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Sürdürülebilir gelece¤i bugünden infla etmek mümkün mü?

Biz Tofafl’ta bunun mümkün oldu¤una inan›yoruz. Bu amaçla, üretti¤imiz araçlardan üretim sistemlerimize,

çal›flma ortam›m›zdan paydafllar›m›zla iliflkilerimize, de¤er zincirimizin bütününde sürdürülebilir çal›flma

ilkelerini hakim k›lmaya ve sürekli gelifltirmeye çal›fl›yoruz. Bu do¤rultuda, Türkiye’de sektörümüze öncülük

ederek sürdürülebilirlik yolculu¤umuzda gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar›, elde etti¤imiz sonuçlar› ve gelecek

projeksiyonlar›m›z› paydafllar›m›z›n görüfllerine sunmak amac›yla Kas›m 2014 itibariyle Tofafl Sürdürülebilirlik

Raporu uygulamam›z›n ilkini yay›nl›yoruz.

Tofafl Sürdürülebilirlik Raporu’nun, içerik, kapsam ve ba¤lay›c›l›k unsurlar›n›n belirlenmesi, performans

verilerinin hesaplanmas› ve aç›klamalar›n flekillendirilmesinde, Global Reporting Initiative (GRI) taraf›ndan

yay›nlanan G4 Raporlama Rehberi’nde belirtilen, temel (core) uygulama düzeyi ilkelerini takip ettik.

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›z›n Tofafl faaliyet ve performans› hakk›nda fleffaf,

do¤rudan ve güncel bilgiye ulaflabilme ihtiyac›n› gözeterek haz›rlad›¤›m›z bu raporda, Tofafl Türk Otomobil

Fabrikas› A.fi olarak gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar hakk›nda verilere yer verilmektedir. ‹fltiraklerimiz olan

Fer Mas Oto Ticaret A.fi. ve Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman A.fi flirketlerine ait verilere, finansal veriler

haricinde ve aksi belirtilmedi¤i takdirde rapor kapsam›na dahil edilmemifltir.

Rapor içeri¤inin oluflturulmas›nda, öncelikli sürdürülebilirlik konu portföyü temel al›nm›flt›r. Baz› öncelikli

konularda performans bildirimi yaparken flirket bilgilerinin yan›nda ilgili paydafllara yönelik verilere de yer

verdik. Rapor içeri¤inde kullan›lan performans bildirimlerinin haz›rlanmas›nda GRI G4 Raporlama Rehberi

taraf›ndan belirtilen performans göstergelerinin yan›nda sektör taraf›ndan genel kabul görmüfl veri türlerinden

de faydaland›k.

Kas›m 2014 itibariyle ilkini yay›nlad›¤›m›z Tofafl Sürdürülebilirlik Raporu 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri

aras›nda geçen bir y›ll›k dönemi kapsamaktad›r. Önümüzdeki y›llarda yay›nlayaca¤›m›z raporlar› da y›ll›k

planda haz›rlamay› hedefliyoruz.

Tofafl Sürdürülebilirlik Raporu 2013 yay›n›n›n PDF versiyonuna ve rapor içeri¤ine yönelik detayl› bilgiye

www.tofas.com.tr adresinden eriflebilirsiniz.
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De¤erli Paydafllar›m›z,

Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un “Türkiye’de bir otomobil

fabrikas› kurarak herkesin otomobil sahibi olabilmesine

olanak tan›mak” hayali üzerine 1968 y›l›nda Tofafl’›n temelleri

at›ld›. Bugün Tofafl, Türkiye otomotiv sektörünün öncü

kuruluflu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sektör üretim

ve ihracat›n›n yaklafl›k %20’sini gerçeklefltiren, Türkiye’nin

alt›nc› büyük sanayi kuruluflu olarak, Ar-Ge yat›r›mlar›,

ekonomik ve sosyal alanlarda yaratt›¤› katma de¤erle,

istikrarl› büyümesine devam eden küresel bir oyuncu

konumundad›r.  Finansal ve operasyonel baflar›s›n›n

yan›nda gelece¤e ›fl›k tutan otomotiv teknolojilerinin,

giderek artan oranda yerel bilgi, tecrübe ve kaynaklarla

gelifltirilmesinde de aktif rol oynamaktad›r.  Kuruldu¤umuz

günden bugüne biriktirdi¤imiz tecrübeyi, sahip oldu¤umuz

teknoloji ve yetenekli insan gücüyle birlefltirerek gelecek

nesillerin daha iyi yaflam standartlar›na ulaflmalar› için

gerekli koflullar› oluflturmaya yönlendiriyoruz. ‹leriye yönelik

yeni beklenti ve ihtiyaçlar›n olufltu¤u bu dönemde, en

önemli amac›m›z sürdürülebilir gelece¤in inflas› için

bugünden hareket ederek paydafllar›m›za karfl›

sorumluluklar›m›z› yerine getirmektir

Sürdürülebilir bir gelece¤in önünde duran en büyük

engellerden biri iklim de¤iflikli¤i konusudur. ‹klim de¤iflikli¤i

gerçe¤i kaç›n›lmaz flekilde sosyal ve ekonomik yaflam›

do¤rudan etkileyebilecek riskler bar›nd›rmaktad›r. Tafl›t

araçlar›n›n, iklim de¤iflikli¤inin nedenleri aras›nda bulunan

befleri kaynakl› sera gazlar›n›n oluflumu içindeki pay›

otomotiv sektörüne önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Tofafl da bu sorumlulu¤un bilinciyle hareket etmekte,

üretim süreçlerinde sürekli geliflimin yan›nda ürünlerde

de karbon sal›m›n›n azalt›lmas›n› sa¤layacak teknolojilerin

gelifltirilmesi için çal›flmaktad›r.  2013 y›l›nda, Dünya

Klas›nda Üretim Sistemi’nde (WCM) elde etti¤i Alt›n Seviye

baflar›s›, üretim süreçlerinde ulafl›lan mükemmelli¤in önemli

bir göstergesidir.

Raporlama döneminde hayata geçirilen çal›flmalarla,

Tofafl’›n de¤er zinciri genelinde, sosyal, çevresel ve

ekonomik boyutlar›yla sürdürülebilirlik performans›n›n

geliflimine yönelik baflar›lar elde edildi.  Üretim ve ürün

kaynakl› çevre performans›n›n yan› s›ra, ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i, yetenek yönetimi ve tedarik zinciri alanlar›nda

önemli kazan›mlar sa¤land›.

YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NIN MESAJI

2013 y›l›nda, Dünya Klas›nda Üretim Sistemi’nde (WCM)
elde etti¤i Alt›n Seviye baflar›s›, üretim süreçlerinde ulafl›lan

mükemmelli¤in önemli bir göstergesidir.
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Bu baflar›lar›n, çal›flma verimlili¤i ve finansal performans

üzerinde de pozitif etkileri görülmektedir. Tofafl, flirket

kültürünün önemli bir parças› olan kurumsal vatandafll›k

alan›nda sürdürdü¤ü çal›flmalarla da içinde yaflad›¤›m›z

toplumun gel iflimine deste¤ini devam ett irdi.

Tofafl’›n uzun y›llard›r sürdürülebilir yönetim yaklafl›m›yla

hayata geçirdi¤i faaliyetlerinden ve 2013 y›l›nda devreye

ald›¤› raporlama ile bunlar›n kamuoyu ile paylafl›lmas›ndan

memnuniyet duyuyoruz. Gelecek dönemlerde de,

sürdürülebilirlik ilkesiyle geliflimimizi sürdürecek; bugünkü

ve gelecek nesiller için ülkemizin ekonomik ve toplumsal

geliflimine katma de¤er yaratmaya devam edece¤iz.

Tofafl’›n flimdiye kadar elde etti¤i bu baflar›larda deste¤ini

esirgemeyen hissedarlar›m›za, çal›flanlar›m›za,

tedarikçilerimize ve bayilerimize flükranlar›m›z› sunar›m.

Mustafa V. Koç

Yönetim Kurulu Baflkan›

G4-1
G4-2
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Sayg›de¤er Paydafllar›m›z,

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Koç Holding ortakl›¤›yla
kurulan Tofafl, kendi pazar›n›n önde gelen otomobil üreticisi
ve FCA ekosisteminin önemli üyelerinden biridir. Zaman
içinde gelifltirmifl oldu¤u yetkinlikler sayesinde Tofafl’›n
FCA dünyas›ndaki rolü bölgesel bir üretici olman›n ötesine
geçerek stratejik bir Ar-Ge ortakl›¤›na dönüflmektedir.
Bu anlamda Tofafl, FCA'n›n gelece¤e yönelik
projeksiyonlar›nda önemli bir yere sahiptir.

FCA’n›n benimsedi¤i sürdürülebilirlik yaklafl›m› uluslararas›
düzeyde takdir toplamaktad›r. Bu kapsamda FCA, son
befl y›ld›r yüksek prestijli Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde Dünya ve Avrupa kategorilerinde yer
almaktad›r. fiirketimiz ayr›ca art arda iki y›ld›r ‹talya'da
iklim de¤iflikli¤inin ele al›nmas›nda kurumsal lider olarak
ilan edilmekte ve CDP Saydaml›kta Liderlik Endeksi
(CDLI) ve CDP Performansta Liderlik Endeksi'ne (CPLI)
girmektedir.

FCA ekosistemi üyesi olmak operasyonlarda mükemmellik
seviyesine ulaflmanın ötesinde, ayn› zamanda iflin
gelece¤ine dair ortak bir vizyonu paylaflmay› ve bu ortak
çabalara aktif bir flekilde kat›lmay› beraberinde
getirmektedir. Bu anlamda Tofafl, ayn› zamanda FCA’n›n
sürdürülebilirlik gündeminde de önemli bir sorumluluk
üstlenmektedir.

Müflterileri, çal›flanlar›, tedarikçileri, bayileri ve genel
anlamda toplum için güvenli bir gelecek infla etmek,
böylelikle yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ürünler sa¤lamay›
nihai bir hedef olarak benimsemek, FCA'n›n sürdürülebilirlik
taahhütlerinin temel bileflenleri aras›ndad›r. Bu ba¤lamda
Tofafl'›n sürdürülebilirlik program›n› gelifltirmek yönündeki
çabalar›n›; hem organizasyon, hem de operasyonel
anlamda gereken her türlü önlemi ivedilikle alma yönündeki
çabalar›n› memnuniyetle karfl›l›yor ve gelecek için önemli
bir ad›m olarak de¤erlendiriyoruz.

Bu raporlama dönemini, Tofafl'›n sürdürülebilirlik
çal›flmalar›n›n geliflimi aç›s›ndan önemli bir ilerleme y›l›
olarak de¤erlendiriyoruz. Dünya Klas›nda Üretim (WCM)
uygulamalar›nda Alt›n Seviye’ye ulafl›lmas› Tofafl'›n y›l
içinde gerçeklefltirmifl oldu¤u önemli baflar›lardan biridir.
Bu çal›flmalarda gösterilen üstün performans; enerji
verimlili¤i, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i gibi WCM'nin temel
unsurlar›n›n sürdürülebilirlik çal›flmalar›m›z aras›nda da
yer almas› nedeniyle özellikle önemlidir.

FCA EMEA COO MESAJI

Bu raporlama dönemini, Tofafl'›n sürdürülebilirlik çal›flmalar›n›n geliflimi

aç›s›ndan önemli bir ilerleme y›l› olarak de¤erlendiriyoruz. Dünya Klas›nda

Üretim (WCM) uygulamalar›nda Alt›n Seviye’ye ulafl›lmas› Tofafl'›n y›l içinde

gerçeklefltirmifl oldu¤u önemli baflar›lardan biridir.
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Tofafl 2013 y›l›nda üretilen araç bafl›na enerji tüketimini
4,60 GJ ve sera gaz› emisyonlar›n› 0,458 ton CO2e düzeyine
düflürmüfltür. Sürdürülebilir mobilite çözümleri sa¤lama
stratejimize katk›da bulunan Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte
bu çal›flmalar, FCA’n›n iklim de¤iflikli¤iyle mücadeleye
yönelik küresel taahhüdüyle uyumluluk sa¤lama anlam›nda
kritik öneme sahiptir. Üretilen araç bafl›na tüketilen toplam
suyun 3.51 m3 seviyesine düflürülmesi de önemli bir
kazan›md›r.

Baflar›m›za en büyük katk›y› sa¤layan çal›flanlar›m›z için
güvenli bir çal›flma ortam›n oluflturulmas› iflveren olarak
bafll›ca sorumluluklar›m›zdan biridir. Bu nedenle Tofafl’›n
“s›f›r ifl kazas›” hedefi ile uyum içinde yürütülen uygulamalar›
kritik öneme sahiptir. 2013 y›l›nda, kay›p günlü kaza oran›n›n
ve güvensiz koflullar›n %95; güvensiz davran›fllar›n %87
oran›nda düflürülmesi, gelecekteki performans›m›z› daha
da fazla art›rmam›z ad›na bize yol gösterecek önemli
geliflmelerdir.

Bu örnekler raporlama döneminde elde edilen operasyonel
baflar›n›n yaln›zca küçük bir k›sm›n› yans›tmaktad›r. Üst
yönetim ve di¤er idari kademelerde, sürdürülebilirlik
yönetimi organlar›n›n oluflturulmas› ve ilgili konular›n risk
yönetimi modelleri ile di¤er önemli alanlara dahil edilmesi
gibi sürdürülebilirlik çal›flmalar›n›n organizasyon ve yönetim
yap›s›n›n gelifltirilmesi alan›nda kaydedilen ilerlemeler,
gelecek dönemlerde daha yüksek performans
göstermemizi ve sürdürülebilirlik stratejimizin baflar›yla
hayata geçirilmesini mümkün k›lacakt›r.

Bu vesileyle Tofafl’›n gelecekte sürdürülebilirlik
yolculu¤unda baflar›ya ulaflaca¤›na dair güvenimin tam
oldu¤unu ifade etmek isterim. Bu çal›flmalarda önemli
roller üstlenen çal›flanlar›m›za, hissedarlar›m›za,
tedarikçilerimize ve bayilerimize teflekkürlerimi sunar›m.

Alfredo Altavilla
FCA EMEA Bölgesi Operasyon Direktörü
Tofafl Yönetim Kurulu Üyesi
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Sayg›de¤er Paydafllar›m›z,

Tofafl, Türk otomotiv sanayindeki öncü konumu
do¤rultusunda, kuruluflundan bugüne ekonomiye, sektöre
ve tüm paydafllar›na sürekli geliflim vaadiyle sürdürülebilir
de¤er üretmeyi kendine hedef edinmifltir.  Bugün 6.268
çal›flan›m›zla, alt› küresel markaya araç gelifltiren ve üretim
yapan, kazand›¤› Ar-Ge yetkinli¤iyle gelece¤in mobilite
teknolojilerini tasarlayan, Fiat Chrysler Automobiles (FCA)’›n
‹talya’dan sonra Avrupa’daki en büyük ikinci Ar-Ge ve
üretim merkezi haline geldi¤imizi gururla belirtmek isterim.
Ana hissedarlar›m›z Koç Holding ve FCA’in de¤erli
katk›lar›yla ulaflt›¤›m›z bu nokta bizlere, faaliyet
gösterdi¤imiz ekonomilerin, içinde yaflad›¤›m›z toplumun
ve genel olarak dünyam›z›n sürdürülebilir bir gelecek
sahibi olmas› ad›na daha fazla sorumluluk yüklemektedir.
Biz de bu sorumlulu¤un bilinciyle hareket ediyor,
faaliyetlerimizin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlar›yla
paydafllar›m›z için de¤er üretmesi için azami gayret sarf
ediyoruz.

2013, üretim, ihracat ve iç pazar faaliyetlerimiz aç›s›ndan
baflar›l› bir performans gerçeklefltirdi¤imiz bir dönem
olmas›n›n yan› s›ra, sorumlu ve sürdürülebilir ifl modellerinin
organizasyonumuzda geliflimini h›zland›rd›¤›m›z bir y›l
olma niteli¤i de tafl›maktad›r. Bu kapsamda Tofafl
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çal›flma
Grubu’nun koordinasyonunda, tüm ekiplerce
gerçeklefltirilen faaliyetlerin, kurumsal sürdürülebilirlik
performans›m›z› bu raporlama döneminde oldu¤u gibi
gelecek y›llarda da daha ileri seviyelere tafl›mas›n›
bekliyoruz.

Bu y›l dahil oldu¤umuz Karbon Saydaml›k Projesi (CDP)
ve B‹ST Sürdürülebilirlik Endeksi çal›flmalar›yla da gelecek
dönem faaliyetlerimizi destekler nitelikte baflar›l› sonuçlar
elde etmeyi umuyoruz. 2014 y›l›nda CDP Global listesinde
A band›nda yer alan ilk ve tek Türk flirketi olma baflar›s›n›
göstermemiz, Borsa ‹stanbul’da ifllem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performanslar› en üst seviyede olan
firmalar›n yer ald›¤› “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”ne
girmemiz bize, bu yolda do¤ru ad›mlarla ilerledi¤imizi
ifade ediyor.

Sürdürülebilir bir gelece¤in infla edilmesi konusunda
gündemimizin en önemli konular›ndan birini iklim de¤iflikli¤i
oluflturmaktad›r. Otomotiv üreticilerinin genelinin konuya
duyarl›l›kla yaklaflarak, çözümler üretmeye yönelmesi,
sorunun sosyal, çevresel ve ekonomik risk boyutlar›yla ele
al›n›yor olmas› önemli bir kazançt›r. ‹klim de¤iflikli¤i
sorununa karfl› üretim süreçlerinin gelifltirilmesinin yan›nda
araçlar›n enerji ve emisyon de¤erlerinin düflürülmesi,
alternatif yak›t teknolojilerinin gelifltirilmesi ve alternatif
sürdürülebilir mobilite çözümleri oluflturulmas› konusunda
en öncü aktörlerden olan Fiat Chrysler Automobiles’in
(FCA) stratejik Ar-Ge ve üretim tesislerinden biri olarak bu
çal›flmalarda aktif rol üstleniyoruz.

CEO MESAJI
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2013, üretim, ihracat ve iç pazar faaliyetlerimiz aç›s›ndan

baflar›l› bir performans gerçeklefltirdi¤imiz bir dönem olmas›n›n yan› s›ra,

sorumlu ve sürdürülebilir ifl modellerinin organizasyonumuzda

geliflimini h›zland›rd›¤›m›z bir y›l olma niteli¤i de tafl›maktad›r.

Gerçeklefltirdi¤imiz bu faaliyetlerde, gelece¤in sürdürülebilir
otomotiv teknolojilerinin üretilmesine katk› sa¤laman›n
yan›nda Ar-Ge çal›flmalar›nda yerelleflmeyi ön planda
tutan yaklafl›m›m›zla flirketimiz yan› s›ra Türk otomotiv
endüstrisinin de Ar-Ge birikimine önemli bir katk› sa¤l›yoruz.
Bu alandaki gayretlerimizin en önemli göstergesini de
2013 y›l›nda, Avrupa Birli¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen
Dünyan›n En Çok Ar-Ge Yat›r›m› Yapan fiirketleri
s›ralamas›nda ilk 1.500 flirket aras›nda yer alabilen üç Türk
flirketinden biri olmam›z oluflturmaktad›r.

