Okullar›’ndan 9 ilde ve 23 okulda, y›lda 3.500
çocuk faydalan›yor.  Türk basketboluna önemli isimler
kazand›rd›¤›m›z proje ile bugüne kadar 50 okulda 15 bin
çocu¤a ulaflt›k.

Tofafl Spor Kulübü ve Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›
(TEGV) iflbirli¤inde yap›sal sorunlar ve kaynak yetersizli¤i
nedeniyle spor yapma flans›na sahip olamayan 7-14 yafl
aras› çocuk ve gençlere yönelik olarak hayata geçirdi¤imiz
Basketbol Gönüllüleri Projesi’nde 15 y›l› geride b›rakt›k.
Proje kapsam›nda bugüne kadar 10 binden fazla çocuk
ve genç basketbolla tan›fl›rken 300 TEGV gönüllüsü
Basketbol Antrenörlü¤ü E¤itimi ald›. 2014 y›l›nda Koç
Üniversitesi kampüsünde Türkiye’nin 10 ilinden 124 k›z
sporcu ve 29 gönüllü antrenör Tofafl Spor Kulübü ve
TEGV’in düzenledi¤i Fiatball Basketbol fienli¤i’nde bulufltu.
Projemize, 10 ilde 13 TEGV e¤itim park›nda devam
ediyoruz.

Buse Karagüzel
FiatBall kat›l›mc›s›/Samsun

FiatBall fienli¤i için ‹stanbul’a gelmifl olmaktan çok
mutluyum. ‹lk kez uça¤a, vapura bindim. Ailemden
uzakta nas›l tek bafl›ma kalabilece¤imi ö¤rendim,
birçok arkadafl edindim. Basketbolu çok seviyorum.
Burada yapt›¤›m›z maçlar› kazand›¤›m›zda çok
mutlu oldum. Buras› hayal etti¤imden de güzel. Çok
güzel an›larla geri dönece¤im. Kamptan ayr›laca¤›m
için çok üzgünüm. Burada ömrüm boyunca
kalabilirim.
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Üye Olunan Kurulufl Kurulufltaki Sorumluluk

‹klim Platformu (REC Türkiye) Üyelik

Otomobil Sanayi Derne¤i (OSD) Yönetim Kurulu, Komite ve Çal›flma Grubu Üyelikleri

Otomobil Distribütörleri Derne¤i ( ODD) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 

Komite Üyelikleri

‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Meclis Üyeli¤i ve Grup Meslek Komitesi Üyeli¤i

Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› (BTSO) Meclis Üyeli¤i ve Komite Üyeli¤i

Türkiye Metal Sanayicileri Derne¤i (MESS) Üyelik

Yabanc› Sermaye Derne¤i (YASED) Yönetim Kurulu ve Komite Üyelikleri; Otomotiv ve Yan

Sanayi Çal›flma Grubu Baflkanl›¤›

Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri Otomotiv ‹hracatç›lar› Birli¤i (OIB) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›

Bursa Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (BUSIAD) Yönetim Kurulu ve Uzmanl›k Grubu Üyelikleri

Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve E¤itim Komisyonu Üyeli¤i

Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (DOSABSIAD) Genel Kurul Üyeli¤i

Türkiye Personel Yönetimi Derne¤i Bursa fiubesi (PERYÖN) Kurumsal Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeli¤i

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu Avrasya, Afrika ve Ortado¤u ‹fl Konseyi (DE‹K) Üyelik

Türkiye D›fl Ticaret Derne¤i (TÜRKTRADE) Üyelik

Türkiye Kalite Derne¤i (KALDER) Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeli¤i

Reklam Verenler Derne¤i (RVD) Üyelik

‹talyan Ticaret Odas› Temsilcilik

Dünya ‹talyan Giriflimciler Derne¤i (CIIM EurAsiaMed) Yönetim Kurulu Üyeli¤i

Türk Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) Üyelik ve Çal›flma Grubu Üyelikleri

DEN‹ZTEM‹Z-TURMEPA Üyelik

Kurumsal ‹letiflimciler Derne¤i (KID) Yönetim Kurulu Üyeli¤i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Otomotiv Sanayi Meclisi Üyeli¤i, Otomotiv Ticaret 

Meclis Üyeli¤i

ERT-TBC Üyelik

Finansal Kurumlar Birli¤i (FKB) Üyelik, Yönetim Kurulu Üyeli¤i

Ifl›k Üniversitesi Endsütri Mühendisli¤i Bölümü Dan›flma Kurulu Üyeli¤i

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› Alt Komite Üyeli¤i

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü Derne¤i ( T‹DE) Üyelik

Türkiye Araflt›rmac›lar Derne¤i (TUAD) Üyelik

Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i (TKYD) Kurumsal Üyelik ve Çal›flma Grubu Üyelikleri

Yat›r›mc› ‹liflkileri Derne¤i (TUYID) Kurumsal Üyelik

Etik ve ‹tibar Derne¤i (TEID) Kurumsal Üyelik ve Temsilcilik

Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› E¤itim Vakf› (BUTGEM) Yönetim Kurulu Üyeli¤i