Üretim baflta olmak üzere de¤er zincirimiz genelinde
sürdürülebilir ifl süreçleri oluflturman›n ve sürekli geliflim
sa¤lanmas›n›n önde gelen yöntemlerinden biri olan ve
FCA ekosistemi genelinde 177 Grup fabrikas› ve 370
tedarikçi fabrikas›nda hayata geçirilen Dünya Klas›nda
Üretim (WCM)  Program›’nda Alt›n Seviye’ye ulaflan 3 FCA
fabrikas›ndan biri olmam›z da raporlama döneminde elde
etti¤imiz baflar›lar aras›nda yer almaktad›r. ‹fl güvenli¤i,
enerji ve emisyon yönetimi gibi sürdürülebilirlik alanlar›na
özellikle odaklanan WCM faaliyetlerimizin de katk›lar›yla
baz y›l›m›z olan 2012’de 4,76 GJ/araç olan enerji tüketim
de¤erimizi 4,60 GJ/araç düzeyine, emisyon de¤erimizi
0,482 ton CO2e düzeyinden 0,458 ton CO2e’ne, 3,55
m3/araç olan su tüketimimizi ise 3,51 m3/araç seviyesine
indirdik. Di¤er taraftan malzeme tüketiminde sorumlulu¤u
odak noktas›nda tutan uygulamalar›m›zla ham malzeme
tüketimlerimizde belirgin iyilefltirmeler elde ettik.

En önemli de¤erlerimizden biri olan yetenekli ve tecrübeli
ifl gücümüz için insana yarafl›r, güvenli ve geliflime odakl›
bir ifl yaflam› sunmak en önem verdi¤imiz geliflim
alanlar›ndad›r. Raporlama döneminde, geçmifl y›llarda
bafllayan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i performans geliflimini
sürdürmeyi baflard›k. Bu kapsamda müteahhit firma
çal›flanlar›n›n da dahil oldu¤u yaralanma ve kay›p günlü
kaza frekans oranlar›m›z› 0,05 düzeyine indirdik. Gelecek
dönemlerde de üretim süreçlerimizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
uygulamalar›m›z› güçlendirmeye devam edip “0 ifl
kazas›na” ulaflmay› hedefliyoruz.

Di¤er taraftan Tofafl Akademi uygulamam›zla, çal›flan-
lar›m›z›n mesleki gelifliminin desteklenmesinde önemli bir
geliflim göstererek y›l içinde 5.619 kiflilik kat›l›mla toplam
224.198 kifli x saat e¤itim çal›flmas› düzenledik.

Tofafl’›n ifl baflar›s›n›n tedarik zincirimizde faaliyet gösteren
ifl ortaklar›m›z›n baflar›s›yla do¤ru orant›l› oldu¤u
düflüncesiyle yürüttü¤ümüz tedarikçi geliflim çal›flmalar›m›z›
raporlama döneminde de davam ettirerek tedarikçilerimizin
verimlilik, kalite, çevre yönetimi, ifl güvenli¤i konular›ndaki
performans›na yönelik önemli sonuçlar elde ettik.

Operasyonel süreçlerimizde sürdürülebilirlik performan-
s›m›z›n gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar›m›z›n yan› s›ra
Tofafl kurum kültürünün önemli bir bilefleni olan kurumsal
vatandafll›k alan›nda da çal›flmalar›m›z› devam ettirerek
e¤itim, kültür-sanat ve spor alanlar›ndaki geliflime olan
deste¤imizi sürdürdük.

Sürdürülebilirlik performans›m›z›n gelifliminde önemli bir
baflar› y›l›n› idrak etti¤imiz 2013’te sektörümüze öncülük
eden bir uygulamay› daha hayata geçirerek Türk otomotiv
sanayinde, GRI G4 Raporlama Standard› takip edilerek
haz›rlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu yay›nlayan flirket
olma gururunu da yafl›yoruz. Bu vesileyle, herkes için
sürdürülebilir bir gelecek infla etmekte üzerimize düflen
sorumlulu¤u yerine getirme yönündeki yolculu¤umuzda
en büyük destekçilerimiz olan baflta çal›flanlar›m›z,
hissedarlar›m›z, bayi, tedarikçi ve yan sanayimiz olmak
üzere tüm paydafllar›m›za teflekkürlerimizi sunar›m.

Kamil Baflaran
Yönetim Kurulu Üyesi & CEO
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Ana hissedarlar›m›z olan Koç Holding ve Fiat Chrysler
Automobiles’den (FCA) devrald›¤›m›z de¤er ve ilkeler
do¤rultusunda gelifltirdi¤imiz yönetiflim yap›m›zla
sektörümüzde öncü bir konuma ulaflt›k. Üstün ifl eti¤i
normlar›na ba¤l›l›k, sürekli geliflim odakl› ve sorumlulu¤un
flekillendirdi¤i çal›flma anlay›fl›m›z y›llar içinde elde etti¤imiz
baflar›n›n da temelini oluflturmaktad›r.

KURUMSAL YÖNET‹M YAPISI

fieffafl›k, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleriyle
kurgulanan kurumsal yönetim anlay›fl›m›z do¤rultusunda
oluflturulan örgütlenme ve yönetsel uygulamalar›m›z›,
uluslararas› kriterlere uygun modern ilke ve düzenlemeler
çerçevesinde her geçen gün gelifltiriyoruz. Bu ba¤lamda
raporlamalar yoluyla paydafllar›m›z› bilgilendirmeyi ve
kal›c› fayda sa¤layacak bir yap› oluflturmak suretiyle
fark›ndal›¤›m›z› art›racak kurumsal yönetim ilkelerini hayata
geçirmeyi hedefliyoruz. Performans›m›z› ölçerek art›rmay›
da bir disiplin olarak ele al›yoruz. Bu do¤rultuda 2007 y›l›
itibariyle derecelendirme sürecine bafllad›¤›m›z kurumsal
yönetim faaliyetlerimizi, kurumsal yönetim ilkelerinin her
düzeyde hayata geçirilmesi prensibiyle de¤erlendiriyoruz.
Bu alanda derecelendirme yapt›ran ilk befl flirket aras›nda
yer alarak, B‹ST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin
hesaplanmaya bafllamas›yla birlikte, derecelendirme
yapt›ran ilk Koç Toplulu¤u ve ilk otomotiv flirketi olma
baflar›s›n› da gösterdik. Bu çal›flmalar›n bir sonucu olarak,
2013 y›l›nda gerçeklefltirilen de¤erlendirme sonucunda,
Tofafl’›n kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,14’e
yükseltilmifltir. Böylelikle 2013 sonu itibariyle B‹ST Kurumsal
Yönetim Endeksi’nde en yüksek nota sahip otomotiv flirketi
olma baflar›s›n› sürdüren Tofafl, bu konudaki öncülü¤ünü
de devam ettirmifltir. (*)

Gerek Tofafl’›n Kurumsal Yönetim ‹lkelerini dinamik bir
süreç olarak de¤erlendirmesi, gerekse ilk uyguland›¤›
2007 y›l›ndan günümüze derecelendirme notumuzun
sürekli art›r›lm›fl olmas›, yat›r›mc› ve paydafllar›m›z taraf›ndan
önemli bir gösterge ve güven unsuru olarak
de¤erlendirilmektedir.

Tofafl Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan atanan 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
fiirket CEO’sudur. Stratejik yönelimlerin tespiti ve
yönetilmesi, risk yönetimi, erken uyar› ve kontrol sistemlerinin
ifllerli¤inin sa¤lanmas› gibi hususlar›n yan› s›ra, kurumsal
yönetim ilkelerine uyumun sa¤lanmas›, kurumsal
hedeflerinin belirlenmesi ve bunlara yönelik beklenen
performans ve neticelerin elde edilmesine yönelik çal›flmalar
Yönetim Kurulumuzun sorumluluklar› aras›ndad›r. fiirket
stratejileri do¤rultusunda hedeflenen performans›n elde
edilmesi ve buna yönelik çal›flmalar›n yürütülmesi ise
CEO ve flirket üst yönetiminin görevleri aras›ndad›r.

Tofafl Yönetim Kurulu’nun faaliyet etkinl i¤inin
sa¤lanmas›nda, alt komite çal›flmalar›n›n önemli bir rolü
bulunur. Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi,
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanmas› ve Risk
Yönetimi Komitesi çal›flmalar›n›, belirlenen esaslar
çerçevesinde Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak yürütür.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri gere¤i Kurumsal Yönetim
Komitesi ayn› zamanda Aday Gösterme ve Ücretlendirme
Komiteleri görevlerini de yerine getirmektedir.
Tofafl kurumsal yönetim yap›s› hakk›nda detayl› bilgiye
www.tofas.com.tr adresinden ve Tofafl Faaliyet Raporu
2013’ten ulaflabilirsiniz.

YÖNET‹fi‹M VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K    “ Kurumsal Sürdürülebilirlik ‹çin fieffaf ve Sorumlu Yönetim”

G4-15
G4-34

G4-38
G4-44

 * Söz konusu derecelendirme raporlamalar› sürecinde, 2014 itibariyle gerçeklefltirilen SPK düzenlemeleri çerçevesinde ve derecelendirme flirketlerinin uygulad›¤› metodoloji de¤iflikli¤i kapsam›nda,
tüm flirketlerin derecelendirme notlar› tekrar revize edilmifltir. Yeni derecelendirme metodolojisiyle beraber Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan zorunlu maddelerin uygulanmas›nda 100 tam

puan yerine, 85 puan üzerinden derecelendirme yap›lmaya baflland›¤› için, derecelendirme yapt›ran tüm flirketlerle beraber Tofafl’›n da notu revize edilmek suretiyle 8,95 olarak yeniden belirlenmifltir.
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R‹SK YÖNET‹M‹

Tofafl’ta risk yönetimini, üst yönetimden flirket geneline
yay›lan bir anlay›flla gerçeklefltiririz. Risk yönetiminden
sorumlu en üst düzey organ›m›z Yönetim Kurulu olup bu
görevi Riskin Erken Saptanmas› ve Risk Yönetimi Komitesi
arac›l›¤›yla yürütmektedir. Komite, kurumsal risk
politikalar›n›n oluflturulmas›ndan risklerin ölçüm ve
yönetimine dair olas›l›klar›n belirlenmesinden, uygun risk
limitlerinin oluflturulmas›, izlenmesi ve raporlanmas›ndan
sorumludur. Risk yönetimine yönelik çal›flma ve sonuçlar›,
do¤rudan Yönetim Kurulu’na raporlan›r. Gerekli hareket
yöntemleri de Yönetim Kurulu düzeyinde flekillendirilir.
Risklerin takip ve yönetiminde, dünya genelinde de kabul
görmüfl çeflitli ad›mlar›n uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›na
dayal› bir metodoloji benimsiyoruz. Bu kapsamda risk
yönetiminde genel olarak 5 ana ad›m› takip etmekteyiz.

1. Riskin Tan›mlanmas›: ‹lk aflamada, gelecekte oluflmas›
muhtemel olaylar›n flirketimizin hedeflerine varmas›n› ne
derece engelleyebilece¤i ve yavafllatabilece¤ini (veya
h›zland›rabilece¤ini) ön görmeye çal›flarak tafl›nan ve
tafl›nabilecek riskleri saptar›z. Bu tan›mlama çal›flmas›,
tespit edilen risklerin nerede, ne zaman, nas›l ve neden
ortaya ç›kabilece¤i konusunda görüfl oluflturmay› da içerir.

2. Riskin Ölçümlenmesi: Bir sonraki ad›mda, tespit etti¤imiz
riskleri büyüklük ve kritiklik derecelerine göre s›ralayarak
aralar›ndaki iliflkileri ortaya koymaya ve büyüklü¤ünü
netlefltirmeye çal›fl›r›z.

3. Riskin De¤erlendirilmesi: Portföydeki risklerin yol
açabilece¤i olas› olumlu ve olumsuz sonuçlar aras›ndaki
denge ve etkiyi analiz eder; genel risk seviyesinin azalt›lmas›
için öncelikle hangi risklere yo¤unlaflmam›z gerekti¤ine
karar vererek önceliklendirme yapar›z.

4. Risklerin Hafifletilmesi veya Transferi: Kritiklik listesinin
en bafl›nda yer alan risklerin olas› olumsuz etkilerinin
hafifletilmesi veya transferi için gerekli aksiyon ve tedbirleri
belirleyerek hayata geçiririz.

5. Sürekli ‹zleme: Risk yönetimi sistemimizin do¤ru
iflledi¤inin ve etkin oldu¤unun teyidi için tedbirlerin
zaman›nda al›narak etkili olup olmad›¤›n› sürekli olarak
yeniden de¤erlendirir ve süreçte gerekli düzeltmeleri
yapar›z.

Yasal gerekliliklerin yan› s›ra ek düzenlemelerle
destekleyerek fleki l lendirdi¤imiz r isk yönetim
organizasyonumuz flirket varl›k ve de¤erlerinin korunmas›,
ticari, finansal ve operasyonel güvenin sa¤lanmas› ve
kurumsal risk yönetiminde sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket
eder. Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda Tofafl’›n maruz
kalabilece¤i potansiyel riskler stratejik, finansal,
operasyonel, d›fl riskler, uyum ve sürdürülebilirlik olmak
üzere 6 grupta toplanarak yönetilir.

Risk yönetim portföyümüzün 6 ana alan›ndan birini oluflturan
sürdürülebilirlik riskleri, Tofafl’›n sürdürülebilirlik performans›
üzerinde etkisi bulunan tüm konular› kapsar. fiirketimizin
karfl›laflabilece¤i sürdürülebilirlik riskleri bu kapsamda
de¤erlendirilerek önleyici yaklafl›mlar belirlenir, elde edilen
sonuçlar incelenerek raporlan›r.

Tofafl kurumsal risk yönetimi ilke, organizasyon ve
çal›flmalar› hakk›nda detayl› bilgiye www.tofas.com.tr
adresinden ulaflabilirsiniz.

G4-44
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‹fi ET‹⁄‹ VE ‹Ç KONTROL

Faaliyetlerimizi yürütürken üstün ifl eti¤i kurallar›na ba¤l›
hareket etmek, çal›flma anlay›fl›m›z›n göz ard› edilemez
bir parças›d›r. Etik anlay›fl›m›z›n temelleri ve uymam›z
gereken kurallar›n tümü Tofafl Etik Kurallar› döküman›yla
düzenlenir. Etik kurallar tüm ifl birimlerimiz ve her düzeyde
çal›flan›m›z için oldu¤u gibi hissedarlar›m›z, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, tedarikçi ve bayilerimiz için de ba¤lay›c›d›r.
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 durumlar› bildirmek tüm Tofafl çal›flanlar›n›n
sorumlulu¤u alt›ndad›r.

Tofafl Etik Kurallar›’n›n hayata geçirilmesi sürecinde
çal›flanlarla çeflitli oturumlarda bir araya gelinerek etik
kurallar ve uygulama prosedürleri hakk›nda bilgilendirme
yap›lm›flt›r. ‹fle al›m sürecimizin bir parças› olarak da yeni
çal›flanlara, Tofafl Etik Kurallar› hakk›nda bilgi verir, kurallar›n
tümünün okundu¤undan emin oluruz. Ayr›ca Tofafl Etik
Kurallar›’n›n tüm çal›flanlar›m›za bildirilmesi, bu kurallara
gerekli önemin verilmesi ve uyumun sa¤lanmas› konusunda
gerekli çaba ve liderli¤in gösterilmesi tüm orta ve üst
düzey yöneticilerimizin asli görev ve sorumluluklar›
aras›ndad›r. Di¤er taraftan hiçbir çal›flan›m›z etik kurallara
uygun davranmas›ndan dolay› flirketin u¤rayaca¤› zarardan
sorumlu tutulmaz.

Tofafl Etik Kurallar›, çal›flan ve di¤er ilgili paydafllar›m›z›n
faaliyetleri çerçevesinde karfl›laflabilece¤i potansiyel
konular› içeren genifl kapsaml› bir içeri¤e sahiptir. 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› Tofafl Etik Kurallar›
belgesinde yer al›r. Bunun yan›nda ihlal durumlar›nda
izlenecek prosedürler ve disiplin uygulamalar› da doküman
kapsam›nda düzenlenir.

Faaliyetlerimizin üstün ifl eti¤i kurallar›na ba¤l› olarak
yürütülmesi Yönetim Kurulumuzun sorumluluklar›
aras›ndad›r. Bu sorumluluk Yönetim Kurulumuzun tespit
etti¤i Tofafl Etik Kurulu arac›l›¤›yla yürütülmektedir. CEO,
Hukuk Bafl Müflaviri, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü ve ilgili
di¤er direktörlerden oluflan Tofafl Etik Kurulu 6 ayda bir
ya da üyelerden herhangi birinin ça¤r›s› üzerine toplan›r.
Tofafl Etik Kurulu, etik ilkelerin flirket içinde yay›l›m ve
anlafl›l›rl›¤›ndan, iç ve d›fl paydafllarla iletifliminden, gerekli
hallerde revizyonundan, etkin yönetiminden, çal›flan ve
üçüncü kiflilerin ihlal bildirimlerinin incelenmesi ve karara
ba¤lanmas›ndan, gerekli durumlarda soruflturma
komisyonlar›n›n kurulmas›ndan ve kararlar›n disiplin
prosedürüne uygun olarak uygulanmas›ndan ve
ilgili mercilerin bilgilendirilmesinden sorumludur.

Etik kurallar›n ihlali flüphesi do¤du¤u anda bu konuda
Etik Kurul’a bildirim yapmak tüm çal›flanlar›m›z›n
sorumlulu¤undad›r. ‹hlal durumlar›n›n bildirilmesine iliflkin
tüm çal›flan ve paydafllar›m›z›n kolay eriflimine aç›k kanallar
oluflturulmufltur. Bildirim yap›l›rken, 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 ba¤lay›c› olup
taraflar›n kararlara karfl› itiraz haklar› sakl›d›r. Etik Kurul’un
itiraza yönelik kararlar› ise nihaidir.
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Rüflvet, suistimal ve yolsuzluk hiçbir koflulda ve boyutta
müsamaha göstermeyece¤imiz davran›fllard›r.
Çal›flanlar›m›z ya da üçüncü kiflilerce bu gibi bir davran›fl›n
sergilenmesi halinde izleyece¤imiz soruflturma ve disiplin
prosedürleri belirlenmifltir.

Etik kurallar›m›zda da aç›kça belirtildi¤i üzere Tofafl hiçbir
siyasi veya ideolojik düflünce, e¤ilim ya da örgütlenmenin
taraf› de¤ildir. Bu do¤rultuda hiçbir flekilde siyasi parti,
politikac› ve adaylar›n faaliyet veya kampanyalar›na
do¤rudan ya da dolayl› olarak destek olmaz, flirket faaliyet
sahalar›nda bu gibi çal›flmalara izin vermez ya da flirket
kaynaklar›n› bu gibi çal›flmalara tahsis etmeyiz. Di¤er
taraftan kamu kurulufllar›yla karfl›l›kl› bilgi paylafl›m› ve
görüfl al›fl verifli boyutunda fleffaf iliflkiler kurar, flirketimiz
ve sektörümüz hakk›nda bilgi taleplerini karfl›lar›z. Sektörün
sorunlar›n›n dile getirilmesi ve ilgili kamu politikalar›n›n
gelifltirilmesi süreçlerinde sektörel sivil toplum kurulufllar›n›n
çal›flmalar› esas olup sektör geneline yöneliktir. Tofafl
olarak flirket ç›karlar›na yönelik olarak lobi faaliyeti yürütmez,
bu faaliyetleri yürüten kiflilere destek vermeyiz. Kamu
kurulufllar›n›n müflteri durumunda oldu¤u durumlarda ya
da ihale ile al›m söz konusuysa ilgili yasal ve prosedürel
durumlara tam uyumla serbest rekabet kurallar›na uygun
hareket ederiz.

Sorumlu ve sürdürülebilir bir yönetim anlay›fl›n›n hayata
geçirilmesinde etkin bir iç kontrol mekanizmas›n›n
gereklili¤ine inan›yoruz. Bu kapsamda Yönetim Kurulu
nezdinde oluflturulmufl Denetim Komitesi, iç denetim
sistemlerimizin etkinli¤inden, iflleyiflinden ve elde edilen
sonuçlara yönelik al›nacak tedbirler hakk›nda Yönetim
Kurulu’na raporlama yap›lmas›ndan sorumludur. ‹ç kontrol
süreçlerinde temel olarak flirketimizin karfl›laflabilece¤i
finansal, operasyonel ve di¤er risk gruplar›nda
faaliyetlerimizin tutarl›l›¤› ve yan›t verebilirli¤inin güvence
alt›na al›nmas›n› amaçlad›¤›m›zdan Riskin Erken Tespiti
ve Risk Yönetimi Komitesi de iç kontrol çal›flmalar›n›n
sonuçlar›ndan faydalanmaktad›r.

Kontrol çal›flmalar›m›zda periyodik denetim uygulamalar›
esast›r. Bu çal›flmalar flirket bütününü kapsayacak biçimde
belirli aral›klarla hissedarlar›m›z olan Koç Holding ve FCA
denetim gruplar›, Genel Kurul taraf›ndan belirlenen
ba¤›ms›z denetim flirketleri ve iç denetim birimimiz
taraf›ndan yürütülür.

Denetimlerde esas olarak faaliyetlerimiz kapsam›nda
gerçeklefltirdi¤imiz ifllemlerin düzenleme, flirket ilke, politika
ve prosedürlerine uyumu, uygulama ve kontrol süreçlerinin
etkinli¤i, elde edilen performans verilerinin do¤rulu¤u,
kay›t ve ölçüm yöntemlerinin güvenilirli¤i mercek alt›na
al›n›r.

Yolsuzluk, suistimal ve rüflvet baflta olmak üzere etik
kurallar›m›za uyum da yap›lan denetimlerin içeri¤inde yer
al›r.

Periyodik denetim çal›flmalar› yapt›¤›m›z di¤er bir alan da
tedarikçi, ifl orta¤› ve bayi faaliyetleridir. Bu çal›flmalar
ilgili paydafl grubundan sorumlu ifl birimimiz taraf›ndan
gerçeklefltirilmekte olup çevre, çal›flma ve üretim koflullar›,
etik ve kalite gibi sürdürülebilirlik konular›n› da içerir.
Risk yönetimi organizasyonumuz, etik kurallar›m›z ve
denetim mekanizmalar›m›za 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 bir yönetim ve de¤er üretme modeli
oluflturmak flirket yönetimlerinin en temel sorumluluklar›
aras›ndad›r. Bu anlay›fl do¤rultusunda raporlama
döneminde sürdürülebilirlik yönetimimizin geliflimi ad›na
önemli ad›mlar att›k. Öncelikle sürdürülebilirli¤in kurumsal
risk yönetimi modelini oluflturan 6 ana bafll›ktan biri
olmas›yla birlikte Riskin Erken Tespiti ve Risk Yönetimi
Komitesi’nin arac›l›¤›yla Yönetim Kurulu sorumluluklar›
aras›nda de¤er lendir i lmesini  gerçekleflt i rdik.

Dönem içinde sürdürülebilirlik anlay›fl›m›z›n kapsam ve
genel ilkelerini içeren Tofafl Sürdürülebilirlik Politikas›’n›
yay›nlad›k. Ard›ndan, üst düzey yöneticilerimizin kat›l›m›yla
sürdürülebilirlik çal›flmalar›m›z›n stratejik yönelimlerinin
belir lenip takibini yürütmekten sorumlu Tofafl
Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk. fiirket birimlerimizin
genelinin temsil edildi¤i, sürdürülebilirlik yönetimine yönelik
stratejik planlar›n hayata geçirilmesi ve elde edilen
sonuçlar›n sürdürülebil ir l ik raporu arac›l ›¤›yla
yay›nlanmas›ndan sorumlu Sürdürülebilirlik Çal›flma
Grubu’nu oluflturduk.

Dönem içinde gerçeklefltirdi¤imiz bir di¤er çal›flma da
Tofafl Sürdürülebilirlik Önceliklerinin Belirlenmesi
uygulamas›d›r. Raporlama sürecinde de takip etti¤imiz
GRI G4 Raporlama Çerçevesi’nin genel hatlar›n› belirtti¤i
bütünlük, sürdürülebilirlik kapsam›, öncelik ve paydafl
kapsay›c›l›¤› ilkeleri do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤imiz
çal›flmada 5 aflamadan oluflan bir süreç takip ederek
Tofafl’›n sürdürülebilirlik performans› üzerinde etkisi
bulunabilecek konular bütününü belirlemeyi amaçlad›k.
Çal›flman›n ilk aflamas›nda, Tofafl Sürdürülebilirlik Çal›flma
Grubu’nun kat›l›m›yla düzenledi¤imiz çal›fltaylarda flirketin
sektörel, operasyonel ve co¤rafi niteliklerine uygun
potansiyel öncelikli konular› tart›flt›k. Sonras›nda ise elde
etti¤imiz potansiyel öncelikli konular›, flirketin orta ve üst
düzey yönetim kademelerinde görevli çal›flanlar›n kat›ld›¤›
bir çal›flmayla de¤erlendirdik. Bu de¤erlendirme s›ras›nda
ilgili konular›, flirketin ifl de¤eri üzerindeki potansiyel etkileri,
de¤er zincirindeki konumu ve paydafl beklenti düzeyleri
aç›s›ndan ele alarak önceliklendirdik. Takip etti¤imiz süreç
ve ilk sonuçlar hakk›nda FCA ve Koç Holding'in ilgili
yöneticilerini bilgilendirerek geri dönüfllerini ald›k. Elde
edilen tüm bulgular›, uzman görüflleri de alarak Tofafl
Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu’yla tekrar de¤erlendirdik.
Ulaflt›¤›m›z sonucu Tofafl Sürdürülebilirlik Komitesi'ne
sunarak onaylar›n›n ard›ndan önceliklendirme sürecini
tamamlad›k.

G 4 - 2

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-35

G4-36

G4-42

G4-43

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

Öncelikli Konular Tedarik Üretim Da¤›t›m Pazarlama ve Sat›fl Sonras›

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 • • • • •

Yönetiflim

Öncelikleri

Çevresel

Öncelikler

Ekonomik

Öncelikler

Sosyal

Öncelikler
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PAYDAfi KATILIMI

Sorumlu bir flirket olman›n ön koflullar›ndan birinin de etki
alan›m›z dahilinde yer alan paydafl gruplar›yla fleffafl›k ve
yan›t verebilirli¤e dayal› iletiflim ortam› oluflturulmas›
oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle faaliyetlerimizle ilgili
konularda paydafllar›m›z›n görüfllerini elde etmeye, onlar›
faaliyetlerimiz hakk›nda bilgilendirmeye ve ortak
amaçlar›m›z do¤rultusunda birlikte hareket etmeye yönelik
uygulamalar yürütüyoruz. Bu uygulamalar› planlarken
hedef paydafl grubunun niteliklerini göz önünde
bulundurarak en do¤ru kanallar› oluflturmaya gayret
gösteriyoruz.

Beraber hareket edece¤imiz paydafllar›m›z› belirlerken
bizlerle benzer etik çal›flma ilkelerini ve çal›flma kültürünü
benimseyen ortak hedeflere yönelen ve çözüm odakl›
kurum ve kurulufllara öncelik veriyoruz.

Sivil toplumun, kitlesel geliflimde önemli bir güç oldu¤una
inan›yoruz. Bu nedenle baflta mesleki kurulufllar olmak
üzere birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum
kurulufllar›yla birlikte hareket ediyor, üyesi oluyor,
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 üç 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 üç 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 3 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 üç 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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‹klim de¤iflikli¤i günümüzde dünyan›n yüzleflti¤i en önemli
sorunlardan biridir. Çevresel niteli¤inin yan›nda sosyal ve
ekonomik riskler üretme potansiyeline sahip bu durumun
dünyan›n gündeminden ç›kmas› için ilgili tüm aktörlerin
kapsaml› ve bütüncül bir karfl›l›k vermesi gerekmektedir.
Bilim adamlar›n›n genel kanaati iklim de¤iflikli¤i sorununa
büyük ölçüde insan kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n›n yol
açt›¤› yönündedir. Bu durum karfl›s›nda dünya genelinde
tedbirler al›nmaya, iklim de¤iflikli¤inin etkilerinin
azalt›lmas›na yönelik kontrol mekanizmalar› ve yasal
düzenlemelerin oluflturulmas›na bafllanm›flt›r. Otomotiv
sektörünün de üzerine düflen görevleri tespit etti¤i ve
sektörel örgütler nezdinde konunun ele al›nd›¤› ve
üreticilerin sorumluluk anlay›fl›yla çal›flmalar›n› yürüttü¤ü
gözlemlenmektedir. Bu kapsamda paydafllar›m›z›n bizden
en önemli beklentisinin üretim ve di¤er faaliyetlerin yan›nda
daha düflük emisyon de¤erlerine sahip ya da alternatif
yak›tlar›n kullan›ld›¤› araçlar gelifltirmek ve bir insan hakk›
olan seyahat özgürlü¤ü ve tafl›mac›l›k operasyonlar›n›n
daha sürdürülebilir yöntemlerle gerçeklefltirilmesine yönelik
araçlar üretmek oldu¤unu görüyoruz. Bu sorumlulu¤u
yerine getirmek üzere çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Di¤er taraftan iklim de¤iflikli¤ini, emisyon limitleri gibi yasal
düzenleme boyutu, hava flartlar›ndaki radikal de¤ifliklikler
gibi fiziki ve operasyonel boyutu ve emisyon ticareti gibi
finansal boyutu bulunan bir alan olarak de¤erlendiriyoruz.

Kurumsal risk yönetimimiz kapsam›nda tüm bu boyutlar›n
ortaya ç›karabilece¤i risklere erken yan›tlar oluflturarak
f›rsatlar do¤urmay› amaçl›yoruz.

Tofafl olarak hayata geçirdi¤imiz iklim de¤iflikli¤iyle
mücadeleye yönelik çal›flmalar›m›z kapsam›nda;

• En önemli Ar-Ge ve üretim merkezlerinden biri olarak,
FCA’n›n ürün stratejileri do¤rultusunda hayata

  geçirdi¤i konvansiyonel motorlu araçlarda verimlili¤in
  art›r›lmas›na; do¤algaz ve biyoyak›t gibi alternatif
  yak›t sistemlerinin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›na;
  elektrikli ve hibrid araçlar›n gelifltirilmesi çal›flmalar›na
 destek veriyoruz.

• Üretim tesislerimizde enerji verimlili¤ini art›rarak
  üretim kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n› azalt›yoruz.

• Lojistik operasyonlar›m›zda verimlili¤i art›rarak da¤›t›m
  kaynakl› emisyonlar›m›z›n düflürülmesi için çal›fl›yoruz.

• Tedarikçi ve bayi geliflim çal›flmalar›m›z, müflteri
 bilgilendirme hizmetlerimiz arac›l›¤›yla çevre ve iklim
  sorumlulu¤u bilincinin de¤er zincirimiz genelinde
  yayg›nlaflt›r›lmas›na çal›fl›yoruz.

‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹    “ ‹klim De¤iflikli¤iyle Kapsaml› ve Bütüncül Mücadele”
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GEL‹fiEN PAZARLAR ve ÜRÜN STRATEJ‹S‹

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), küresel ürün portföyü
stratejilerini, pazar ve tüketici beklentilerini göz önünde
bulundurarak, yak›t tüketimi ve emisyon de¤erleri
düflürülmüfl, müflteri beklenti ve ihtiyaçlar›na en uygun
yan›t veren araçlara odaklamaktad›r. FCA’n›n küresel
mobilite sa¤lama a¤›n›n stratejik ortaklar›ndan biri olarak
temel rolümüz, hedef pazarlar›n gerekliliklerine sahip
araçlar›n, belirlenen marka ve model çeflitlili¤ine uygun
olarak, yüksek kalite koflullar›nda üretimini sa¤laman›n
yan› s›ra pazarlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› ve müflteri beklentilerini
aktararak FCA’n›n küresel strateji belirleme süreçlerine
yerel girdilerle destek vermektir.

Müflteri beklenti ve ihtiyaçlar›na en uygun çözümlerin
üretilmesi küresel stratejimizin en önemli bileflenlerinden
biridir. Ancak her pazar›n sürekli de¤iflim gösteren, kendine
has koflullar› ve gereklilikleri bulunmaktad›r. Bu kapsamda,
proaktif çal›flma ekibimiz yerel ve ihracat pazarlar›m›zda
müflterilerimizin sesini dinleyerek, beklentilerini zaman›nda
ve eksiksiz karfl›layacak çözümler üretir. Böylelikle hedef
pazarlar›m›z›n sundu¤u f›rsatlar› de¤erlendirmifl ve pazar
görünümümüzü gelifltirmifl oluruz.

Tofafl olarak iç pazar›m›z›n yan›nda, geliflmekte olan
pazarlarda da varl›¤›m›z› art›rmak en önemli ifl
hedeflerimizden biridir. Tasar›m, ürün ve üretim teknolojisi
gelifltirme süreçlerimizde ilgili ülkelerin flartlar›n› göz
önünde bulundurarak en uygun çözümü ortaya koyar›z.
Örne¤in, hedef pazarlardaki yasal düzenlemeler, yak›t
kalite ve normlar›, güvenlik standartlar›, iklim ve co¤rafi
koflullar, ürün tasar›m ve üretim süreçlerimizde
de¤erlendirdi¤imiz boyutlard›r. Bu do¤rultuda raporlama
döneminde de birçok baflar›l› proje ve uygulamay› hayata
geçirdik.

Bu çal›flmalar kapsam›nda 2013 y›l›nda, Linea FL modelini
Hindistan pazar› koflullar›na uygun olarak tasarlad›k. Afrika
ve Körfez ülkeleri gibi s›cak iklim,  ya da tam tersi, so¤uk
iklime sahip ülkelerin fiziki flartlar›na veya yak›t normlar›na
uygun araçlar üretilmesine yönelik baflar›l› uygulamalar
gerçeklefltirdik. Binek ve hafif ticari araçlar›m›z›n,
Danimarka, ‹sveç ve ‹ngiltere gibi pazarlarda posta tafl›ma
arac› ihtiyaçlar›na uygun olarak modifikasyonunu sa¤lad›k.
Hafif ticari segmentteki Doblo modelinin ABD ve Kanada
pazarlar›nda katma de¤erini ve rekabet gücünü art›r›c›
gelifltirme çal›flmalar› yürütüyoruz.

ÜRÜN PORTFÖYÜ    “ Yenilikçi, Emniyetli ve Çevreci Araçlarla Gelece¤e Yolculuk”
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Türkiye’de binek ve hafif ticari araç üretimini birlikte
gerçeklefltirebilen tek otomotiv flirketi olarak, Fiat, Peugeot,
Citroen, Opel, Vauxhall ve RAM gibi küresel üreticilere
onlarca marka ve model alt›nda araç gelifltirip üretimlerini
gerçeklefltiriyoruz. Di¤er taraftan Fiat, Jeep, Lancia, Alfa

Romeo, Maseratti ve Ferrari marka araçlar›n Türkiye
genelinde sat›fl›, yetkili servis ve yedek parça hizmetlerini
yürütüyoruz. Ürün portföyümüz hakk›nda güncel bilgiye
Tofafl 2013 Faaliyet Raporu’ndan ulaflabilirsiniz.



18

PAZAR GÖRÜNÜMÜ

2013 y›l›nda Türkiye otomotiv pazar› 853.378 adet seviyesine ulaflt›. Toplam araç pazar› %9,7 oran›nda büyürken art›fl›n
binek otomobil sat›fllar›ndan kaynakland›¤›, hafif ticari segmentinde ise düflüfl oldu¤u gözlemlendi.

‹hracat Ülke Da¤›lımı

‹talya %20,9

‹ngiltere %13,5

Di¤er Avrupa %13,1

Fransa %10,4

Güney Amerika %10,2

MENA %7,8

Almanya %7,5

Di¤er %6,4

‹spanya %5,7

Belçika %4,4

%20,9

%13,5

%13,1

%10,4
%10,2

%7,8

%7,5

%6,4

%5,7%4,4

664.655 adede ulaflan yurtiçi otomobil sat›fllar›nda, Fiat markas›yla %13,5 art›fl kaydederek toplam 50.256 adet ile
%7,6 pazar pay› elde ettik. Yurt içi pazarda en çok tercih edilen binek otomobil %5,6 pazar pay›yla Fiat Linea modelimiz
oldu. Alfa Romeo, Lancia ve Jeep gibi markalar›m›zla yapm›fl oldu¤umuz sat›fllarda %30,9 geliflim kaydettik. Y›l içinde
Maserati ve Ferrari sat›fllar›m›z toplam 73 adet olarak gerçekleflti.

Hafif ticari araç pazar›n›n darald›¤› 2013 y›l›nda Fiat markas›yla %25,1 pay elde ederek 47.337 adet perakende araç
sat›fl› gerçeklefltirdik. Fiat Doblo modeli %11,5 pay ile segmentinin en fazla tercih edilen modeli olma baflar›s›n› gösterdi.
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari ve Maserati markalar›yla toplam perakende sat›flta 100.441 adete ulaflt›k.

Toplam Pazar (adet) 2012 2013 De¤iflim

Otomobil 556.280 664.655 %19,5
Hafif Ticari Araç (LCV) 221.481 188.723 -%14,8
Toplam 777.761 853.378 %9,7

Perakende Sat›fl (adet) 2012 2013 De¤iflim

Otomobil 46.461 53.104 %14,3
Hafif Ticari Araç (LCV) 58.137 47.337 -%18,6
Toplam 104.598 100.441 -%4,0

Ana ihracat pazar›m›z olan Avrupa’da pazar›n darald›¤› 2013 y›l›nda, Güney Amerika ve MENA baflta olmak üzere
Avrupa d›fl› ülkelerde pazar görünümümüzü gelifltirme stratejisini benimsedik. Bunun sonucunda ihracat hacmimizi
%4,1 oran›nda gelifltirmeyi baflard›k. 2013 y›l›nda 43.477 adet binek otomobil ve 116.842 adet hafif ticari araç ihracat›
gerçeklefltirerek ihracat gelirimizi 1,6 milyar Euro düzeyine ç›kard›k.

‹hracat (adet) 2012 2013 De¤iflim

Otomobil 46.869 43.477 -%7,2
Hafif Ticari Araç (LCV) 107.200 116.842 %9,0
Toplam 154.069 160.319 %4,1

G4-6
G4-8
G4-9
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TÜKET‹C‹ DENEY‹M‹

Müflteri beklenti ve ihtiyaçlar›na yan›t veren ürün ve
hizmetlerle en üstün tüketici deneyimini sunmak FCA ile
birlikte paylaflt›¤›m›z temel ürün stratejisi bileflenlerindendir.
Müflteri sadakatimiz ile tüketici deneyimini sürekli
gelifltirmeyi ve araçlar›m›z›n de¤erinin tüketim süresince
de korunmas›n› sa¤layarak müflterilerimize katma de¤er
sa¤lamay› hedefliyoruz.