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Otomotiv Sektör Komite Bakanl›¤›

Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ‹cra Kurulu ve Güvenlik Grubu Üyeli¤i

ODTÜ/B‹LT‹R-ÜTEST Ürün Kullan›m› Test Birimi (OTEST) Dan›flma Kurulu Üyeli¤i

‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Üyelik

Ulusal Kal›p Üreticileri Birli¤i (UKUB) Yönetim Kurulu Yedek Üyeli¤i

Vergi Konseyi Çal›flma Grubu Üyelikleri

Kurumsal Risk Yönetimi Derne¤i (KRYD) Üyelik

G4-16

KURUMSAL ÜYEL‹KLER‹M‹Z
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Performans Verileri 2011 2012 2013 2014

Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

Üretim (adet) 307.788 256.428 244.614 222.807
Otomobil 98.505 77.538 82.817 59.109

Hafif Ticari Araç 195.555 178.890 161.797 163.698
CKD/SKD 13.728 0 0 0

Toplam Perakende Sat›fl (adet) 129.945 104.598 100.441 92.355
Otomobil 58.838 46.461 53.104 42.769

Hafif Ticari Araç 71.107 58.137 47.337 49.586
Toplam ‹hracat (adet) 180.698 154.069 160.319 142.281

Otomobil 53.216 46.869 43.477 25.067
Hafif Ticari Araç 113.562 107.200 116.842 117.214

CKD/SKD 13.920 0 0 0
Kapasite Kullan›m Oran› (%) 77 64 61 56*
Net Sat›fllar (bin TL) 7.336.658 6.705.274 7.037.954 7.440.009

Yurtiçi 3.242.963 2.928.462 2.876.376 3.023.705
Yurtd›fl› 3.964.044 3.667.217 4.069.041 4.297.030

Esas Faaliyetlerden Di¤er Sat›fllar 129.651 109.595 92.537 119.274
Vergi Öncesi Kar (bin TL) 508.088 497.440 477.075 472.253
Vergi Sonras› Kar (bin TL) 474.165 442.039 434.223 574.238
FAVÖK (bin TL) 806.196 834.155 816.735 815.607
Hisse Bafl›na Kazanç (Kr) 0,95 0,88 0,87 1,15
Yarat›lan Ekonomik De¤er - Net Gelirler (bin TL) 7.336.658 6.705.274 7.037.954 7.440.009
Da¤›t›lan Ekonomik De¤er (bin TL) 6.853.313 6.534.307 6.669.779 7.307.124

‹flletme Maliyetleri 6.137.418 5.467.501 5.751.832 6.062.362
Çal›flan Ücretleri ve Sair Haklar 356.344 431.271 439.750 520.030
Hissedarlara Ödenen Temettü 250.000 480.000 325.000 485.000

Devlete Do¤rudan ve Sorumlu S›fat›yla Ödenen
Vergiler ve Sair Yükümlülükler 98.985 144.086 140.229 228.387

Toplumsal Yat›r›mlar 10.566 11.449 12.968 11.345
Biriken Ekonomik De¤er (Bin TL) 483.345 170.967 368.175 132.885
Devletten Al›nan Teflvikler (Bin TL) 25.608 102.935 50.241 55.420
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,58 9,03 9,14 9,01
Toplam Ar-Ge Harcamas› (TL) 126.772 106.998 113.467 541.057
Toplan Ar-Ge Çal›flan› Say›s› 395 395 491 605
Al›nan Patent Say›s› 25 28 48 4

Çevresel Performans Göstergeleri

Toplam Enerji Tüketimi (GJ) 1.406.295 1.220.966 1.124.120 1.063.686
Do¤rudan Enerji Tüketimi - Do¤algaz (GJ) 644.128 607.682 612.661 609.138
Dolayl› Enerji Tüketimi (GJ) 762.167 613.284 511.459 454.548

Elektrik 535.517 480.107 441.120 434.108
Buhar 226.650 133.177 70.339 20.440

Üretilen Araç Bafl›na Enerji Tüketimi (GJ/araç) 4,78 4,76 4,60 4,77
Enerji Verimlili¤i Projeleriyle Sa¤lanan Tasarruf (GJ) 95.400 113.500 72.614 124.812
Enerji Verimlili¤i Projeleriyle Sa¤lanan
Sera Gaz› Emisyonu Azalt›m› (Ton CO2e) 8.653 10.294 6.541 9.720

Scope 1 2.756 3.278 2.254 4.995
Scope 2 5.897 7.016 4.287 4.725
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Performans Verileri 2011 2012 2013 2014