FCA’n›n ürün ve hizmetlerinin üstün kalite normlar›nda
gerçeklefltirilmesini garanti alt›na almay› hedefleyen Küresel
Kalite Sistemi’ni biz de takip ederiz. Bu kalite anlay›fl›m›z
çerçevesinde ürünlerimizin ilgili tüm yasal ve sektörel
mevzuata uygun niteliklere sahip olmas›n›, fiziki normlar›
aç›s›ndan güvenilir olmas›n›, rakiplerine k›yasla
performanslar›n›n yüksek olmas›n› ve sadece mühendislik
kalitesi, tasar›m ve ergonomisiyle de¤il sat›fl öncesi ve
sonras› süreçlerde bayi ve yetkili servis hizmetleriyle de
tüketicilerimizin beklentilerine cevap vermesini amaçl›yoruz.
Tüketici deneyimi gelifltirme çal›flmalar›, ürün tasar›m ve
konfigürasyon süreçlerinden bafllamaktad›r. FCA’n›n ilgili
ekipleri, küresel ölçekte müflteri beklenti ve ihtiyaçlar›n›
tespit etmeye ve mevcut ürün portföyünden elde edilen
memnuniyet düzeyini ö¤renmeye yönelik pazar
araflt›rmalar› yürütmektedir. Tofafl olarak, Tüketici
Tavsiye Skoru ve Net Tavsiye Skoru ölçümlemelerinin
de¤erlendirildi¤i bu süreçleri, yerel pazar müflteri geri
bildirimleriyle destekleyerek en uygun ürün yelpazesinin
oluflturulmas›na katk› sa¤l›yoruz.

Üstün kalite normlar›nda üretilen araçlar›m›z›n sat›fl ve
sat›fl sonras› süreçlerde de be¤eni oluflturmas› için ürün
ve yedek parça tedarikçilerimizden bayi ve yetkili
servislerimize ilgili tüm taraflarla birlikte çal›flarak
yürüttü¤ümüz geliflim programlar›yla hizmet kalitesini
yükseltmeyi hedefliyoruz. Sat›fl Sonras› ‹fl Gelifltirme
uzmanlar›m›z taraf›ndan koordine edilen bu süreçlere ek
olarak ISO 90001 Sistem Standard› çerçevesinde
oluflturulmufl ifl ak›fllar›yla sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetler
sunuyoruz. Müflteri iliflkileri yönetim sistemlerimizle
müflterilerimizin hizmetlerimizden memnuniyet düzeyini
sürekli takip eder, memnuniyet yaratamad›¤›m›z
durumlarda müflterilerimizle direkt iletiflime geçerek
yaflanan aksakl›klar› telafi etmenin yollar›n› buluruz. Bunun
ard›ndan müflteri memnuniyetinin oluflup oluflmad›¤›n› ise
üçüncü taraflar›n tarafs›z araflt›rma sonuçlar›yla ö¤reniriz.
Sat›fl sonras› hizmet performanslar›m›z› performans
göstergeleriyle takip eder ayl›k planlarda flirket üst
yöneticileriyle paylaflarak hareket planlar›m›z› gözden
geçiririz.

Tüketicilerimizin ürün ve hizmetlerimiz konusunda do¤ru,
eksiksiz ve zaman›nda bilgilendirilmesini temel bir tüketici
hakk› olarak görmenin yan› s›ra tüketici deneyimini
gelifltirmenin de önemli bir parças› oldu¤una inan›r›z. Bu
nedenle araçlar›m›zdan sat›n alan tüm tüketicilerimize
araçlar›m›zla ilgili bilgileri edinebilecekleri kaynaklar sunar›z.
Bu kaynaklar arac›l›¤›yla yasal düzenlemelerce belirlenen
bilgilerin yan› s›ra ürünlerimizin güvenli ve sorumlu
kullan›m›yla ilgili bilgiler sa¤lar›z. Tüketicilerimiz tüm bu
kaynaklara sat›flla birlikte veya internet sayfalar›m›z
arac›l›¤›yla ihtiyaç duyduklar› her an ulaflabilirler. Bayi ve
yetkili servislerimizi de ürünlerimiz konusunda sürekli
bilgilendirerek tüketicilerimize en do¤ru bilgiyi aktarmalar›n›
sa¤lar›z.

Dönem içinde hayata geçirdi¤imiz sat›fl sonras› ifl gelifltirme
çal›flmalar›n›n sonucunda tüketicilerimize 17 farkl› hizmet
sunarak sektörde hizmet çeflitlili¤i oluflturma bak›m›ndan
en baflar›l› markalardan biriyiz. Çal›flmalar›m›z›n baflar›l›
sonuçlar›n› 2013 y›l›nda da Müflteri Memnuniyeti Skorumuzu
gelifltirerek elde ettik. Sat›fl sonras› hizmet kalitemiz ve
üstün tüketici deneyimi yaratma hedefimiz do¤rultusunda
amac›m›z müflteri memnuniyet düzeyimizi sürekli
gelifltirmek ve tüm markalar aras› gerçeklefltirilen Avrupa
Müflteri Memnuniyeti Araflt›rmas›’nda da en üst s›ralarda
yer almakt›r.

Tofafl Müflteri Memnuniyeti Politikas› hakk›nda güncel
bilgiye Tofafl 2013 Faaliyet Raporu’ndan ulaflabilirsiniz.
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AR&GE YÖNET‹M‹

Türkiye otomotiv sektöründe lider konuma ulaflmam›zda,
dünya kalitesinde ve müflteriye en uygun ürün ve hizmet
sunma idealimiz etkili olmufltur. Bu ideale ulaflmakta ise
1994 y›l›nda kurdu¤umuz Tofafl Ar-Ge Merkezi’nde
gerçeklefltirilen çal›flmalar›n önemli bir rolü bulunmaktad›r.
FCA’n›n ‹talya d›fl›nda Avrupa’da yer alan tek Ar-Ge
Merkezi, Tofafl Ar-Ge Merkezi’ne stratejik bir önem
kazand›rmaktad›r. Entelektüel ve fiziki koflullar›yla Avrupa
ile rekabet edebilir altyap›ya sahip Tofafl Ar-Ge Merkezi,
2008 y›l› itibariyle T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca da
tescillenmifltir.

17.700 m2 çal›flma alan›na sahip Tofafl Ar-Ge Merkezi’nde
500’e yak›n Ar-Ge çal›flan›m›z görev yapmaktad›r. Ar-Ge
kapasitemizin sürekli gelifltirilmesi için her y›l yeni yat›r›mlar
hayata geçirilmektedir. 2013 y›l›nda gerçeklefltirilen Ar-
Ge çal›flmalar›na 113,5 milyon TL kaynak aktar›lm›fl ve
tamamlanan projeler sonucunda farkl› konularda 48 patent
al›nm›flt›r. Avrupa Birli¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen
araflt›rmayla flirketimiz Ar-Ge’ye ayr›lan kaynak bak›m›ndan
de¤erlendirilmifl ve Dünyan›n En Çok Ar-Ge Yat›r›m› Yapan
fiirketleri aras›nda 1.290’›nc› s›rada yer alm›fl; ilk 1.500
flirket aras›nda yer alan 3 Türk flirketinden biri olmufltur.

Ar-Ge Vizyonu 2020 olarak adland›rd›¤›m›z ve dünyan›n
her bölgesinde müflteri beklentilerini tam anlam›yla
karfl›layan, heyecan verici araç ve teknolojiler gelifltirmeyi
amaçlayan Ar-Ge yaklafl›m›m›z, stratejik hedeflerimizin
belirlenmesinde de temel unsurdur. Bu do¤rultuda
amac›m›z, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Ar-Ge’nin

Avrupa ve Ortado¤u bölgesinde gelifltirmeyi planlad›¤›
ürünlerin tasar›m sürecinde yer almak, müflteri de¤eri
yaratmak için ürün ve üretim teknolojileri gelifltirmek,
FCA’n›n yeni modellerinde faydalanabilece¤i mükemmeliyet
merkezleri gelifltirmek, Türkiye’de ortak tasar›m ve
mühendislik firmalar›n›n geliflimini sa¤lamakt›r. Bu hedeflere
ulaflmakta ise, Ar-Ge çal›flmalar›n›n tamamen yerel
kaynaklarla gelifltirebilmek önemli bir stratejik baflar›m
olacakt›r. Bu do¤rultuda geliflim ve yat›r›m planlar›m›z›
oluflturuyor, Ar-Ge kapasitemizi teknik yetkinlik ve personel
bak›m›ndan destekliyoruz. Bu çal›flmalarla önümüzdeki 2
y›l içinde otonom seviyeye ulaflmay› hedefliyoruz.

Ar-Ge iflbirliklerinin yarat›lan katma de¤erde çarpan etkisi
oluflturarak stratejik hedeflerimize ulaflmam›zda önemli
bir rol oynad›¤›na inan›yoruz. Bu amaçla tasar›mc›
gelifltirme, yerel mühendislik firmalar›n›n örgütlenmesi ve
üniversite iflbirliklerine odaklan›yoruz.

Raporlama döneminde yerel mühendislik a¤›m›z›n
gelifltirilmesine yönelik k›sa, orta ve uzun vade iflbirlikleri
kurabilece¤imiz firmalarla ortak çal›flmalar yürüttük.
Yurtiçinde üretim ve gelifltirme çal›flmalar› yap›labilecek
49 ürün hatt›ndan 2011 y›l›nda 14’ünü, 2012 ve 2013’te
ise 12’sini ortak tasar›mc› olarak belgelendirdik.
Üniversitelerle gerçeklefltirilen iflbirlikleri çerçevesinde,
88’i 2006’dan günümüze olmak kayd›yla, Ar-Ge
merkezimizin kuruluflundan itibaren 13 farkl› üniversiteyle
104 projeyi hayata geçirdik. Yürüttü¤ümüz birçok projeyi
TÜB‹TAK ve Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve Program› destekleri
kapsam›nda ve baflta FCA Araflt›rma Merkezi olmak üzere,
de¤iflik ülkelerde yer alan tasar›m merkezleri ve
üniversitelerin ö¤retim üyeleriyle birlikte çal›flarak hayata
geçirdik.

G4-14
G4-27

G4-57
G4-58

2011 2012 2013

Toplam Ar-Ge

Harcamas› (milyon TL) 126,8 107 113,5

Ar-Ge Çal›flan Say›s› 395 395 491

Patent Say›s› 25 28 48
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2013 y›l›nda içinde yer ald›¤›m›z AB Araflt›rma Projeleri
(FP7 ve Euroka) say›s›n› 9’a yükselttik. Bu projeler
kapsam›nda 80’i aflk›n uluslararas› proje orta¤›yla çal›flma
f›rsat› bularak bilgi ve deneyimimizi gelifltirdik. Robopartner
Projesi’yle (Gelece¤in Montaj Fabrikalar›nda Ak›ll›, Esnek
ve Güvenli Operasyonlar için ‹nsan-Robot ‹flbirli¤i
Teknolojileri) üretim teknolojileri gelifltirme alan›nda proje
liderli¤i üstlenen ilk ve tek Türk firmas› olma gururunu
yaflad›k.

Ar-Ge çal›flmalar›m›zda flirket Ar-Ge organizasyonumuz
ve Ar-Ge ortaklar›m›z yan›nda en de¤erli katk›y› yapabilecek
bir di¤er paydafl grubunun yüksek bilgi, yetenek ve
tecrübeye sahip Tofafl çal›flanlar› oldu¤una inan›yoruz.
Bu do¤rultuda Ar-Ge merkezimizin olanaklar›n›
çal›flanlar›m›za sunarak yarat›c› ve araflt›rmac› yönlerini
Tofafl’›n Ar-Ge zenginli¤ini art›rmakta kullanmalar›n›
sa¤lad›k. Bu amaçla organize etti¤imiz “Benim Projem”
yar›flmas›n›n 3. dönemini 2013 y›l›nda gerçeklefltirdik.
Yar›flma kapsam›nda çal›flanlar›m›z, Ucuz, Hafif ve Sessiz
Motor So¤utma Sistemi, Engelsiz Koltuk ve Motor Kaputu
Önden Açma projelerini hayata geçirdi. 2013 y›l›nda Ar-
Ge çal›flanlar›m›z›n yaklafl›m ve düflünce yap›lar›nda
yarat›c› düflünceyi yerlefltirmeyi amaçlayan TRIZ
çal›flmalar›n› bafllatt›k. Bu kapsamda 1. ve 2. seviye
e¤itimler gerçeklefltirerek farkl› düzeylerde 28
sertifikaland›rma gerçeklefltirdik.

SÜRDÜRÜLEB‹L‹R MOB‹L‹TE ÇÖZÜMLER‹

Günümüzde baflta iklim de¤iflikli¤i sorunu olmak üzere,
küresel ölçekte yüzleflti¤imiz sosyal, çevresel ve ekonomik
zorluklar her sektörü gelecekte toplumlar›n yaflam kalitesini
güvence alt›na alma yönünde sorumluluk almaya ve
sürdürülebilir yaflam çözümleri üretmeye sevk ediyor.
Otomotiv sektörü olarak bize düflen görev ise temel bir
insan hakk› olan seyahat özgürlü¤ünün ve mobilite
ihtiyac›n›n sürdürülebilir yöntemlerle gerçeklefltirilmesini
mümkün k›lacak teknoloji ve çözümleri gelifltirmektir.
Ürünlerinin gelifltirilmesi ve üretilmesi süreçlerini
gerçeklefltirdi¤imiz FCA, küresel ürün stratejisinin en
önemli parças› olarak kapsaml› sürdürülebilir mobilite
çözümleri gelifltirilmesine özel önem atfetmektedir. Bu
kapsamda ürünlerin çevresel etkilerinin azalt›lmas› ad›na
Grup çap›nda çeflitli çal›flmalar yürütülmektedir.
Konvansiyonel motorlu araçlar›n, baflta enerji tüketim ve
emisyon de¤erleri olmak üzere, zararl› çevresel etkilerinin
azalt›lmas›, alternatif yak›t tüketen araçlarda çeflitlili¤in ve
alternatif itki sistemli araçlar›n ulafl›labilirli¤inin art›r›lmas›na
ve yeni mobilite ihtiyaçlar›na yönelik inisiyatiflerin
gelifltirilmesine, enerji tüketimine duyarl› tüketici davran›fl›n›n
oluflturulmas›na yönelik çal›flmalar yürütülmektedir. Biz
de FCA’n›n en stratejik Ar-Ge ve üretim merkezlerinden
biri olarak bu çal›flmalara kat›l›yor, Tofafl çat›s› alt›nda yeni
teknolojilerin gelifltirilmesine yönelik araflt›rmalar yürütüyor
ve bulgular›m›z› üretime yans›t›yoruz.

Sürdürülebilir mobilite çal›flmalar›m›z›n büyük bölümünü
ürünlerimizin çevresel etkilerini azalt›c› çal›flmalar
oluflturmaktad›r. Bunun yan›nda araç, sürüfl, yolcu konfor
ve emniyetinin art›r›lmas› ve müflteri ihtiyaçlar›na cevap
verebilecek hizmet odakl› ifl modellerinin oluflturulmas›
da di¤er odak noktalar›m›zd›r.

Elektrikli Araçlar ‹çin Yüksek Verimli Tahrik ve
fiarj Sistemleri Gelifltirme Projesi

Raporlama döneminde seri üretilen elektrikli araçlarda
kullan›lmak üzere iki ana sistem gelifltirme projesi yürüttük.
Bunlardan ilki, elektrikli araçlar için yüksek verimli tahrik
sistemleri oluflturmaya yönelikti. Bu proje ayn› zamanda
geçti¤imiz dönemlerde bafllat›lan ve Tofafl’›n stratejik yol
haritas› do¤rultusunda Türkiye’de ilk kez tamamen yerli
kaynaklarla tasarlanm›fl tam elektrikli hafif ticari araç Doblo
EV tasar›m projesinin devam› niteli¤indeydi. Çal›flma
sonucunda elektrikli motor prototipi ve özgün sürücü
algoritmas›n› hayata geçirerek performans testlerini
tamamlad›k. Al›nan olumlu neticeler sonucunda tasar›m›n›
gerçeklefltirdi¤imiz elektrik motorunun Doblo araç
platformuna yönelik seri üretim haz›rl›¤›n› gerçeklefltirdik.
Dönem içinde yürüttü¤ümüz di¤er bir projede ise elektrikli
araçlar›n flarj sistemlerini gelifltirmeyi hedefledik. Projeyle
3.3 kW, 6.6 kW ve 9,9 kW güçlerinde çal›flabilecek araç
üstü flarj sistemi gelifltirerek performans testlerini
gerçeklefltirdikten sonra seri üretimine yönelik haz›rl›k
çal›flmalar›n› tamamlad›k.

MCV Euro5+ ve Doblo Euro5+ Projeleri

Raporlama döneminde gerçeklefltirdi¤imiz projeyle MCV
ve Doblo marka araçlar›n tüm benzinli ve dizel motor
seçeneklerinde ve AB ülkelerinde 2014 y›lbafl› itibariyle
sat›fla sunaca¤›m›z araçlar›n Euro5+ standard›na
uyumlulu¤unun sa¤lanmas›n› amaçlad›k. Proje kapsam›nda
motor, motor sistemleri ve elektrik mimarisi alanlar›nda
tasar›m ve tasar›m do¤rulama çal›flmalar› yürüterek araçta
kullan›lacak nihai ECU yaz›l›m›n› gelifltirdik. Uygulama
sonras›nda araçlar üzerinde dinamik, konfor, güvenlik,
yak›t tüketimi ve di¤er performans testlerini yaparak Euro
5+ ve 1.4CNG E6 sistemlerini karfl›lad›¤›n› do¤rulayarak
tüm motorizasyonlar için seri üretimine geçtik.
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Düflük Yak›t Tüketimli ve Emisyon De¤erli Araçlar

Motorlu tafl›tlardan kaynaklanan çevresel etkilerin en
belirgin olan› yak›t tüketimi ve dolay›s›yla ortaya ç›kan
emisyonlard›r. Özellikle iklim de¤iflikli¤i sorununun ortaya
ç›kmas›yla birlikte önem kazanan araçlar›n yak›t tüketim
ve emisyon miktarlar›, FCA genelinde sürdürülebilir mobilite
çözümleri gelifltirme çal›flmalar›n›n önemli bir parças›n›
oluflturmaktad›r. Baflta ana ihraç pazar›m›z olan AB
genelinde kabul edilen yasal düzenlemelerle de uyumlu
olarak FCA bünyesinde üretilen araçlar›n yak›t tüketim ve
emisyon de¤erlerinde belirgin oranda düflüfl kaydedilmifltir.
Biz de Tofafl olarak, FCA’n›n ürün stratejileri do¤rultusunda
araçlar›n yak›t tüketimi ve emisyon de¤erlerinin
azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar›na destek veriyor, bu
konuyu Ar-Ge çal›flmalar›m›z›n önemli bir bilefleni olarak
görüyoruz.

Elektrikli ve Alternatif Yak›tl› Araçlar

Müflterilerimize sürdürülebilir mobilite seçenekleri sunma
hedefimiz do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤imiz Ar-&Ge
çal›flmalar›n›n önemli bir k›sm›n› da yayg›n kullan›m alan›
bulabilecek, alternatif yak›t ve elektrikli motorlara sahip
araçlar›n gelifltirilmesi oluflturmaktad›r. FCA ürün stratejileri
do¤rultusunda planlanan Ar-Ge çal›flmalar›nda, Tofafl Ar-
Ge Merkezi stratejik araflt›rma alanlar›nda faaliyet
göstermektedir. Bu do¤rultuda hayata geçirdi¤imiz çok
say›da projemiz genel olarak çeflitli modellere yönelik
elektrikli araç motorlar›, ara yüzler ve çeflitli sistemlerin
yan›nda CNG ve ANG yak›t sistemiyle donat›lm›fl araçlarda
kullan›lacak parça ve aksam›n gelifltiri lmesine
odaklanmaktad›r.