Do¤rudan Sera Gaz› Emisyonlar› (Scope 1) (Ton CO2e) 60.977 51.058 49.208 50.103
Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› (Scope 2) (Ton CO2e) 88.705 72.574 62.919 55.879
Personel Servislerinden Kaynaklanan
Sera Gaz› Emisyonlar› (Scope 3) (Ton CO2e)*** - - 2.639 2.740
Üretilen Araç Bafl›na Sera Gaz› Emisyonu (Ton CO2e/araç) 0,508 0,482 0,458 0,476
Toplam UOB Emisyonu (Ton) 1.371 1.091 993 891
Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alan›) 42,9 38,6 36,9 35,5
Toplam Su Çekimi - Yer alt› Kayna¤› (m3) 1.005.765 910.516 857.305 772.247
Üretilen Araç Bafl›na Taze Su Tüketimi (m3/araç) 3,416 3,551 3,505 3,466
Toplam Su Geri Kazan›m› (m3) 27.631.420 49.136.180 52.099.771 52.430.664

Tekrar Kullan›m 27.607.277 49.103.510 52.079.106 52.421.214
Geri Dönüflüm 24.143 32.670 20.665 9.450

At›k Su Deflarj› - Do¤al Al›c› Ortam (m3) 598.415 429.341 587.561 580.600
Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli At›k Miktar› (Ton) 3.520,6 2.870,6 2.618,4 1.484,0

Enerji Geri Kazan›m› 2.784,1 2.427,6 2.321,9 867,31
Geri Kazan›m 343,7 441,9 288,6 320,073

At›k Sahas› 344,5 0 0 297,44
At›k Yakma 22,9 4,2 7,9 0

Di¤er (Ar›tma) 25,5 0 0 0
Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz
At›k Miktar› (Ton) 81.624,6 69.379,1 67.831,5 62.753,1

Enerji Geri Kazan›m› 8,5 322,7 296,8 1.046,90
Geri Kazan›m 81.223,0 69.056,4 67.534,7 61.706,2

At›k Sahas› 350,1 0 0 0
At›k Yakma 0 0 0 0

Di¤er 43,0 0 0 0
Bertaraf Amac›yla Tafl›nan Tehlikeli At›k Miktar› (Ton) 3.520,6 2.870,6 2.618,4 1.484,0
Kullan›lan Toplam Ambalaj Miktar› (Ton) 7.788 6.886 6.536 5.987
Ambalaj At›¤› Geri Kazan›m Oran› (%) 100 100 100 100
Çal›flanlara Sunulan Çevre
E¤itimleri - Kat›l›m (kifli say›s›) 3.102 2.305 1.600 3.917

Do¤rudan ‹stihdam 2.402 1.575 630 3.092
Müteahhit Firma Çal›flan› 700 730 970 825

Çal›flanlara Sunulan Çevre E¤itimleri - Toplam Saat (kiflixsaat) 8.020 3.180 1.780 3.917
Do¤rudan ‹stihdam 7.320 2.090 630 3.092

Müteahhit Firma Çal›flan› 700 1.090 1.150 825
Toplam Çevre Yönetim Harcamas› (TL) 1.965.000 917.000 721.000 1.581.544
Çevre Yasalar›na Uyumsuzluk Cezas› (adet-TL) 0-0 0-0 0-0 0-0
Formal Mekanizmalarla ‹letilen Çevresel Etki fiikayetleri (adet) 0 0 0 0
Çevre Kriterleriyle De¤erlendirilen Toplam Tedarikçi Say›s› (adet)*** 0 2 6 9

Sosyal Performans Göstergeleri

Çal›flan E¤itimleri - Kat›l›mc› Say›s› (kifli) 5.536 5.641 5.619 7.131
Mavi Yakal› 4.380 4.576 4.380 5.819

Beyaz Yakal› 1.156 1.065 1.239 1.312
Kad›n 89 114 121 148
Erkek 7.047 6.527 5.498 6.983
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Performans Verileri 2011 2012 2013 2014

*Üç vardiya düzenine göre kurulu kapasite üzerinden hesaplanan kapasite kullan›m oran› %56 olmas›na karfl›n, 2013 y›l›ndan beri

çal›fl›lan iki vardiya düzenine göre hesapland›¤›nda, kapasite kullan›m oran›n›n %84 oran›nda oldu¤u görülmektedir.

** 12.05.2014 tarihi itibariyle haz›rlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu Raporu kapsam›nda kurumsal

derecelendirme notu 8,95 (%89,51) olarak belirlenmifl, daha sonra y›l içindeki faaliyetler gözden geçirilerek 05.11.2014 tarihi

itibar›yle haz›rlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’na istinaden, bir kez daha yükseltilmek suretiyle, 9,01 (%90,09)

olarak aç›klanm›flt›r.

***Kapsam s›n›rlar›nda yap›lan de¤erlendirme de¤iflikli¤i nedeniyle veriler geçmifle dönük olarak revize edilmifltir.

Çal›flan E¤itimleri - Toplam Saat (kiflixsaat) 243.045 159.223 224.198 268.412
Mavi Yakal› 149.482 106.525 122.560 141.080

Beyaz Yakal› 93.563 52.698 101.638 127.332
Kad›n 7.957 9.870 10.120 13.420
Erkek 235.088 149.353 214.078 254.991

Çal›flan Bafl›na Ortalama E¤itim Saati (saat/kifli) 31,4 22,0 35,8 39,9
Mavi Yakal› 23,1 17,9 24,9 28,1

Beyaz Yakal› 73,7 41,8 76,0 86,3
Kad›n 35,4 43,9 41,5 44,3
Erkek 31,3 21,3 35,6 41

Müteahhit Çal›flan› E¤itimleri - Kat›l›mc› Say›s› (kifli) 3.954 3.842 4.417 5.167
Müteahhit Çal›flan› E¤itimleri - Toplam Saat (kiflixsaat) 4.264 4.301 3.312 3.875
Müteahhit Çal›flan› Bafl›na Ortalama E¤itim Saati (saat/kifli) 4,8 4,5 4,0 5,0
Çal›flanlara Sunulan ‹SG E¤itimleri - Kat›l›mc› Say›s› 9.877 12.751 10.914 16.543

Do¤rudan ‹stihdam 5.923 8.909 6.497 8.062
Müteahhit Firma Çal›flan› 3.954 3.842 4.417 8.481

Çal›flanlara Sunulan ‹SG E¤itimleri - Toplam Saat (kiflixsaat) 59.060 25.456 34.500 67.181
Do¤rudan ‹stihdam 54.796 21.155 28.518 59.532

Müteahhit Firma Çal›flan› 4.264 4.301 5.982 7.649
Kay›p Günsüz Kaza Oran› (ilk yard›ml›)

Do¤rudan ‹stihdam 0,07 0,06 0,06 0,04
Müteahhit Firma Çal›flan› 1,21 0,79 0,58 0,13

Mesleki Hastal›k Oran› 0 0 0 0
Do¤rudan ‹stihdam 0 0 0 0

Müteahhit Firma Çal›flan› 0 0 0 0
Kay›p Günlü Kaza Oran›

Do¤rudan ‹stihdam 0,03 0,04 0,05 0,02
Müteahhit Firma Çal›flan› 0,24 2,06 0,73 0,51

‹flle ‹lgili Ölüm Say›s› 0 0 0 0
Do¤rudan ‹stihdam 0 0 0 0

Müteahhit Firma Çal›flan› 0 0 0 0
Yüksek Kaza ya da Mesleki Hastal›k Riski
Bar›nd›ran Ortam ya da Görevlerde Çal›flan Kifli Say›s› 0 0 0 0
‹flgücü Kriterleriyle De¤erlendirilen Toplam Tedarikçi Say›s› (adet)*** 0 2 15 21
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Çal›flan Demografisi 2011 2012 2013 2014

G4-9
G4-38

Toplam ‹flgücü (Say›) 8.621 8.183 7.087 7.259

Do¤rudan ‹stihdam 7.740 7.229 6.262 6.490
Kad›n 225 225 244 303
Erkek 7.515 7.004 6.018 6.187

Müteahhit Firma Çal›flan› 881 954 825 769
Sözleflme Türüne Göre Toplam Çal›flan Say›s› 7.740 7.229 6.262 6.490

Belirsiz Süreli ‹fl Akdi 6.731 6.413 6.252 6.461
Kad›n 220 219 242 303
Erkek 6.511 6.194 6.010 6.158

Geçici ‹fl Akdi 1.009 816 10 29
Kad›n 5 6 2 0
Erkek 1.004 810 8 29

Kategori Baz›nda Toplam Çal›flan Say›s› 7.740 7.229 6.262 6.490

Mavi Yakal› 6.471 5.967 4.924 5.015
Kad›n 2 1 2 20
Erkek 6.469 5.966 4.922 4.995

Beyaz Yakal› 1.269 1.262 1.338 1.475
Kad›n 223 224 242 283
Erkek 1.046 1.038 1.096 1.192

‹stihdam Türüne Göre Toplam Çal›flan Say›s› 7.740 7.229 6.262 6.490

Tam Zamanl› 7.740 7.229 6.262 6.490
Kad›n 225 225 244 303
Erkek 7.515 7.004 6.018 6.187

Yar› Zamanl› 0 0 0 0
E¤itim Düzeyine Göre Toplam Çal›flan Say›s› 7.740 7.229 6.262 6.490

E¤itimsiz 0 0 0 0
‹lkö¤retim 898 819 747 701

Lise 4.770 4.424 3.582 3.662
Üniversite ve Üstü 2.072 1.986 1.933 2.127

Yafl Grubuna Göre Toplam Çal›flan Say›s› 7.740 7.229 6.262 6.490

18-30 4.177 3.330 2.120 1.828
31-40 1.628 1.897 2.148 2.635
41-50 1.905 1.968 1.952 1.951
51-60 30 34 42 76

Üst Yönetim Yap›s› (Say›) 15 16 19 18

Cinsiyet Baz›nda 15 16 19 18
Kad›n 1 1 1 1
Erkek 14 15 18 17

Yafl Grubuna Göre 15 16 19 18
18-30 0 0 0 0
31-40 1 1 1 0
41-50 11 11 13 10
51-60 3 4 5 8
Uyruk 15 16 19 18