Güvenli Yolculuk ‹çin Araçlar Aras› (V2V)
Haberleflme Teknolojisi Gelifltirme Projesi

Proje ortaklar›m›z KoçSistem ve Ford Otosan ile birlikte
yürüttü¤ümüz proje kapsam›nda gelifltirdi¤imiz araç ve
araç karayolu aras› kablosuz iletiflim teknolojileriyle
çarp›flmay› engelleme sistemleri, araç pozisyonuyla trafik
durum bilgisi iletim sistemleri, kavflak çarp›flma uyar›

sistemleri, trafik ›fl›klar›yla haberleflme sistemi, kör nokta
uyar› ve uyarlanabilir takip sistemi gibi uygulamalar
gelifltirerek araçlar›m›z›n vaat etti¤i sürüfl emniyet ve
konforunu gelifltirmeyi hedefliyoruz. Bu teknolojilerin
gelifltirilmesiyle araçlar›m›z›n Amerika, Avrupa ve
Uzakdo¤u gibi pazarlarda rekabet gücünü art›rmay›
amaçl›yoruz.

Araçlar üzerinde artan elektronik ünitelerin de birbirleri
aras›nda haberleflmesi üzerinde çal›flt›¤›m›z konulardan
biridir. Bu ünitelerin gerekli ifllem h›z›nda karmafl›k
haberleflme operasyonunu güvenilir ölçeklerde
gerçeklefltirmesini sa¤layacak yaz›l›mlar›n gelifltirilmesini
hedeflemekteyiz. Bu noktada biz de bu ifllevin
karfl›lanmas›na yönelik h›zl› ve güvenilir haberleflme
olana¤› sunacak sistemler üzerinde çal›fl›yoruz. Raporlama
döneminde yürüttü¤ümüz AutoNET projesiyle bu gibi
sistemlerin algoritmik çizelgelendirilmesini üstlenebilecek
ve test ifllemlerini yürütecek tasar›m yaz›l›mlar›n› gelifltirmeyi
amaçl›yoruz.

Do¤algazl› Araçlar ‹çin Yak›t Depolama ve
Alternatif Yak›t Kar›fl›mlar› Gelifltirme Projesi

2011 y›l›nda bafllatt›¤›m›z ve raporlama döneminde devam
etti¤imiz proje ile Türkiye’de do¤algazl› araçlar›n
yayg›nlaflmas›, bu alanda yeni Ar-Ge alanlar›n›n aç›lmas›,
uluslararas› üreticilerle rekabet edebilir, düflük maliyetli
ve yenilikçi çözümler gelifltirilmesi ad›na önemli bir mesafe
kaydettik.

Proje ile CNG ve ANG sistemlerinde kullan›lmaya uygun
yak›t tanklar›n›n üretimini Türkiye’de ilk kez denedik ve
baflar›l› sonuçlar ald›k. Projenin ikinci bilefleni ise “evsel
bir do¤algaz dolum istasyonu” gelifltirilmesiydi. Yerli
olanaklarla gelifltirilmifl bu uygulamayla, evsel dolum
istasyonlar›n›n teknik onay flartlar›n›n belirlenmesine katk›
sa¤lamay› ve bu sistemle tüketici için sa¤lanan avantajla
do¤algazl› araçlar›n yayg›n kullan›m›n›n teflvikini
kolaylaflt›rmay› hedefledik.
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Araçlar›n Çevresel Etkilerini Azaltma Çal›flmalar›

Sürdürülebilir mobilite sa¤lamaya bütüncül bir bak›fl aç›s›yla
yaklafl›yoruz. Dolay›s›yla sürdürülebilir mobilite konusunda
araçlar›n yak›t tüketimi, emisyon de¤erleri ve alternatif
yak›t sistemleri d›fl›ndaki çevresel etkilerini de göz önünde
bulunduruyoruz. Araç emniyetini riske etmeden kullan›lan
hammadde miktar›n›n yeni teknolojilerle azalt›lmas›n›
amaçl›yoruz. Daha az hammaddenin daha verimli kaynak
kullan›m› anlam›na gelmesinin yan›nda daha az at›k, daha
hafif araç ve dolay›s›yla daha az yak›t tüketimi anlam›na
da geliyor. Di¤er taraftan araç maliyetleri azald›¤›ndan
tüketicilere daha uygun maliyetlerde araçlar›m›z›
sunabiliyoruz. Ayr›ca araçlarda kullan›lan parçalar›n geri
dönüflüm niteliklerini gelifltirmek çevresel etki ve malzeme
verimlili¤i bak›m›ndan önemli kazan›mlar elde etmemizi
sa¤l›yor.

Bu do¤rultuda üç baflar›l› uygulama gerçeklefltirdik. Bu
çal›flmalardan ilkinde kullan›lan kap› menteflelerinin yerli
kaynakla tasarlanarak üretilmifl, daha az hammadde
tüketimine gerek duyan yeni bir modelle de¤ifltirilmesini
hedefledik. Çal›flma kapsam›nda gelifltirdi¤imiz yeni üretim
yöntemiyle sac menteflenin a¤›rl›¤›n› %25 oran›nda azaltt›k.
Gelifltirdi¤imiz bu parçalar›n teknik onaylar›n›n ard›ndan
Linea, MCV ve Doblo modellerinde kullan›lmay›
hedefliyoruz.

Gerçeklefltirdi¤imiz ikinci projeyle ise, Kocaeli Üniversitesi
ile birlikte çal›flarak gelifltirdi¤imiz reçine yard›m›yla kauçuk
malzeme üretim sürecinde oluflan at›¤›n %10-20 aras›nda
geri kazan›larak y›ll›k 18 ton at›¤›n yeniden ürüne
dönüfltürülmesini sa¤lad›k.

Bitkisel kaynakl› elyaflar›n izolasyon ve iç trim parçalar›nda
kullan›labilirli¤ini araflt›rd›¤›m›z di¤er bir çal›flmam›z
sonucunda do¤al liflerin polipropilen içinde kullan›m
potansiyelini ve optimum dolgu malzemesi oran›n› bulmaya
odakland›k. Çal›flma sonunda elde etti¤imiz kompozitlerin
çekme ve e¤ilme testleriyle darbe dayan›mlar›n› ölçerek
en uygun bileflime ulaflt›k.

Araç ‹çi Is›l Konforun Günefl Enerjisiyle Sa¤lanmas› Projesi
Araç içi iklimlendirme sistemleri, sürüfl konforunun
vazgeçilmez unsurlar›ndad›r. Ancak mevcut konvansiyonel
iklimlendirme sistemlerinin yak›t tüketimi ve araç
performans›n› düflürücü etkileri olabilmektedir. Ortado¤u
Teknik Üniversitesi ile birlikte yürüttü¤ümüz projeyle araç
iklimlendirme fonksiyonunu güneflten elde edilen enerjiyle
gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Bu proje sonucunda elde
etti¤imiz bilgilerle mevcut iklimlendirme cihazlar›n›n
üzerindeki so¤utma yükünü azaltman›n ya da bunlar›
tamamen günefl enerjisiyle çal›flan sistemlerle
de¤ifltirebilmenin yollar›n› ar›yoruz.

Araç Emniyeti, Sürüfl ve Yolcu Konforu

Üretimini gerçeklefltirdi¤imiz araçlar›n çevresel etki
performans›n›n gelifltirilmesinin yan›nda müflterilerimize
emniyetli ve konforlu bir sürüfl ve yolculuk deneyimi
sunmas› da ana gelifltirme alanlar›m›zdand›r. Dünyan›n
en geliflmifl araç emniyeti teknoloji ve araflt›rma
laboratuvarlar›na sahip FCA’n›n, “tüm yol kullan›c›lar› için
emniyet” vizyonuyla gerçeklefltirilen çal›flmalar›yla
gelifltirilen teknoloji ve uygulamalar yan›nda Tofafl Ar-Ge
Merkezi’nde gerçeklefltirilen projeler de araçlar›m›z›n
emniyet ve konforunun art›r›lmas›nda etkilidir.

Araç emniyeti araç tasar›m›, üretim mühendisli¤i ve
kalitesinin yan›nda sürücü davran›fl›, sürüfl kültürü, co¤rafi
nitelikler ve yol yap›s›yla da yak›ndan ilgilidir. Dolay›s›yla
genel ilkeler ortak olmakla birlikte birçok pazarda araç
emniyeti kriterleri birbirinden farkl›l›k göstermektedir. Bu
nedenle üretti¤imiz araçlar›n sat›fla sunuldu¤u pazarlar›n
yasal düzenleme ve farkl› özelliklerine uyum sa¤lamas›
için gelifltirme çal›flmalar› yapmaktay›z. Yeni girilecek
pazar ve segmentlerin gerekliliklerine göre araçlar›m›z›n
tasar›m ve mühendisli¤inde gerekli uyarlamalar›n
yap›lmas›na yönelik çal›flmalar› Tofafl Ar-Ge Ekibi yürütür.

DobloUSA Projesi

2011 y›l›nda bafllatt›¤›m›z ve 2014 y›l›nda
tamamlanmas›n› hedefledi¤imiz projeyle, ABD pazar›na
sunulacak Doblo markal› araçlar›m›z›n yerel emniyet
normlar›n› karfl›lamas›na yönelik tasar›m ve tasar›m
do¤rulama çal›flmalar› yürütüyoruz. Çal›flmalar kapsam›nda
araç flasisi, gövdesi ve mimarisi, elektrik, motor, flanz›man
ve di¤er ilgili aksamlar› mercek alt›na tutarak pazar
koflullar›na uyum için gerekli tasar›m ve yenilikleri belirledik.
Çeflitli üniversite ve tasar›m kurulufllar›yla birlikte
hareket etti¤imiz proje sonucunda ortaya ç›kan yenilikçi
uygulamalar›n 11 yeni patent ile sonuçlanmas›n›
hedefliyoruz.

Araç güvenli¤ine verilen önem, insan hayat›na verilen
önemdir. Müflterilerimizin araçlar›m›z› kullan›rken emniyetli
bir sürüfl deneyimi yaflamalar› ve herhangi bir kaza
durumunu zarar görmeden atlatmalar› için araçlar›m›z›
birçok pasif emniyet sistemiyle donat›yoruz. Di¤er taraftan
bir kazadan korunman›n en etkin yöntemi kazan›n olmas›n›
engellemektir. Bu noktada da üretti¤imiz araçlarda yer
alan aktif emniyet sistemleri ön plana ç›kmaktad›r. Bu
sistemler sayesinde bir tehlike durumunun oluflmas›n›
engellemek hedeflendi¤inden sadece sürücü ve yolcular
için de¤il araç d›fl› ortamda trafikte seyreden di¤er araç,
yolcu ve yayalar›n da emniyeti dikkate al›nmaktad›r. Bu
mevcut sistemleri gelifltirmek ve yenilerini eklemek için
sürekli gelifltirme çal›flmalar› FCA kapsam›nda
gerçeklefltirilmektedir.
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S›f›r ifl ve çevre kazas›, s›f›r kalite hatas› ve s›f›r kay›p…
Üretimde rekabet gücümüzü sürekli gelifltirmek ad›na
takip etti¤imiz ve ifl güvenli¤i, kalite, maliyet, çevre ve
teslimat alanlar›na odaklanan WCM (World Class
Manufacturing – Dünya Klas›nda Üretim) metodolojisinin
ana hedeflerini oluflturmaktad›r.

FCA genelinde 2006 y›l›nda bafllat›lan ve 177 Grup fabrikas›
ve 370 tedarikçi fabrikas›nda uygulanan WCM çal›flmalar›n›
ilk hayata geçiren fabrikalardan biri olduk. Süreç içinde
En H›zl› ‹lerleme Kaydeden Fabrika unvan›n› kazanarak
2009 y›l›nda Gümüfl Seviye’ye ulaflan ilk FCA Fabrikas›
olma gururunu yaflad›k. 2013 y›l› itibariyle yap›lan denetimler
sonucu ise, ifl kazalar›n› %97, d›fl kalite göstergesini %68,
üretkenli¤imizi %35 ve makine ar›zalar›n› %75 oran›nda
iyilefltirdi¤imiz tescillenerek Alt›n Seviye’ye ulaflt›k. WCM
yolculu¤umuz süresince üretim standartlar›m›z› sürekli
yükseltmeye odakl› çal›flmalar›m›z sonucunda Alt›n
Seviye’ye ulaflan 3 FCA Fabrikas›’ndan biri olmak
yaflad›¤›m›z gururu bir kat daha art›rd›.

Elde etti¤imiz bu baflar›da çal›flanlar›m›z›n kat›l›m› büyük
bir fark yaratt›. 2013 y›l› çal›flmalar›nda her operatörümüz
ortalama 49 öneride bulunarak yarat›c› çözümlerle
baflar›m›z› art›rmam›za destek verdi.

Çal›flanlar›m›zdan ald›¤›m›z motivasyonla WCM
çal›flmalar›m›z› ivmelendirerek tüm FCA Fabrikalar› içinde
örnek fabrika olma hedefine ulaflmak için çal›fl›yor, WCM
metodolojisinin d›fl paydafllar›m›za yönelik alanlar›nda da
performans›m›z› gelifltirmeyi amaçl›yoruz. Raporlama
döneminde bu alanda da önemli ad›mlar att›k. Örne¤in
2009 y›l›ndan günümüze takip etti¤imiz WCC (World Class
Company – Dünya Klas›nda fiirket) metodolojisinin tedarikçi
firmalar›m›zda da benimsenerek uygulanmas›na önderlik
ediyoruz. Raporlama döneminde yerli sat›n alma
operasyonumuzun %55’ini oluflturan 30 tedarikçi firmayla
uluslararas› ölçütlerde rekabetçili¤ini art›r›c› ortak
çal›flmalar›m›z› sürdürdük. Di¤er taraftan Fiat bayilerinin
sat›fl sonras› müflteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve
verimlili¤ini art›rmay› hedefleyen WCD (World Class Dealer
– Dünya Klas›nda Bayi) Program› kapsam›nda, emsal Fiat
bayileriyle ortak çal›flmalar›m›z sonucunda Yeni Periyodik
Bak›m Standard›m›z› gelifltirerek tüm di¤er bayilerimize
yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lad›k.

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluflu ve Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) Avrupa bölgesinde yer alan iki stratejik
Ar-Ge merkezinden biri olarak en geliflmifl teknolojileri hayata geçiriyor, dünya klas›nda verimli, kaliteli ve sürdürülebilir
üretim süreçleri takip ediyoruz. Sahip oldu¤umuz üretim olanaklar›n› uluslararas› geçerli kalite ve verimlilik sistemleri
do¤rultusunda sürekli iyilefltirerek performans›m›z› art›r›yoruz.

DÜNYA KLASINDA ÜRET‹M VE YÖNET‹M STANDARTLARI

G4-14
G4-15

ÜRET‹M   “ Dünya Klas›nda Verimli ve Sürdürülebilir Üretim ”
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Üretim alan›nda WCM d›fl›nda birçok farkl› verimlilik ve
yönetim kalitesi sistemi ve standard› takip ediyoruz. Bu
standartlar arac›l›¤›yla üretimin çeflitli alanlar›nda yönetim
kalitesinin ve oluflabilecek risklere karfl› önleyici erken
müdahale edebilme kapasitesinin üst düzeyde tutulmas›n›
güvence alt›na al›yoruz. ISO9001 Toplam Kalite Sistem
Standard›, OHSAS18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sistem
Standard›, ISO14001 Çevre Yönetim Sistem Standard›,
ISO50001 Enerji Yönetimi Sistem Standard›, ISO14064
Sera Gazlar› Hesaplama ve Denetim Sistem Standard›
takip etti¤imiz temel metodolojilerdir. Bunlar d›fl›nda WPI
(Work Place Integration – ‹fl Yeri Entegrasyonu)
metodolojisiyle her sürecimizi ad›m ad›m takip ederek
potansiyel risklerin önlenmesini, IMDS program› arac›l›¤›yla
da tedarik zincirimizde kimyasallar›n kullan›m›n›n kontrolünü
ve yasakl› hammaddelerinin ürünlerimizde kullan›lmamas›n›
güvence alt›na al›yoruz. Takip etti¤imiz yönetim sistem ve
standartlar›na yönelik periyodik ba¤›ms›z d›fl denetim,
sertifikasyon ve do¤rulama uygulamalar›yla bir yandan
sistemlerimizin performans düzeyini güvence alt›na al›rken
di¤er yandan da çal›flanlar›m›z›n fark›ndal›k ve
motivasyonlar›n› üst düzeyde tutuyoruz.

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ ve EM‹SYON

Enerji tüketimi, üretim kaynakl› çevresel etkilerimizin ve
emisyon oluflumunun en büyük k›sm›n› oluflturman›n yan›
s›ra önemli bir maliyet girdisi olma özelli¤ini de tafl›maktad›r.
Tüket im de¤erler inin kontrolü ve azalt ›m›n›n
gerçeklefltirilmemesi gelecekte iklim de¤iflikli¤i kaynakl›
fiziki, sosyal ve ekonomik risklerin yan›nda enerji birim
maliyetlerinde yaflanabilecek art›fllardan dolay› rekabet
edebilirli¤imizin olumsuz etkilenmesine de yol açar. Bu
nedenle üretimde enerji verimlili¤inin sa¤lanmas› ve buna
ba¤l› emisyon yönetimi, çevre yönetimimizin önemli bir
parças›n› oluflturur.

Enerji verimlili¤i ve emisyon konular› üst düzey yönetimden
ifl birimlerimizin geneline uzanan sorumluluk paylafl›m›na
dayanan bir organizasyonla yönetilmektedir.  Enerji
verimlili¤i ve emisyon yönetimi çal›flmalar›m›z›, flirket
genelinde faaliyet gösteren Enerji Rehberleri Kurulu, Tofafl
Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu ve Tofafl Sürdürülebilirlik
Komitesi’nin önderli¤inde yürütmekteyiz. Stratejik
planlar›m›z do¤rultusunda tespit etti¤imiz k›sa, orta ve
uzun vadeli hedeflerimizin, belirlenen performans
göstergeleri arac›l›¤›yla ayl›k ve baz y›la göre y›ll›k bazda
takibini sa¤layarak F Matris Enerji ‹yilefltirme Program›m›z
ç›kt›lar›yla birlikte elde etti¤imiz tüm bulgular› ayl›k planda
üst yönetimimize raporlar›z.

Tofafl Çevre ve Enerji Politikas› ile gerçeklefltirdi¤imiz
çal›flmalar›n temel ilkelerini belirlerken, enerji yönetimi
uygulamalar›m›zda ISO50001 Enerji Yönetim Standard›
ve WCM Enerji Boyutu ilkelerini takip ediyoruz.

fiirket faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gaz›
emisyonlar›n›n yönetiminde ise ISO14064 Sera Gazlar›
Hesaplama ve Denetim Standard›n› takip ederek Scope
1 ve Scope 2 düzeyinde hesaplama ve do¤rulama
çal›flmalar› yürütüyoruz. Oluflan emisyon tür ve
parametrelerini kamu otoritelerince belirlenen emisyon
izinlerinde belirtilen limit de¤erlerin alt›nda tutuyoruz.
Operasyonlar›m›z›n iklim de¤iflikli¤ine etkileri konusunda
geliflim düzeyimizin uluslararas› ölçekte kabul edilen bir
uygulamayla takibi ve ilgili paydafllar›m›zla iletiflimine
yönelik olarak 2014 y›l›ndan itibaren Karbon Saydaml›k
Projesi’ne (CDP) dahil olaca¤›z.

Raporlama döneminde geçmiflten beri sürdürdü¤ümüz,
üretilen araç bafl›na enerji tüketiminde düflüfl trendini
devam ettirdik. Baz y›l›m›z olan 2012’de 1 arac›n üretimi
için ortalama 4,76 GJ enerji harcarken 2013 y›l›nda bu
de¤eri 4,60’a indirdik. Buna paralel olarak 1 araç
üretiminden kaynaklanan sera gaz› emisyon miktar›n› da
0,482 ton CO2e düzeyinden 0,458 ton CO2e’ne indirdik.