TC Vatandafl› 14 15 16 16
Yabanc› Uyruklu 1 1 3 2
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Çal›flan Demografisi 2011 2012 2013 2014

Orta Düzey Yönetim Yap›s› (Say›) 188 187 200 210

Cinsiyet Baz›nda 188 187 200 210
Kad›n 15 14 18 20
Erkek 173 173 182 190

Yafl Grubuna Göre 187 186 200 210
18-30 5 3 4 2
31-40 82 74 85 90
41-50 90 97 97 99
51-60 10 12 14 19

Toplu Sözleflme Kapsam›nda Çal›flan ‹flgücü (Say›) 6.471 5.967 4.924 4.980

‹fle Yeni Al›nan Çal›flanlar (Say›) 950 94 366 607

Cinsiyet Baz›nda 951 94 366 607
Kad›n 37 25 40 76
Erkek 914 69 326 531

Yafl Grubuna Göre 951 94 366 607
18-30 908 62 296 507
31-40 39 23 64 68
41-50 4 8 3 22
51-60 0 1 3 10

‹flten Ayr›lan Çal›flanlar (Say›) 309 566 1.129 426

Cinsiyet Baz›nda 309 566 1.129 426
Kad›n 8 21 20 20
Erkek 301 545 1.109 406

Yafl Grubuna Göre 309 566 1.128 426
18-30 186 333 802 114
31-40 45 123 187 131
41-50 74 95 127 146
51-60 4 15 12 35

Do¤um ‹znine Ayr›lan Çal›flan Say›s› 599 373 549 481

Kad›n 18 19 16 29
Erkek 581 354 533 452

Do¤um ‹zninden Dönen Çal›flan Say›s› 74 45 549 481

Kad›n 10 10 16 29
Erkek 64 35 533 452

Do¤um ‹zninden Döndükten Sonra Son

12 Ayd›r ‹flten Ayr›lmayan Çal›flan Say›s› 74 45 549 472
Kad›n 10 10 16 29
Erkek 64 35 533 443
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GRI G4 Göstergeleri

Gösterge Ad›                         Aç›klama

Profil Göstergeleri

G4-1 CEO Mesaj› (s.4-5)

G4-2 CEO Mesaj› (s.4-5); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-3 Künye (Arka Kapak ‹çi)

G4-4 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.46-50)

G4-5 Künye (Arka Kapak ‹çi)

G4-6 Ürün Portföyü (s.13); Pazar Görünümü (s.14)

G4-7 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.81)

G4-8 Pazar Görünümü (s.14)

G4-9 Pazar Görünümü (s.14); Yetenek Yönetimi (s.29); Performans Verileri (s.46);

Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.110-115)

G4-10 Performans Verileri (s.46)

G4-11 Yetenek Yönetimi (s.29)

G4-12 Tedarikçi Zinciri Yönetimi (s.32)

G4-13 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.82)

G4-14 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9); Dünya Klas›nda Üretim ve Yönetim Standartlar› (s.20);

Yetenek Yönetimi (s.28)

G4-15 Yönetiflim ve Sürdürülebilirlik (s.6); Dünya Klas›nda Üretim ve Yönetim Standartlar› (s.20);

Yetenek Yönetimi (s.28)

G4-16 Kurumsal Üyeliklerimiz (s.42)

G4-17 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-18 Rapor Hakk›nda (s.3); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-19 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-20 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-21 Önceliklendirme süreci dahilinde kullan›lacak performans göstergesi kapsam› ve unsur ba¤lay›c›l›k

s›n›rlar›n› da belirledik. GRI G4 Raporlama Rehberinde tan›mlanan göstergelerle uyum sa¤layan 

öncelikli konulara yönelik aç›klamalarda gösterge protokollerini takip ederken, GRI G4 taraf›ndan 

tan›mlanmayan öncelikli konularda flirkete özgü performans göstergeleri oluflturduk. Raporlama 

kapsam s›n›r›ndan dolay› Tofafl ba¤l› ortakl›klar› olan Fer Mas Oto Ticaret A.fi. ve Koç Fiat Kredi 

Tüketici Finansman A.fi flirketlerine yönelik bilgileri, flirketin finansal portföyü hakk›nda genel bilgi 

verdi¤imiz veriler d›fl›nda rapor içeri¤inden hariç tuttuk. Di¤er taraftan tüm öncelikli konularda 

flirket bilgileri rapor kapsam› dahilinde yer al›rken; ilgili alt konularla s›n›rl› olmak kayd›yla, enerji 

verimlili¤i ve emisyonlar, ‹SG, yetenek yönetimi ve mesleki e¤itim, ifl yerinde insan haklar› konular›nda

aç›klama yap›l›rken tedarikçi bilgilerine; ürün ve hizmet kalitesi ve müflteri memnuniyeti konular›nda

bayi ve servis bilgilerine, ifl eti¤i ve yolsuzlukla mücadele, de¤er zincirinde sürdürülebilirlik risklerinin

yönetimi, tedarikçi ve bayi ifl baflar›s› konular›nda tedarikçi, bayi ve servis bilgilerine; sürdürülebilir 

mobilite çözümleri, Ar-Ge yönetimi ve iflbirlikleri ve geliflen pazarlarda ürün stratejisi konular›nda 

ise FCA bilgilerine yer verdik.