2014 y›l› pazar projeksiyonlar› çerçevesinde azalmas›
öngörülen üretim düzeyleri nedeniyle araç bafl› enerji
tüketim ve emisyon de¤erlerinde de art›fl görülmesi
beklenmektedir. 2014 y›l› için hedefimiz, azalacak üretim
miktar›na ra¤men, gerçeklefltirece¤imiz projelerle araç
bafl› enerji tüketim de¤erini 5,00 GJ, emisyon miktar›n› ise
0,475 ton CO2e düzeyinde s›n›rlamakt›r. ‹zledi¤imiz enerji
verimlili¤i stratejik plan› do¤rultusunda 2020 y›l›nda araç
bafl› enerji tüketim düzeyimizi baz y›l 2012’ye göre %26
azaltarak 3,50 GJ’e, araç bafl› emisyon miktar›n› ise %27
azaltarak 0,350 ton CO2e düzeyine düflürmeyi hedefliyoruz.

Enerji Tüketimi ve Sera Gaz› Emisyonlar›
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At›k Is› Geri Kazan›m Projesi

2012’de bafllay›p raporlama döneminde gerçeklefltirdi¤imiz
proje ile boya süreçleri sonucu oluflan ve atmosfere at›lan
yüksek s›cakl›ktaki baca gaz›n›n, kullan›m amac›na özel
tasarlanm›fl ve yüksek otomasyon seviyesine sahip termik
prosesler oluflturarak enerji üretiminde tekrar kullan›m›n›
amaçlad›k. Uygulama sonucunda elde etti¤imiz y›ll›k
51.760 GJ enerjiyi ihtiyaç duyulan baflka noktalarda
kullanarak enerji üretmek için harcanan do¤algaz ve
benzeri yak›tlardan tasarruf ederek ortaya ç›kacak
emisyonun azalt›lmas›n› da sa¤lad›k. Projemiz T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› Enerji Verimlili¤i Genel
Müdürlü¤ü’nce düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri
kapsam›nda Büyük ‹flletmelerde Sürdürülebil ir
Kategorisi’nde ödüle lay›k görüldü.

Enerji verimlili¤i ve enerji tüketimi kaynakl› sera gazlar›n›n
azalt›m›na yönelik çal›flmalar›m›z› odaklad›¤›m›z ana alanlar,
baca gaz› at›k ›s› geri kazan›m›, gün ›fl›¤›ndan azami
yararlan›lan ayd›nlatma otomasyonlar›, bas›nçl› hava
kaçaklar›n›n azalt›lmas›nda lokalizasyon ve otomasyon
sistemleri, ›s›l dönüflümlerde verimlilik sa¤layan kazan
projeleri, ›s›l kaçaklara yönelik yeni nesil kap› ve tünel
uygulamalar› ve izolasyon malzemelerinin kullan›m›d›r. Bu
alanlarda mevcut en iyi tekniklerin baz al›nd›¤› projeler
gerçeklefltirerek performans›m›z› gelifltirmeyi hedefliyoruz.
Bu kapsamda 2013 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz 121 enerji
verimlili¤i çal›flmas› sonucunda 72.614 GJ enerji tasarrufu
sa¤layarak 6.541 ton CO2e sera gaz› oluflumunu
engelledik.

Ayd›nlatma Verimlilik ve Otomasyon Projeleri

Ayd›nlatma kalitesi, ifl süreçlerinde kalitenin, çal›flma
ergonomisi ve ifl güvenli¤inin önemli bir parças›d›r. Genifl
ve yüksek tavanl› üretim atölyelerinde çal›flma normlar›na
uygun ayd›nl›k koflullar›n›n sa¤lanmas› için gerekli enerji
tüketiminin ve buna ba¤l› emisyonun azalt›lmas›n›
hedefleyen projemiz kapsam›nda ayd›nlatma sistemlerinin
otomasyonu, armatürlerin verimli modellerle de¤ifltirilmesi
ve ayd›nlatma uygulamas›n›n üretim yap›lan zamanlara
göre otomatik kontrolüne yönelik uygulamalar gelifltirdik.

Proje ile öncelikle çal›flma sahalar›n› ak›ll› ayd›nlatma
otomasyonlar›yla donatarak 102 farkl› noktadan manuel
kontrol edilen ayd›nlatma sistemini 12 kontrol noktas›na
düflürdük. Sonras›nda kullan›lan civa buharl› armatürleri
verimli modellerle de¤ifltirip gün ›fl›¤› ve harekete duyarl›
sensörlerle ayd›nlatma sisteminin ihtiyaca göre
çal›flt›r›lmas›n› sa¤lad›k. 2012’de bafllay›p raporlama
döneminde tamamlad›¤›m›z bu çal›flmalar›m›z sonucunda
y›ll›k 10.219 GJ enerji tasarrufu sa¤lad›k.

Boya Üretim Sürecinde UOB Emisyonu Azaltma
Projesi

Üretim süreçlerinde oluflan emisyonlar sera gazlar›yla
s›n›rl› de¤ildir. Otomotiv üretiminin ana süreçlerinden biri
olan boyama uygulamalar› s›ras›nda da Uçucu Organik
Bileflik (UOB) emisyonu gerçekleflmektedir. 2012 y›l›nda
38,6 gr/m2 olan boyanan yüzey bafl›na UOB emisyonu
a¤›rl›¤›n›, 2013 y›l›nda 36,9 gr/m2 düzeyine indirdik.Dönem
içinde toplam UOB emisyon miktar›n› da bir önceki y›la
k›yasla %9 azalarak 992,8 ton düzeyine düflürdük. Bu
alandaki çal›flmalar›m›z› gelecek y›llarda da sürdürerek
2014 y›l›nda 35,9 gr/m2, 2020 y›l›nda ise 29,0 gr/m2

düzeyini yakalamay› hedefliyoruz.

Boyama sürecinde oluflan UOB emisyonunun azalt›lmas›
amac›yla 2011 y›l›nda bafllatt›¤›m›z ve raporlama
döneminde tamamlad›¤›m›z projemizle Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) üretim tesisleri ve Türkiye otomotiv
endüstrisi ad›na önemli ilklere imza att›k.

Gerçeklefltirdi¤imiz projenin 4 ana faaliyet ad›m›
bulunmaktad›r. Bunlardan ilki FCA fabrikalar› ve Türkiye
için bir ilk olan One Bell Boya Uygulamas›’d›r. Bu
uygulamayla daha önce 2 robotik boyama istasyonunda
gerçeklefltirdi¤imiz metalik boyama ifllemini, boya
formülasyonunda ve boyama parametrelerinde yap›lan
de¤ifliklikle tek istasyonda uygulanabilir hale getirdik.
Proje kapsam›nda teknik temizlik iflleminde %100 solvent
içerikli malzemeler yerine solvent içermeyen malzemeler
kullan›lmas›n› sa¤layarak da FCA fabrikalar› ve Türkiye’de
bir ilki gerçeklefltirdik.

Uçucu Organik Bileflik (UOB) Emisyonlar›
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Projenin di¤er bir bilefleni olarak manuel boyama iflleminde
yüksek hacimli ve düflük bas›nçl› boyama tabancalar›
yerine elektrostatik boyama tabancalar› kullanarak boyama
verimini art›rd›k. Böylece kullan›lan boya ve solvent miktar›n›
azaltt›k. Son kat boya öncesi polyester reçineli astar
uygulamas›n› da poliüretan reçineli astarla gerçeklefltirerek
kullan›lan boya ve solvent miktar›nda düflüfl sa¤lad›k.

Projenin hayata geçmesiyle UOB emisyon miktar›nda
hedefledi¤imizin de üzerinde bir düflüfl gerçeklefltirdik.
2011 y›l›nda 42,9 gr/m2 olan UOB emisyon düzeyi proje
sonucunda %14 azalarak 36,9 gr/m2’ye düflmüfltür. Di¤er
taraftan proje sonucunda y›ll›k solvent kullan›m›n› 55.000
ton, boya at›¤› oluflumu 130 ton azaltt›k; gerçekleflen
malzeme tasarrufu sayesinde ise 750 bin Euro’ya yak›n
tasarruf elde ettik.

ÇEVRESEL YÖNET‹M S‹STEM‹

Köklü bir çevre yönetimi geçmifline sahip bir otomotiv
flirketiyiz. Proaktif yaklafl›m›m›zla üretim süreçlerimizin
sadece yal›n ve etkin olmas› için de¤il ayn› zamanda
mümkün oldu¤unca az çevresel etkiyle gerçeklefltirilmesi
için çal›fl›yoruz. Bu bak›fl aç›s›yla gelifltirdi¤imiz Tofafl
Çevre ve Enerji Politikas›, çevre yönetiminde de
sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›n› hedeflemektedir. Çevre
yönetiminde rehber ilkemiz ise “kirlili¤i ar›tmak yerine hiç
kirletmemektir”.

Çevre yönetiminin bütüncül ve sistematik bir bak›fl aç›s›yla
yönetildi¤inde baflar›ya ulaflaca¤›na inan›yoruz. Bu amaçla
takip etti¤imiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem
Standard›’na, Türkiye otomotiv sektöründe ulaflan ilk
üreticiyiz. Çevre yönetiminde ISO 14001 Standard› d›fl›nda
WCM Çevre Yönetim Boyutu da takip etti¤imiz ana
metodolojilerdendir. Çevre yönetiminde üst yönetimden
üretim birimlerine yay›lan ve sorumluluk paylafl›m›na dayal›
bir organizasyon oluflturduk. Sürdürülebilirlik Komitesi,
Sürdürülebilirlik Çal›flma Grubu gibi uzman birimlerin
yan›nda üst yönetim kademeleri ve nihayetinde yönetim
kurulu düzeyinde görüflülen stratejik yaklafl›m ve
hedeflerimiz, sahada Çevre, Sa¤l›k ve ‹fl Güvenli¤i
Müdürlü¤ü ve Çevre Rehberleri gözetiminde hayat buluyor.
fiirket performans de¤erlendirme sisteminin bir parças›
olarak çevre performans›n› da kurumsal ve bireysel
hedeflerle yönetiyor elde etti¤imiz bulgular› ise periyodik
aral›klarla ilgili üst yönetim organlar›na ve çeflitli kanallar
arac›l›¤›yla paydafllar›m›z›n bilgisine sunuyoruz.
Kurumsal risk yönetiminin önemli bir parças› olarak
de¤erlendirdi¤imiz çevre yönetimine yönelik sistem
güvencesinin sa¤lanmas› Riskin Erken Saptanmas› ve
Risk Komitesi’nin görev alan›d›r.

Di¤er taraftan periyodik iç ve ba¤›ms›z d›fl denetimler,
yasal denetimler, WCM ve ISO 14001 denetimleri ve Koç
Holding Çevre Denetimi arac›l›¤›yla, çevre yönetimimizin
sistemsel bütünlü¤ü, gerçeklefltirdi¤imiz uygulamalar ve
elde etti¤imiz performans kontrol edilmektedir. Di¤er
taraftan dinamik bir mevzuat alan› olan çevre yönetiminde
yasal uyum önemli bir boyutu oluflturmaktad›r. Çevre
yönetiminden sorumlu ekiplerimiz, yasal mevzuat
de¤iflikliklerini yak›ndan takip ederek gerekli uyumu
sa¤lamaktad›r. Bu sayede raporlama döneminde çevre
mevzuat›na herhangi bir uyumsuzluk durumu yaflamad›k,
bu konuda herhangi bir resmi yapt›r›ma maruz kalmad›k.
Di¤er taraftan yasal uyum kadar çevremizde bulunan
paydafllar›m›z›n da faaliyetlerimiz dolay›s›yla çevresel
boyutlu bir uygunsuzlukla karfl›laflmamas›na önem
vermekteyiz. Raporlama döneminde taraf›m›za bu
kapsamda da iletilen bir flikayet bulunmamaktad›r.

Köklü ve büyük ölçekli bir üretim tesisi olmak sistemsel
ve alg› bak›mdan çevre yönetimine önemli bir gelenek
kazand›rmaktad›r. Di¤er taraftan ayn› özellik çevre
performans›m›z›n gelifltirilmesi için sürekli yat›r›m ve
iyilefltirme ihtiyac›n› da beraberinde getirmektedir. Bu
çal›flmalar› ciddiyetle yürütüyor her y›l çevresel performans
gelifltirici çal›flmalara ve çevre yönetimine önemli ölçüde
kaynak aktar›yoruz. Bu kapsamda, 2013 y›l›nda çevre
yönetim çal›flmalar›m›za yaklafl›k 1,7 milyon TL, iyilefltirme
yat›r›mlar›na ise 250 bin TL üzerinde kaynak aktard›k.
Etkin bir çevre yönetimi için, Tofafl ve ifl orta¤› çal›flanlar›n›n
fark›ndal›k, tecrübe ve bilgi birikiminin art›r›lmas›na yönelik
e¤itim çal›flmalar› önemli bir yer tutmaktad›r. Bu kapsamda
raporlama döneminde Tofafl çal›flanlar›na 630 kiflixsaat,
ifl orta¤› çal›flanlar›na ise 1.150 kiflixsaat çevre e¤itimi
verilmifltir.

Çevre yönetimi konular›m›zdan enerji verimlili¤i ve emisyon
d›fl›nda üzerinde odakland›¤›m›z ana alanlar su yönetimi,
verimli ve çevreci malzeme ve at›k yönetimidir. Tüm bu
alanlarda izledi¤imiz yönetim metotlar›, gerçeklefltirdi¤imiz
projeler ve elde etti¤imiz baflar›l› neticeler çeflitli
kurulufllarca ödüllendirilmektedir. Bu kapsamda 2012 y›l›
AB Çevre Ödülleri Türkiye Program› Birincili¤i’ni elde
ederken WCM denetimleri sonucunda çevre boyutunda
FCA fabrikalar› aras›nda en yüksek puana ulaflan üretim
tesisi olarak Alt›n Seviye’ye ulaflt›k.



28

Su Yönetimi

Suyun gelecek dönemlerde tüm di¤er kaynaklardan daha
büyük önem kazanaca¤›na inan›yor, e¤er bugünden önlem
al›nmazsa, gelecekte artacak dünya nüfusuyla birlikte
temiz su kaynaklar›na eriflimin de en az enerji kadar
zorlaflabilece¤ini düflünüyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir
gelecek kurma hedefimizin en önemli unsurlar›ndan birini
de tüketim ve at›k süreçleriyle birlikte sorumlu bir su
yönetimi oluflturuyor.

Toplam taze su kayna¤› tüketimimizde en belirgin pay
üretimde kullan›lan kuyu suyu tüketimine aittir. Evsel
kullan›m ve içme suyu olarak flebeke ve d›fl kaynaklardan
sat›n al›nan su miktar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok küçük bir
de¤er oluflturmaktad›r. Kulland›¤›m›z kaynaklar periyodik
olarak gözden geçirilmekte ve tüketimimiz dolay›s›yla
kaynak lar ›n  devaml › l ›¤ ›  üzer inde b i r  bask ›
gözlemlenmemektedir. Di¤er taraftan kulland›¤›m›z su
kaynaklar›n›n türü nedeniyle üretim tesisi yak›nlar›ndaki
baflta yerel halk olmak üzere paydafllar›m›z›n su ihtiyaçlar›
risk alt›na girmemektedir.

Geçti¤imiz dönemlerden günümüze sürekli gelifltirdi¤imiz
uygulamalarla birlikte su tüketim de¤erlerimizde belirgin
bir azalma elde ettik. Raporlama döneminde üretim
faaliyetlerimizi bir önceki y›la k›yasla %6 daha az taze su
kayna¤› kullanarak gerçeklefltirdik. Böylelikle 2012 y›l›nda
3,55 m3/araç düzeyinde olan, üretilen araç bafl›na taze
su çekim hacmini 2013 y›l›nda 3,51 m3/araç düzeyine
düflürdük. Üretim miktar›m›zdaki azalmaya paralel olarak
2014 y›l›nda 3,69 m3/araç seviyesine, 2020’de ise 2,50
m3/araç düzeyine ulaflmay› hedefliyoruz.

Taze su kaynaklar›n› sorumlu kullanman›n önemli bir
parças› ise çekilen suyun en verimli biçimde kullan›lmas›d›r.
Bu nedenle çekilen taze suyu defalarca tekrar kullanarak
ve süreç sonunda oluflan at›k suyu geri dönüfltürerek su
ihtiyac›m›z›n çok büyük bir k›sm›n› geri kazan›lan
kaynaklardan elde ediyoruz. Bu kapsamda 2013 y›l›nda
20.665 m3’ü at›k sudan geri dönüflüm olmak üzere
toplamda 52.079.106 m3’lük geri kazan›m elde ettik. Bu
sayede 53 milyon m3 düzeyine yaklaflan su ihtiyac›m›z›n
%98,4’ünü geri dönüfltürülmüfl ve tekrar kullan›lan suyla,
sadece %1,6’l›k bölümünü taze su kayna¤›yla karfl›lad›k.

Geri dönüflümün önemli bir parças› olmas› yan›nda sahip
oldu¤u kirlilik yükünün biyoçeflitlilik üzerinde olumsuzluk
yaratma olas›l›¤› bulunmas› dolay›s›yla da at›k su yönetimine
özel önem atfetmekteyiz. Operasyonlar›m›z sonucu oluflan
at›k suyu modern ar›tma ünitelerimizde öncelikle maksimum
ölçüde geri dönüfltürmeye çal›fl›r, geri kalan at›k suyun
at›k su deflarj izinlerinde belirtilen limit de¤erlerin alt›nda
yüklerle, belirtilen uygun al›c› ortamlara deflarj›n› sa¤lar›z.
2013 y›l›nda üretilen araç bafl›na 2,25 m3/araç olmak üzere
toplam 587.561 m3 at›k suyu deflarj ettik. Araç bafl›na at›k
su deflarj miktar›n›n 2014 y›l›nda 2,22 m3/araç, 2020 y›l›nda
ise 0,50 m3/araç düzeyine düflürülmesini hedefliyoruz.

Deflarj izinlerinde belirtilen al›c› ortamlar yüksek biyoçeflitlilik
de¤erine sahip veya özel statülü alanlar olmamakla birlikte
at›k su deflarj performans›m›z neticesinde kamu
otoritelerince yap›lan ölçüm ve denetimlerce de mevcut
biyoçeflitlilik de¤eri ve canl› hayat›na da herhangi bir
olumsuz etki gözlemlenmemifltir.

Verimli ve Çevreci Malzeme ve At›k Yönetimi

Malzeme ve at›k yönetimi süreçlerini birlikte ele alan bir
bak›fl aç›s›yla üretim faaliyetlerimizi yürütürüz. Bize göre
verimsiz kullan›lan malzeme, üretimde ve sonras›nda at›k
miktar›n›n artmas›na yol açar. Oluflan at›¤›n at›k sahalar›na
gönderilmesini ise yine malzeme kayb› olarak
de¤erlendiririz. Oluflacak verimsizlik ayn› zamanda finansal
performans›m›z› da etkileyerek ürün maliyetlerini
düflürmemize de engel olacakt›r. Bu nedenle, temel
hedefimiz 0 malzeme kayb› ve 0 geri kazan›lmam›fl at›kt›r.
Bu hedefe ulaflmak için yürüttü¤ümüz kaynak yönetimi
çal›flmalar›m›zda temel odaklar›m›z kullan›lan kayna¤›n
azalt›lmas›, geri dönüfltürülmüfl ve geri dönüfltürülebilir
malzemelerin mümkün oldu¤unca genifl ölçekte
kullan›lmas›, oluflan at›k miktar›n›n minimuma indirilmesi
ve tamam›n›n geri kazan›lmas›d›r.

Üretimde kullan›lan malzemelerin tür ve miktar›, tasar›mdan
sat›n almaya, üretimden sat›fl sonras›na birçok ifl sürecini
yak›ndan etkilemektedir. Dolay›s›yla üretimde daha çevreci
malzeme kullan›m opsiyonlar›m›z› belirlemekte ve malzeme
miktar›n›n azalt›lmas› çal›flmalar›nda ilgili tüm birim ve
tedarikçilerimizin elde etti¤i sonuçlar rol oynamaktad›r.

Taze Su Tüketim Trendi

2011 2012 2013 2014 (H) 2020 (H)

Taze Su Tüketimi (m3 / araç)

3,42 3,55 3,51 3,69

2,50
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Sac Tüketim Miktar›n›n Azalt›lmas› Projesi

2012 y›l ›nda bafllatarak raporlama döneminde
tamamlad›¤›m›z proje kapsam›nda üretimde kullan›lan
sac tüketim miktar›n› ve buna ba¤l› di¤er çevresel etkileri
azaltmay› hedefledik. Proje kapsam›nda iki temel uygulama
gerçeklefltirdik. Bunlardan ilki, sac plakalar›n›n pres
ünitelerinde sabitlenmesi için gerekli fazlal›klar›n sac plaka
kesim tekni¤ini de¤ifltirerek düz kesim yerine S fleklinde
kesim tekni¤inin benimsenmesidir. Böylelikle pres
makinelerinin sac› tutmas› için gerekli minimum fazlal›k
miktar›na ulaflt›k. Di¤er uygulamam›z olan, kal›p içinde
kal›p tekni¤iyle, içinde boflluklar bulunan parça kal›plar›n›n
at›k oluflturacak boflluk bölümlerine uygun baflka parçalar›n
kal›plar›n› yerlefltirdik. Böylece hem at›¤a dönüflecek
malzeme tüketimini, hem de enerji sarfiyat›n›n fazla oldu¤u
pres makinesinin bir vuruflta daha fazla parça üretmesini
sa¤lad›k. Proje ile 840 ton sac malzemenin tüketimini
engellemenin yan›nda Scope 3 düzeyinde 1.640 ton CO2e
emisyon azaltt›k.

Takip etti¤imiz at›k yönetimi ilkelerinin temel hedefi üretimde
oluflan at›¤›n tamam›n›n uygun metotlarla geri kazan›m›n›
sa¤layarak at›k sahalar›na 0 at›k göndermektir. Bu önemli
hedefi raporlama döneminde gerçeklefltirmeyi baflard›k.
Y›l içinde toplam at›k miktar› geçmifl döneme k›yasla %4
azal›rken araç bafl›na at›k üretim miktar› 56,5 kg/araç
olarak gerçekleflti. Bu de¤eri 2014 y›l›nda 56,0 kg/araç,
2020 y›l›nda ise 44,0 kg/araç düzeyine düflürmeyi
hedefliyoruz.

Tehlikeli At›klar›n Çimento Fabrikalar›nda
Enerji ve Hammadde Olarak Kullan›lmas›

0 At›k sahas›nda bertaraf hedefine ulaflmam›zda 2013
y›l›nda bafllatt›¤›m›z tehlikeli at›klar›n çimento üretiminde
alternatif yak›t ve hammadde olarak kullan›lmas› projesi
önemli rol oynam›flt›r. Proje kapsam›nda susuzlaflt›r›lm›fl
at›k çamuru ve evsel at›klar›m›zla çimento fabrikas›nda
alternatif enerji olarak kullan›larak 647 ton kömür yak›larak
elde edilebilecek miktarda enerji geri kazan›lm›flt›r. Ayn›
zamanda sera gaz› emisyonlar›nda da azalma
kaydedilmifltir. Di¤er taraftan yanma sonucunda elde
edilen 717 ton kül ise üretilecek çimento kompozisyonunda
mineral katk› olarak de¤erlendirilmifl, ikame etti¤i
klinker nedeniyle ek sera gaz› azalt›m› sa¤lam›flt›r.

Boya Çamurlar›n›n Geri Kazan›m› Projesi

Raporlama döneminde solvent bazl› boya at›klar›n› geri
kazanmay› hedefledi¤imiz proje ile aplikasyonu yap›lan
boya çamurunu, boya sirkülasyon tank›ndan toplayarak
lisansl› geri dönüflüm firmalar›na ilettik. Geri kazan›m ifllemi
ile at›k çamurunu %14 oran›nda geri dönüfltürerek 86 ton
antipas boya malzemesi elde ettik.

Türlerine Göre At›k Miktar› (ton-%)

Tehlikeli At›k

Tehlikesiz At›k

2.618
%4

67.831
%96

At›k Oluflum Trendi

2011 2012 2013 2014 (H) 2020 (H)

At›k Miktar› (kg / araç)

55,50
58,80 56,50 56,00

44,00

Bertaraf Yöntemine Göre At›klar (ton-%)

2.619
%4

67.823
%96

0,0
%0

7,90
%0

Enerji Geri Kazan›m›

Geri Kazan›m

Yakma

Depolama
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De¤iflime h›zl› uyum sa¤layan, inovatif, çok yönlü, küresel
bak›fl aç›s›na sahip, kendisini ve çevresini gelifltiren genç
yetenekler için bir cazibe merkezi olmak, farkl› bak›fl
aç›lar›na sahip profesyonelleri ekibimize dahil edip ortak
hedefe yönlendirerek çeflitliliklerle yarat›c›l›¤›m›z›
gelifltirmek, sürekli yeni fleyler ö¤renmeye, bilgi ve
tecrübesini baflkalar›na ö¤retmeye istekli liderlerden oluflan
bir kolektif ö¤renme kültürü oluflturmak Tofafl çal›flma
hayat›na yönelik ana vizyonumuzu betimlemektedir.

Bunun için de tüm çal›flanlar›m›za emniyetli, dinamik,
geliflime odakl› ve insana yarafl›r, adil bir çal›flma ortam›
sunmay› vaat ederiz.

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

ÇALIfiMA ORTAMI    “ Gelece¤in Liderleri için Emniyetli, Dinamik, Geliflim Odakl› ve Adil Çal›flma Ortam›”
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‹fi SA⁄LI⁄I ve GÜVENL‹⁄‹

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini bir de¤er olarak özümsüyor,
güvenli bir ifl yeri oluflturmak için yal›n ve proaktif bir ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetimi oluflturman›n gereklili¤ine
inan›yoruz. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusundaki temel
hedefimiz olan “0 kaza” seviyesine ulaflman›n bir flans
de¤il, tercih oldu¤unu düflünerek “Ad›m Ad›m ‹fl Güvenli¤i”
yaklafl›m›n› çal›flmalar›m›zda baz al›yoruz. Yasal
gerekliliklerin karfl›lanmas›n›, yönetim, birey ve tak›m
kat›l›mlar› uygulamalar›n› yaklafl›m›m›z›n ana oda¤› olarak
kabul ediyoruz.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i süreçlerimizin yönetiminde ana
rehberimiz Dünya Klas›nda ‹fl Güvenli¤i ve Tofafl ‹SG
Politikas›’d›r. OHSAS 18001 Standard›, WCM ‹fl Güvenli¤i
Standard›, Fiat Safety Standartlar› ve Tofafl Müteahhit
Prosedürü de uygulamalar›m›za yön veren temel
metodolojilerdir.

Kurumsal risk yönetim prosedürlerimizin önemli bir
boyutunu oluflturan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›n› üst
yönetimden üretim birimlerine uzanan bir organizasyonla
yönetiriz. fiirket üst yönetimi ile periyodik olarak
gerçeklefltirdi¤imiz risk de¤erlendirme çal›flmalar›ndan
elde etti¤imiz bulgular ›fl›¤›nda stratejik hedeflerimizi
belirleriz. Bu hedefler do¤rultusunda oluflturdu¤umuz
aksiyon planlar›yla ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i risklerimizi azalt›r›z.

0 ifl kazas› hedefiyle yürüttü¤ümüz çal›flmalar›m›z
neticesinde 2013 y›l›nda Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Ajans› (EU-OSHA) taraf›ndan düzenlenen “Avrupa ‹yi
Uygulama Ödülleri” kapsam›nda Avrupa’daki en iyi on
fabrikadan biri olarak ödüllendirildik. Türkiye’den bu baflar›y›
gösteren tek fabrika olman›n yan› s›ra, FCA fabrikalar›
aras›nda WCM ‹fl Güvenli¤i Boyutu kapsam›nda da 4 puan
almay› baflaran ilk fabrika olduk.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetimimiz hakk›nda daha detayl›
bilgiye www.tofas.com.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Tespit etti¤imiz riskleri iyilefltirerek daha güvenli bir ifl
ortam› yaratmak ve s›f›r kaza hedefine ulaflmak için
2006’dan bu yana gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalarla kay›p
günlü kaza oran›n› %95, güvensiz davran›fllar› %87,
güvensiz koflullar› %95 oran›nda azaltt›k. Bunun sonucunda
kay›p günlü kaza frekans›m›z› 0,05 düzeyine indirdik.

Tofafl çal›flanlar›n›n yan›nda müteahhit çal›flanlar›n›n da
‹SG konusunda bilgi ve fark›ndal›klar›n› sürekli üst noktalara
tafl›mak amac›yla çeflitli ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›n›
içeren e¤itim programlar› gelifltirmekteyiz. Bu kapsamda
2013 y›l›nda Tofafl çal›flanlar›na toplam 28.518 kiflixsaat,
ifl orta¤› çal›flanlar›na ise 5.982 kiflixsaat e¤itim verdik.
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda baflar› sa¤laman›n önemli
k›sm› risk yönetimine dayal› sistem ve standartlar
oluflturmaksa di¤er önemli k›sm› da çal›flanlar›n
fark›ndal›¤›n› yükseltmek ve karar süreçlerine kat›l›m›n›
sa¤lamakt›r.

Kay›p Günlü Kaza Frekans›

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
hedef

(kaza say›s› / çal›flma saati)

0,62

0,28

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

2006

1,20
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‹SG alan›nda çal›flanlar›m›z›n benimsemesini hedefledi¤imiz
en temel ilke ifl güvenli¤inin hepimizin görevi oldu¤udur.
Bunun için ifl güvenli¤i uzmanlar›m›z›n yan›nda
çal›flanlar›m›z›n da bu alanda sorumluluk ve inisiyatif
almas›na yönelik uygulamalar yürütürüz.

‹fl Güvenli¤i Denetim ve E¤itimi (SMAT), üst yönetimden
mavi yakal› çal›flana kadar her kademedeki tüm çal›flanlar›n
gerçeklefltirdi¤i saha denetimleridir. Bu çal›flmadaki
amac›m›z güvensiz davran›fl ve çal›flma alan›
uygunsuzluklar›n› tespit etmek, çal›flan ile bilgi al›flverifli
yaparak onlar›n güvenli¤ine odaklanmakt›r. 2009 y›l›ndan
beri uygulad›¤›m›z ve 15-20 dakikal›k sürede bir ya da
birkaç operasyonu kapsayan bu denetimler sayesinde
çal›flma alanlar›m›zda bulunan risklerin tespit edilmesi ve
iyilefltirilmesine bafllanm›flt›r.

Üst yönetimimiz, ‹fl Güvenli¤i Devriyesi uygulamam›z ile,
2-3 haftal›k periyotta bir, 30 dakika süre ile daha önceden
belirlenmifl bir alan› genifl bir kat›l›m ile denetler.

Sahada çal›flanlarla da görüflülerek uygunsuzluklar›n nas›l
giderilece¤i tart›fl›l›r. Bu uygulaman›n en önemli amac› ifl
güvenli¤inin birlikte hareket edildi¤inde geliflece¤i ve üst
yönetimin çal›flan güvenli¤inin sa¤lanmas›na önem verdi¤ini
göstermektedir.

‹fl Güvenli¤i Kaptan› uygulamam›zda, yal›n tak›m üyesi bir
mavi yakal› çal›flan 1 hafta boyunca çal›flma alan›
uygunsuzluklar› ve güvensiz davran›fllar› gözlemler, tak›m
lideri ile iflbirli¤i halinde raporlar ve güvensiz davran›fl
yapan kiflileri uyar›r. Her hafta baflka bir yal›n tak›m üyesinin
kaptanl›k görevini üstlenmesiyle ayn› anda yaklafl›k 350
çal›flan›m›z ifl güvenli¤i gözlü¤ü ile çal›flma alan›n›
gözlemlemifl olur.

Vardiya bafl› kontrolleri, otonom ifl güvenli¤inin en önemli
parçalar›ndan biridir. Çal›flanlar›n ifle bafllamadan önce

bir kontrol listesiyle ifl güvenli¤i ile ilgili kontrolleri yapmas›,
birçok ifl güvenli¤i riskinin kaza ve/veya yak›n kaza olmadan
tespit edilebilmesini sa¤lar.

Tehlike Öngörüsü (Kiken Yochi), çal›flanlar›m›z›n ifl güvenli¤i
ve tehlike öngörüleri konusunda geliflimini hedefledi¤imiz
uygulamalar›m›zdan biridir. Dört Raundluk Tehlike
Öngörüsü, üretim gibi tak›m halinde çal›flan kifliler için
tasarlanan bir uygulamad›r.  Uygulaman›n amac›, tak›m
üyelerinin tehlikeyi öngörebilme ve karfl› tedbir belirleme
yetkinliklerinin gelifltirilmesidir. Bu uygulamam›zda, tak›m
üyeleri, liderleri ile birlikte çal›flma alan›na ait bir foto¤raf›
ya da videoyu izleyerek olas› tehlikelere iliflkin beyin f›rt›nas›
yapar.

Tak›m flamalar› uygulamas›nda ise, herhangi bir ifl kazas›
gerçekleflmemifl yal›n tak›mlar›n çal›flma alanlar›na
mavi, gerçekleflmifl ise turuncu flama as›l›r. Kazal›
personel figürünün anlat›ld›¤› turuncu flama 3 ay as›l› kal›r.
Bu uygulamam›zdaki temel amac›m›z ise ifl kazalar›n›n
engellenmesinin önemli bir baflar› unsuru oldu¤u alg›s›n›
yayg›nlaflt›rmakt›r.

YETENEK YÖNET‹M‹

Dünya klas›nda bir flirket olmaya giden yol dünya klas›nda
profesyonellerle çal›flmaktan geçer. Çevik, çok yönlü ve
yarat›c› bir ekip oluflturabilmek ve alan›nda en yetkin
profesyoneller için bir cazibe merkezi oluflturmak için
yeteneklerin geliflece¤i, ço¤alaca¤› ve paylafl›laca¤› bir
ö¤renme kültürünü yayg›nlaflt›rmak, ama daha da önemlisi
adil, huzurlu ve insana de¤er verilen bir ifl ortam› oluflturmak
gerekir. Biz tüm 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,
yüksek motivasyonuyla hedeflere tak›m halinde ulaflma
arzusunu hisseden bir organizasyonun parças› olmay›
vaat ediyoruz.

G4-14
G4-15
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‹flgücü istatistikleri

‹nsana Yarafl›r ‹flyeri

Yetenek ve yarat›c›l›¤›n insana yarafl›r bir çal›flma ortam›nda
gerçek de¤erini bulaca¤›na; çabalar›n›n adil
de¤er lendir i lece¤ine inanan çal ›flanlar ›n ise
potansiyellerinin en üst düzeyini sunacaklar›na inan›yoruz.
Tofafl çal›flanlar›n›n ifle ilk girifl süreciyle birlikte adil ve
eflitlikçi bir organizasyonun parças› olduklar›n›
hissetmelerini sa¤lar›z. ‹fle al›m sürecinde, adaylar›n teknik
becerilerinin yan›nda davran›fl e¤ilimlerini, ifl yap›fl
anlay›fllar›n› ve kurum kültürüne uyumluluklar›n› herkese

eflit f›rsat sa¤layan sistematik araçlar kullan›r›z. Bizim
amac›m›z do¤ru ifli, do¤ru kifliye sunmakt›r. Sunulan iflin
gerektirdi¤i koflullar› sa¤lamalar›n›n d›fl›nda adaylar›n yafl,
cinsiyet, inanç, etnik köken ya da herhangi di¤er kiflisel
özellikleri ifle al›mda belirleyici olmad›¤› gibi hiçbir insan
kaynaklar› sürecinde de bir karar unsuru de¤ildir. Tüm
Tofafl çal›flanlar›na eflit f›rsatlar sunulmas› esast›r.

Cinsiyete Göre Çal›flan Da¤›l›m›

Kad›n Çal›flanlar

Erkek Çal›flanlar

244
%4

6.018
%96

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

Belirli Süreli

Belirsiz Süreli

10
%0

6.252
%100

Kategori Çal›flan Da¤›l›m›

Beyaz Yakal› Çal›flanlar

Mavi Yakal› Çal›flanlar

1.338
21%

4.924
%79

Yafl Grubuna Göre Çal›flan Da¤›l›m›

18-30
31-40

42
%1

2.148
%34

2.120
%34

1.952
%31

41-50
51-60

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

Lise
Üniversite ve
Üstü

3.582
%57

747
%12

1.933
%31

‹lkö¤retim

Genel ‹flgücü Da¤›l›m›

Do¤rudan ‹stihdam

Dolayl› ‹stihdam

%12

%88

G4-9
G4-11
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‹nsan ve çal›flan haklar›n›n desteklenerek yüceltildi¤i bir
ifl ortam› oluflturman›n ilk basama¤› insan ve çal›flan
haklar›n›n eksiksiz sa¤lanmas› ve desteklenmesidir. Ana
hissedarlar›m›zdan Koç Holding’in taraf› oldu¤u BM Küresel
‹lkeler Sözleflmesi, bizim için de ba¤lay›c› normlar
oluflturmaktad›r. Bu kapsamda öncelikle faaliyetlerimizde
ayr›mc›l›k ya da ayr›mc›l›k olarak de¤erlendirilebilecek
uygulamalar›n, çocuk eme¤i istismar›n›n, zorla ve zorunlu
çal›flt›rma uygulamalar›n›n, çal›flan haklar›n›n istismar›n›n
önüne geçer, hiçbir koflulda bu gibi davran›fllara tolerans
göstermeyiz. Bu ilkelerimiz flirket operasyonlar›m›z
gibi de¤er zincirimizin geneli için de ba¤lay›c›d›r.

Tedarikçilerimizin, ifl ortaklar›m›z›n ve bayilerimizin de bu
ilkelere ba¤l› hareket etmesini talep ederiz. Raporlama
döneminde yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar neticesinde bu
ilkelerin belirgin bir risk alt›nda oldu¤u bilgisine ulaflt›¤›m›z
bir tedarikçi ya da ifl orta¤› operasyonu, bu yönde bize
iletilen herhangi bir resmi flikâyet bulunmamaktad›r.
Üretimin can damar› bilgi, beceri ve emeklerini flirket
hedeflerine ulaflmaya adam›fl çal›flanlar›m›zd›r.
Çal›flanlar›m›z›n beklenti ve taleplerini hep bir a¤›zdan
dile getirebilmelerinde sendikalar önemli bir temsil rolü
üstlenmektedir. Bu nedenle çal›flanlar›m›z›n sendikal
haklar›n› serbestçe kullanabilmelerinin uygun koflullar›n›
oluflturur, sendikalarla yak›n ve sa¤l›kl› iliflkiler kurar›z.
Tofafl genelinde, 4.924 mavi yakal› çal›flan›m›z›n tümü
sendikalarla imzalanan toplu sözleflme kapsam›nda faaliyet
göstermektedir. fiirket genelinde sendikal›l›k oran› ise
%79’dur.