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-22 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-23 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-24 Paydafl Kat›l›m› (s.11)

G4-25 Paydafl Kat›l›m› (s.11)

G4-26 Paydafl Kat›l›m› (s.11)

G4-27 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9); Geliflen Pazarlar ve Ürün Stratejisi (s.13); Tüketici Deneyimi (s.15); 

Kurumsal Vatandafll›k (s.38)

G4-28 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-29 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-30 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-31 Künye (Arka Kapak ‹çi)

D›fl Hariç

Denetim Tutulan

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

 - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

G4-32
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Gösterge Ad›                         Aç›klama

G4-32 Rapor Hakk›nda (s.3); GRI ‹ndeksi (s.48); Yasal Uyar› (Arka Kapak ‹çi);

Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporu (s.54-55)

G4-33 Rapor Hakk›nda (s.3); Yasal Uyar› (Arka Kapak ‹çi); Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporu (s.54-55)

G4-34 Kurumsal Yönetim Yap›s› (s.6); Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.92-97, 99-100)

G4-35 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-36 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-38 Kurumsal Yönetim Yap›s› (s.6); Performans Verileri (s.46);

Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.24-27,92-97)

G4-39 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.24)

G4-40 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.95-96)

G4-41 Tofafl Etik Davran›fl Kurallar›: www.tofas.com.tr/tr/hakkinda/Documents/TofasEtikKurallari.pdf  (s.5-6)

G4-42 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-43 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-44 Kurumsal Yönetim Yap›s› (s.6); Risk Yönetimi (s.7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10);

Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.103)

G4-45 Risk Yönetimi (s.7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-46 Risk Yönetimi (s.7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10); Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.96,99-100)

G4-47 Risk Yönetimi (s.7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10); Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.96,99-100)

G4-48 Tofafl Sürdürülebilirlik Raporu, Tofafl Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu taraf›ndan incelenmesine 

müteakkip Tofafl Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunulmufl ve Komite onay›n›n ard›ndan yay›nlanm›flt›r.

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10)

G4-51 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.103)

G4-52 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.103)

G4-53 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.98,103)

G4-56 Tofafl Etik Davran›fl Kuralar›: www.tofas.com.tr/tr/hakkinda/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

G4-57 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8)

G4-58 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8)

Standart Göstergeleri

Öncelikli Unsur: Ekonomik Performans

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EC1 Yerel Ekonomiye Katk› (s.38); Performans Verileri (s.43)

G4-EC3 ‹nsana Yarafl›r ‹flyeri (s.29) Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.145-146)

G4-EC4 Tofafl 2014 Faaliyet Raporu (s.142-143)

Öncelikli Unsur: Pazar Görünümü

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EC6 Performans Verileri (s.46)

Öncelikli Unsur: Dolayl› Ekonomik Etkiler

G4-DMA Kurumsal Vatandafll›k (s.38); Yerel Ekonomiye Katk› (s.38)

G4-EC7 Kurumsal Vatandafll›k (s.38-41)

G4-EC8 Ar-Ge Yönetimi (s.16-17); Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri (s.17-19); Sürekli Geliflim Odakl›

‹fl Yeri (s.30); Kurumsal Vatandafll›k (s.38-41)

Öncelikli Unsur: Sat›n Alma Uygulamalar›

G4-DMA Tedarik Zinciri Yönetimi (s.32-33)

G4-EC9 Tedarikçi Profili (s.33)

Öncelikli Unsur: Enerji

G4-DMA Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21)

G4-EN3 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21); Performans Verileri (s.43)

G4-EN5 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21); Performans Verileri (s.43)

G4-EN6 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21); Performans Verileri (s.43)

D›fl Hariç

Denetim Tutulan

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
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GRI G4 Göstergeleri

D›fl Hariç

Denetim Tutulan

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Ba¤›ms›z

olarak

denetlenmifltir

Gösterge Ad›                         Aç›klama

Öncelikli Unsur: Su
G4-DMA Çevre Yönetim Sistemi (s.22); Su Yönetimi (s.24)

G4-EN8 Su Yönetimi (s.24); Performans Verileri (s.44)

G4-EN9 Su Yönetimi (s.24)

G4-EN10 Su Yönetimi (s.24); Performans Verileri (s.44)

Öncelikli Unsur: Biyoçeflitlilik

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EN11 Tofafl üretim ve di¤er faaliyet tesisleri biyolojik çeflitlilik ya da benzer çevresel nitelikleri bak›m›ndan

koruma alt›na al›nm›fl alanlarda yer almamaktad›r.

G4-EN12 Tofafl faaliyetleri nedeniyle tesis civar› alanlarda oluflan beligin bir çevresel olumsuzluk 

gözlemlenmemektedir. Tüm faaliyetler ilgili otoritelerce verilen izinlerde belirtilen s›n›r de¤erler 

çerçevesinde yürütülmektedir.

Öncelikli Unsur: Emisyonlar

G4-DMA Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21-22)

G4-EN15 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21-22); Performans Verileri (s.43-44)

G4-EN16 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21-22); Performans Verileri (s.43-44)

G4-EN18 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21-22); Performans Verileri (s.43-44)

G4-EN19 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21-22); Performans Verileri (s.43-44)

G4-EN21 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.21-22); Performans Verileri (s.43-44)

Öncelikli Unsur: At›klar

G4-DMA Verimli ve Çevreci Malzeme ve At›k Yönetimi (s.24)

G4-EN22 Su Yönetimi (s.24); Performans Verileri (s.44)

G4-EN23 Verimli ve Çevreci Malzeme ve At›k Yönetimi (s.24); Performans Verileri (s.44)

G4-EN25 Performans Verileri (s.44)

G4-EN26 Su Yönetimi (s.24)
Öncelikli Unsur: Ürün ve Hizmetler

G4-DMA Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri  (s.17-19)

G4-EN27 Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri  (s.17-19)
Öncelikli Unsur: Yasal Uyum

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EN29 Çevre Yönetim Sistemi (s.22)
Öncelikli Unsur: Tafl›mac›l›k

G4-DMA Hammadde ve Ürün Lojisti¤inde Sosyal ve Çevresel Etkilerin Azalt›lmas› (s.35-37)

G4-EN30 Hammadde ve Ürün Lojisti¤inde Sosyal ve Çevresel Etkilerin Azalt›lmas› (s.35-37)
Öncelikli Unsur: Genel

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EN31 Çevre Yönetim Sistemi (s.22)
Öncelikli Unsur: Tedarikçi Çevresel Etki De¤erlendirme

G4-DMA Tofafl Tedarikçi Denetim Haritas› (s.33); Tedarikçi Gelifltirme Uygulamalar› (s.33-34);

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)

G4-EN32 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35); Performans Verileri (s.44)

G4-EN33 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)
Öncelikli Unsur: Çevresel fiikayet Mekanizmalar›

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EN34 Çevre Yönetim Sistemi (s.22)
Öncelikli Unsur: ‹stihdam

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-LA1 Performans Verileri (s.47)
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Gösterge Ad›                         Aç›klama

G4-LA2 Tüm Tofafl çal›flanlar› ifl akitlerinin do¤as›na uygun tüm haklardan özdefl biçimde faydalanmaktad›r.

2014 itibariyle, Tofafl iflgücü dahilinde yar› zamanl› çal›flan bulunmamakta, geçici ifl akdiyle çal›flan

29 kifli bulunmaktad›r.

G4-LA3 Performans Verileri (s.47)

Öncelikli Unsur: ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

G4-DMA ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i (s.27-28)

G4-LA5 Tofafl üretim tesisinde bulunan 9 ‹SG kurulunda 95 çal›flan görev almaktad›r. Tüm çal›flanlar›n 

temsil edildi¤i kurullarda ‹SG konular›na yönelik ba¤lay›c› kararlar al›nmaktad›r.

G4-LA6 Raporlama döneminde herhangi bir ifl kazas› sonucu ölüm ya da mesleki hastal›k

vakas› yaflanmam›flt›r.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i (s.27-28); Performans Verileri (s.45)

G4-LA7 Performans Verileri (s.45)

G4-LA8 ‹mzalanan toplu sözleflmelerin içeri¤inde ‹SG taahhütlerimiz yer almaktad›r. Son gerçeklefltirilen 

toplu sözleflme, yasal mevzuata uyum, sa¤l›k ve koruyucu ekipmanlarla ilgili konular›n› içermektedir.

Öncelikli Unsur: E¤itim

G4-DMA Sürekli Geliflim Odakl› ‹fl Yeri (s.30)

G4-LA9 Sürekli Geliflim Odakl› ‹fl Yeri (s.30-31); Performans Verileri (s.45)

G4-LA10 Sürekli Geliflim Odakl› ‹fl Yeri (s.30-31)

G4-LA11 Yüksek Performans Odakli ‹flyeri (s.31)

Öncelikli Unsur: Çeflitlilik ve Eflit Olanaklar

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.29)

G4-LA12 ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.29)

Öncelikli Unsur: Kad›n ve Erkekler için Eflit Ücretlendirme

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.29)

G4-LA13 Yüksek Performans Odakli ‹flyeri (s.31)

Öncelikli Unsur: Tedarikçi ‹flgücü Uygulamalar› De¤erlendirmesi

G4-DMA Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)

G4-LA14 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)

G4-LA15 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)

Öncelikli Unsur: Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.29)

G4-HR3 Raporlama döneminde ayr›mc›l›kla ilgili bir vaka yaflanmam›flt›r.

Öncelikli Unsur: Örgütlenme Hakk› ve Toplu Sözleflme

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.29)

G4-HR4 Raporlama döneminde Tofafl operasyonlar›nda örgütlenme ve toplu sözleflme hakk›n›n risk alt›nda

oldu¤u yönünde bir vaka gözlemlenmemifltir. Ayn› ilke tedarik denetim sürecinin de bir parças› 

olarak ele al›nmakta olup risk unsuru belirlenmemifltir.

Öncelikli Unsur: Çocuk ‹stihdam›

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.29)

G4-HR5 Raporlama döneminde Tofafl operasyonlar›nda çocuk istihdam› konusunda bir risk gözlemlenmemifltir.

Ayn› ilke tedarik denetim sürecinin de bir parças› olarak ele al›nmakta olup risk unsuru belirlenmemifltir.

Öncelikli Unsur: Zorla ve Zorunlu Çal›flma

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.29)

G4-HR6 Raporlama döneminde Tofafl operasyonlar›nda zorla ve zorunlu çal›flma konusunda bir risk 

gözlemlenmemifltir. Ayn› ilke tedarik denetim sürecinin de bir parças› olarak ele al›nmakta olup risk

unsuru belirlenmemifltir.
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GRI G4 Göstergeleri

D›fl Hariç

Denetim Tutulan
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Gösterge Ad›                         Aç›klama

Öncelikli Unsur: Güvenlik Uygulamalar›

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-HR7 Tofafl faaliyet sahalar›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›nda alan›nda uzmanlaflm›fl, sertifikal› güvenlik

personeli görev almaktad›r. Güvenlik personelinin e¤itim içeri¤inde üçüncü taraflarla iletiflim ve

insan haklar› konular› bulunmaktad›r. Tüm güvenlik personeline flirket prosedürleri hakk›nda 

bilgilendirme yap›lmaktad›r.

Öncelikli Unsur: De¤erlendirme

G4-DMA ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

G4-HR9 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

Öncelikli Unsur: Tedarikçilerde ‹nsan Haklar› Uygulamalar› De¤erlendirmesi

G4-DMA Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)

G4-HR10 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)

G4-HR11 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.35)

Öncelikli Unsur: Yerel Toplum

G4-DMA Kurumsal Vatandafll›k (s.38)

G4-SO2 Raporlama döneminde Tofafl operasyonlar›ndan dolay› yerel toplum üzerinde bir olumsuz

etkinin olufltu¤u vaka yaflanmam›flt›r.

Kurumsal Vatandafll›k (s.38)

Öncelikli Unsur: Yolsuzlukla Mücadele

G4-DMA ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

G4-SO3 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

G4-SO4 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

G4-SO5 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

Öncelikli Unsur: Kamu Politikalar›

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-SO6 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

Öncelikli Unsur: Toplum Üzerinde Etkilere Yönelik fiikayet Mekanizmalar›

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-SO11 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.8-9)

Öncelikli Unsur: Tüketici Sa¤l›k ve Emniyeti

G4-DMA Araç Emniyeti, Sürüfl ve Yolcu Konforu (s.19)

G4-PR1 Araç Emniyeti, Sürüfl ve Yolcu Konforu (s.19)

G4-PR2 Raporlama döneminde araç ve yolcu emniyeti konular›yla ilgili yasal düzenlemelere

uyumsuzlukla ilgili bir vaka yaflanmam›flt›r.

Öncelikli Unsur: Ürün ve Hizmet Etiketleme

G4-DMA Tüketici Deneyimi (s.15)

G4-PR3 Tüketici Deneyimi (s.15)

G4-PR4 Raporlama döneminde tüketici bilgilendirme ve ürün etiketlendirme konular›yla ilgili

yasal düzenlemelere uyumsuzlukla ilgili bir vaka yaflanmam›flt›r.

G4-PR5 Tüketici Deneyimi (s.15)

Öncelikli Unsur: Pazarlama ‹letiflimi

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-PR7 Raporlama döneminde pazarlama iletiflimi konular›yla ilgili yasal düzenlemelere

uyumsuzlukla ilgili bir vaka yaflanmam›flt›r.

Öncelikli Unsur: Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi

DMA Risk Yönetimi (s.7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.10); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

Risklerinin Yönetimi (s.35)
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D›fl Hariç

Denetim Tutulan

- -

- -

- -

- -

Gösterge Ad›                         Aç›klama

Öncelikli Unsur: Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri

DMA Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri (s.17-19)

Öncelikli Unsur: Ar&Ge Yönetimi ve ‹flbirlikleri

DMA Ar-Ge Yönetimi (s.16-17)

Öncelikli Unsur: Bayi ve Tedarikçi ‹fl Baflar›s›

DMA Tedarik Zinciri Yönetimi (s.32-37); Yetkili Bayi ve Servis A¤› (s.37)

Öncelikli Unsur: Geliflen Pazarlarda Ürün Stratejisi

DMA Geliflen Pazarlar ve Ürün Stratejisi (s.13)
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BA⁄IMSIZ DIfi DENET‹M RAPORU

G4-32
G4-33
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G4-32
G4-33
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