Y›llar içinde gelifltirdi¤imiz bu yap›c› diyalog ortam›
sonucunda geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi raporlama
döneminde de endüstriyel iliflkilerden kaynaklanan her
hangi bir üretim ya da ifl gücü kayb› yaflamad›k. Bu iletiflim
ortam›n›n gelecek dönemlerde de geliflerek sürmesini
dileriz. Sendikal haklar›n tedarik zincirimizde de eksiksiz
uygulanmas›n› ilgili taraflardan beklemekteyiz. Raporlama
döneminde sendikal haklar›n belirgin bir risk alt›nda oldu¤u
bilgisine ulaflt›¤›m›z bir tedarikçi ya da ifl orta¤› operasyonu,
bu yönde bize iletilen herhangi bir resmi flikâyet
bulunmamaktad›r.

En de¤erli sermayemiz olan çal›flanlar›m›z ve ailelerinin
yaflam standartlar›n›n gelifltirilmesine yönelik birçok
uygulamam›z bulunmaktad›r. Bu kapsamda tercih eden
çal›flanlar›m›z ve aileleri, Koç Toplulu¤u flirketlerinin
geneline sunulan KoçAilem Program› ve Toplulu¤a özgü
özel sa¤l›k sigortas› avantajlar›ndan faydalanabiliyor.

Di¤er taraftan Tofafl çal›flanlar›, kariyerlerinin sonunda ek
bir güvence elde etmek için resmi sosyal güvencelerinin
d›fl›nda tüm Koç Holding ifltiraklerinde oldu¤u gibi Koç
Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› taraf›ndan
sa¤lanan emeklilik fonundan da faydalanabiliyorlar.
Emeklilik program›na dahil olan çal›flanlar›m›z fona Koç
Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf›nca belirlenen
tavan ücreti aflmamak kofluluyla brüt ücretlerinin %6's›
oran›nda ödeme yaparken ayn› tutarda mebla¤ Tofafl
taraf›ndan iflveren kat›l›m pay› olarak fona aktar›larak
çal›flanlar›m›z›n birikimlerine destek vermifl oluyoruz.

Sürekli Geliflim Odakl› ‹flyeri

Amac›m›z organizasyon genelinde bir ö¤renme kültürü
oluflturmakt›r. Çal›flanlar›m›z›n yetenek ve yarat›c›l›klar›n›
potansiyellerinin en üst noktalar›na tafl›malar›n› teflvik eder
bunun için çeflit l i  gel iflim olanaklar› sunar›z.
Raporlama döneminde Tofafl Akademi uygulamas›n›
hayata geçirerek ö¤renme çal›flmalar›na büyük bir ivme
kazand›rd›k. Y›l içinde beyaz yakal› çal›flanlar için 14.128
s›n›f e¤itimi organizasyonu, 7.682 uzaktan e¤itim ya da
e¤itim destek materyali sa¤lad›k. Ayn› flekilde mavi yakal›
çal›flanlar için de 5.981 s›n›f e¤itimi organizasyonu ile
1.295 uzaktan e¤itim ya da e¤itim destek materyali
sa¤lad›k. Düzenledi¤imiz bu e¤itim çal›flmalar›na 5.619
kiflilik kat›l›m sa¤lay›p toplamda 22.198 kiflixsaat e¤itim
verdik.

Çal›flan E¤itimleri -

Kat›l›mc› Say›s› (kifli)             5.619

Mavi Yakal›             4.380

Beyaz Yakal›             1.239

Kad›n                121

Erkek             5.498

Çal›flan E¤itimleri -

Toplam Saat (kiflixsaat)        224.198

Mavi Yakal›        122.560

Beyaz Yakal›        101.638

Kad›n          10.120

Erkek        214.078
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Yüksek Performans Odakl› ‹flyeri

Baflar› odakl› bir organizasyonuz. Bir hedefi baflard›¤›m›zda
bunu gelinebilecek son nokta olarak de¤il, bizi yeni bir
hedefe tafl›yacak bir evre olarak görürüz. Hedefe ulaflmakta
yaflad›¤›m›z güçlükleri ise yeni bir yetenek kazanmak için
f›rsat olarak de¤erlendiririz. Ancak baflar› ve zorluklar›
do¤ru de¤erlendirebilmemiz için performans›m›z› objektif
olarak kontrol etmemiz, sonuçlardan dersler ç›karmam›z
ve neleri, nas›l daha çok gelifltirebiliriz konusunu iyi tespit
etmemiz gerekir. Bu sorular›n cevab›n› bulmakta
kulland›¤›m›z araç, performans de¤erlendirme ve kariyer
geliflim sistemlerimizdir.

fiirket hedeflerine ulafl›lmas›nda kulland›¤›m›z performans
yönetim sistemi, tüm beyaz yaka ve mavi yaka çal›flanlar›
kapsamaktad›r. Hedefler ve davran›flsal performans
yönetim sisteminde de¤erlendirilen iki temel unsurdur.

Y›lbafl›nda belirledi¤imiz hedefleri, geliflim planlar›yla
birl ikte y› lda en az bir kez gözden geçirir iz.
De¤erlendirdi¤imiz konular aras›nda hedef gerçekleflmeleri
kadar Tofafl’a özgü davran›flsal yetkinlikler ve çal›flanlar›n
göstermesi gereken tutumlar yer almaktad›r. Gelifltirilen
yönetim organizasyonuyla birlikte sürdürülebilirlik
yönetimine yönelik konular da performans hedefleri
aras›nda yerini alm›flt›r.

Performans sistemi prosedürleri gere¤i çal›flanlara elde
ettikleri performans düzeyi hakk›nda geri bildirimler sa¤lar›z.
2013 y›l›nda beyaz yakal› çal›flanlar›n tümüne, mavi yakal›
çal›flanlar›n ise %99,9’una performans sonuçlar› hakk›nda
geri bildirim verdik.

Performans yönetim sistemi ücretlendirme politikas›n›n da
önemli bir bileflenidir. Çal›flan ücret düzeyleri belirlenirken
görülen iflin niteli¤i, al›nan sorumluluklar, ücretler genel
düzeyi gibi unsurlar belirleyici olurken özellikle beyaz
yakal› çal›flanlar›m›z›n baflar› primlerinin belirlenmesinde
performans sonuçlar› etkili olur. Di¤er taraftan ücretlendirme
uygulamalar›m›zda “eflit ifle, eflit ücretlendirme” ilkesi
geçerlidir. Dolay›s›yla her çal›flan, cinsiyet ya da baflka
herhangi bir kiflisel niteli¤inden dolay› hiçbir süreçte
olmad›¤› gibi ücretlendirme konusunda da farkl› muameleye
maruz kalmaz. Benzer nitelik ve düzeyde görülen iflin
karfl›l›¤› olarak herkese eflit ücretlendirme yap›l›r. Denk
çal›flanlar aras›ndaki ücretlendirme fark› sadece k›dem ve
performansa dayal› prim farkl›l›klar›ndan kaynaklanabilir.

Sosyal Yaflama De¤er Katan ‹flyeri

Yarat›c›l›k ve motivasyonun, ifl ve özel yaflamlar›n› ayr› ayr›
zenginlefltirebilen bir insan kayna¤›yla yükselece¤ine
inan›yoruz. Bu nedenle çal›flanlar›m›za ifl hayat›nda
baflar›lar›n› perçinleyecek olanaklar yan›nda sosyal ve aile
yaflant›lar›n› da renklendirecek sosyal olanaklar sa¤l›yoruz.
Tofafl çal›flanlar›n›n gönüllülük esas›na dayal› olarak
kurdu¤u 11 kulüp ve 9 spor tak›m› bulunmaktad›r. Sosyal
kulüpler taraf›ndan her y›l 200’ün üzerinde konser, sergi,
gösteri ve konferans gibi çeflitli sosyal aktiviteler, kültür,
kayak ve dal›fl gezileri düzenlenmektedir. Futbol, voleybol,
basketbol, yüzme, tenis, bowling, satranç ve yelken
tak›mlar›m›z her y›l Koç Spor fienli¤i, CorriFiat ve birçok
kurumlar aras› spor organizasyonlar›na kat›lmaktad›r. fiirket
içinde düzenledi¤imiz Birimler Aras› Futbol ve Bowling
Turnuvalar›’na ise binlerce çal›flan›m›z kat›lmaktad›r. Her
y›l düzenledi¤imiz Tofafl Günü organizasyonu ise tüm
Tofafl çal›flanlar› ve ailelerini bir araya getirmektedir.
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Otomotiv sektörü,  çok say›da hammadde ve yar› mamulün,
üstün kalite ve s›k› yasal düzenlemelerle tüketici
beklentilerine uygun araçlara dönüfltürülmesi ve uygun
flartlarda onlarla buluflturulmas›na, sat›fl sonras›nda ise
araç emniyeti ve de¤erinin korunmas›na yönelik bak›m-
onar›m ve yedek parça hizmetlerinin kesintisiz ve tüketici
memnuniyeti yaratacak ölçütlerde sunulmas›na dayan›r.
Bu ak›fl›n baflar›s›, yüzlerce organizasyonun eflgüdüm
içinde çal›flmas›na ba¤l›d›r. Dolay›s›yla sürdürülebilir ifl
baflar›s›n›n, tüm unsurlar›yla mükemmelli¤i yakalayan,
Tofafl’la özdefl ifl eti¤i, çevre ve çal›flma normlar›n›
benimseyen, sürekli geliflen bir de¤er zinciriyle
yakalanabilece¤ine inan›yoruz. Bugüne kadar elde etti¤imiz
baflar›l› geliflimde de bu anlay›fl›n önemli bir katk›s›
oldu¤unu görüyoruz. Bu nedenle de¤er zincirimizin önemli
unsurlar› olan tedarikçi ve bayilerimizin ifl baflar›s›n›n
art›r›lmas›na, üretkenlik ve ifl yap›fl biçimlerinin sürekli
geliflimine destek veriyoruz. Bu kapsamda Tofafl Akademi
bünyesinde her y›l devreye ald›¤›m›z yeni programlarla
tedarikçilerimiz ve bayilerimize e¤itimler sunuyoruz.

TEDAR‹KÇ‹ ‹L‹fiK‹LER‹

Bir üretim co¤rafyas›nda otomotiv sektörünün
geliflmiflli¤inden bahsedebilmek için ana üreticilerin yan›nda
hammadde, yan sanayi, lojistik ve hizmet sektörlerinde
de ayn› ölçüde geliflmifl olmas› gerekmektedir. Finansal
aç›dan güçlü, operasyonel aç›dan çevreci, emniyetli ve
verimli, üretim kalitesi ve süreklili¤i bak›ndan güvenilir bir
tedarik zinciriyle geliflimimizin çok daha güçlü,
kazan›mlar›m›z›n daha sürdürülebilir olaca¤›na inan›yoruz.
Bu yüzden tedarikçilerimizle yak›n iliflkiler kuruyor
geliflimlerine özel önem atfediyoruz.

Tedarikçilerimizle karfl›l›kl› ifl baflar›s›na dayal› iliflkiler
gelifltiriyor, tedarikçilerimizin oluflturdu¤u bu a¤›n ifl
baflar›s›n›n geliflimine yat›r›m yap›yoruz. Bu yat›r›m›n baflar›l›
sonuçlara dönüflmesi için tedarik zinciri çal›flmalar›nda
seçim, ifl ve operasyon gelifltirme, ö¤renme, kontrol ve
geri bildirim süreçlerimizin uluslararas› iyi örneklerle uyumlu
uygulama ve sistemlerle modellenmesini sa¤l›yoruz.

Bu süreçlerin yönetimini, Tedarik Zinciri Gelifltirme, WCM,
Yan Sanayi Gelifltirme gibi birçok uzmanl›k biriminden
oluflan geliflmifl bir organizasyonla, stratejik alanlarda
belirlenmifl performans hedeflerinin takibine dayal› bir
sistematikle gerçeklefltiriyoruz. Elde etti¤imiz sonuçlar›
periyodik aral›klarla flirket üst yönetimine, Riskin Erken
Saptanmas› ve Risk Yönetim Komitesi’ne ve Yönetim
Kurulu’na raporluyoruz. Üst düzey yönetim organlar›n›n
belirledi¤i stratejik yönelim ve hedefler gelecek
faaliyetlerimizin de belirleyicisi oluyor.

DE⁄ER Z‹NC‹R‹NDE GEL‹fi‹M    “Sorumlu ve Güvenilir Bir De¤er Zincirinde ‹fl Ortaklar›m›zla Birlikte Büyümek”
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Tedarikçi Profili

Tedarik zincirimizin sürekli gelifliminin sa¤lanmas›nda ilk
ve en önemli etap do¤ru çal›flma ortaklar›n› seçmektir.
Tedarikçilerimizi belirlerken arad›¤›m›z ana ilkeler 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, sektöründeki geliflmeleri ve iyi uygulamalar› sürekli
takip ederek kendini ve rekabet gücünü gelifltirebilmek,
kalite ve maliyet verimlili¤i bak›m›ndan rekabet gücümüzü
destekleyebilmektir. Bunlar›n da ötesinde tedarik a¤›m›zda
yer alacak firmalardan en önemli beklentimiz aç›kl›k ve
güven duygusuna dayal› ifl ortakl›¤› yaklafl›m› sergilemeleri
ve ortak hedeflerimizi benimseyerek birlikte büyümeye
odaklanabilmeleridir.

Tedarik zincirimizden sorumlu birimlerin birincil faaliyeti,
araç üretiminde kullan›lacak malzemelerin tam zaman›nda
temini, stoklanmas›, üretim hatt›n›n beslenmesi, bitmifl
araçlar›n da müflterilere uygun zamanda ve uygun kalite
ile sevkiyat›d›r. Bu ak›fl›n içinde motor, flanz›man, direkt
malzeme, yedek parça, yat›r›m-hizmet ve endirekt
malzemeler ana tedarik ifllem kalemlerimizi oluflturur. Bu
ifllemlerden motor ve flanz›man tedariki FCA taraf›ndan
sa¤lan›r.

Otomotiv sektöründe yerlileflmenin en büyük destekçisi
olarak motor ve flanz›man hariç sat›n ald›¤›m›z parçalar›n
%74’ünü 148 yerel tedarikçi arac›l›¤›yla gerçeklefltiriyoruz.
Bu al›mlar toplam sat›nalma bütçemizin içinde %40’l›k bir
paya sahiptir. Yurtd›fl› tedarik operasyonlar›m›z›n çok
büyük bir k›sm›n› ise FCA Sat›nalma organizasyonu ile
birlikte gerçeklefltiriyoruz. 2013 y›l›nda do¤rudan
yurtd›fl›ndan al›m yapt›¤›m›z 28 direkt malzeme ve parça
tedarikçimiz bulunuyor. Ayn› y›l endirekt malzeme ve
hizmet tedari¤inde ise 1.960 yerel, 271 yurtd›fl› firmadan
sat›n alma faaliyeti yürüttük.

Tofafl Tedarikçi Denetim Haritas›

Tedarikçi çal›flma döneminde performans de¤erlendiril-
mesinin gerçeklefltirilmesinde kulland›¤›m›z temel
enstrüman Tofafl Tedarikçi Denetim Haritas›’d›r. Bu
çal›flmayla tedarikçilerimizi kalite, teslimat, maliyet,
rekabetçilik, öz geliflim performans› ve fark›ndal›¤›, firma
cirosunda Tofafl al›mlar›n›n yüzdesel oran› gibi kriterler
bak›m›ndan önem ve memnuniyet de¤iflkenlerinde düzenli
aral›klarla de¤erlendiriyoruz. De¤erlendirme sonuçlar›
›fl›¤›nda firmalar›n orta ve uzun vadeli stratejik geliflim
planlar›n› belirleriz.

Tofafl’›n tedarikçisi olmak sektörümüzde belirli bir kalite
ve çal›flma normunu karfl›l›yor olman›n, ifl yapma
kültürünün, yenilikçi ve h›zl› çözüm üretebilmenin bir
göstergesidir. Dolay›s›yla her flirket tedarikçi portföyümüzde
yer almak ister. Tedarik yönetiminde sürdürülebilirli¤in
sa¤lanabilmesi için öncelikle tedarikçilerimizin operasyonel
ve finansal sürdürülebilirli¤e kavuflmas›, üretim risklerini
minimize etmesi gerekmektedir.  Tek bir OEM için yap›lan
üretim, tedarikçimizin toplam ifl hacminin büyük bölümünü
oluflturursa bu durum onlar› üretim hacmindeki de¤ifliklikten
fazlaca etkileniyor hale getirebilir. Oysa biz ifl orta¤›m›z
olarak gördü¤ümüz tedarikçilerimizin güçlü bir operasyonel
ve finansal kapasiteye sahip olmas›n› ve her flartta
karl›l›klar›n› sürdürülebilmelerini isteriz. Bunun için de
tedarikçilerimizin tek bir OEM’e ba¤l› olarak çal›flmas›ndan
ziyade ifl çeflitlili¤i yaratmas›n› ve faaliyetlerini farkl› OEM’ler
ile ifl yapabilir flekilde gelifltirmesini tercih ederiz. Bu
nedenle tedarikçi geliflim çal›flmalar›nda bir yandan kendi
tedarik zincirimizin kalitesini yükseltirken di¤er yandan da
tedarikçilerimizi dünyan›n her pazar›nda rakiplerinden
üstün kabiliyetler kazanarak baflka üreticilerin tedarik
a¤lar›nda da yer alma flans› yakalamalar›n› amaçl›yoruz.

Tedarikçi Gelifltirme Uygulamalar›

Tedarikçilerimizi birer ifl orta¤› olarak görür, ürün tasar›m›,
organizasyonel-teknik geliflim, kalite, maliyet iyilefltirme,
fiziksel ve finansal riskler, üretim süreç iyilefltirme, ortak
sat›nalma gibi birçok alanda geliflimlerini ve rekabet
güçlerini desteklemeye yönelik çal›flmalar yürütürüz.
Raporlama döneminde tedarikçilerimizin ifl baflar›s›n›n
art›r›lmas›na yönelik faaliyetlerimizde WCM metodolojisinin
tedarikçilerimize yayg›nlaflt›r›lmas›, tedarik zincirinde
sosyal, çevresel, operasyonel ve finansal alanlar baflta
olmak üzere risk yönetiminin gelifltirilmesi, ortak süreç
gelifltirme, ortak sat›nalma, codesign ve operasyonel
yeteneklerin gelifltirilmesine yönelik e¤itim çal›flmalar›na
a¤›rl›k verdik.

2013 y›l›nda tedarikçilerimize sunulan e¤itimleri de Tofafl
Akademi çat›s› alt›nda de¤erlendirerek çal›flmalar›m›z›
gelifltirdik. Bu kapsamda gelifltirdi¤imiz 26 farkl› e¤itim
modülüne raporlama döneminde 118 tedarikçi firmadan
1.037 kiflilik kat›l›m sa¤layarak toplam 1.106 kiflixsaat
e¤itim gerçeklefltirdik.

2011 y›l›nda bafllatarak 19 tedarikçi firman›n kat›l›m›n›
sa¤lad›¤›m›z KalitemA geliflim program›na raporlama
döneminde 5 yeni firmay› daha dahil ederek devam ettik.
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Tedarikçilerimizin proje yönetimi ve problem çözme
tekniklerinin gelifltirilmesini hedefledi¤imiz çal›flma
kapsam›nda tedarikçilerimize belirlenen geliflim hedefi
düzeyine ulaflmalar› için uzmanlar›m›z taraf›ndan haftal›k
ve ayl›k planda dan›flmanl›k hizmetleri sunduk. 2013
itibariyle toplam 17 firman›n baflar›yla tamamlad›¤›
programa 2014’te de 5 yeni firma eklemeyi ve ö¤retilen
tekniklerin firma çal›flanlar›na yayg›nlaflt›r›lmas› için iç
e¤itmenler yetifltirmeyi hedefliyoruz.

2013’te, 7 Step sertifikasyonu alm›fl tedarikçilerimizin
problem tan›m›, mevcut durum analizi gibi 7 Step
çal›flmalar›nda baflar›lar›n›n art›r›lmas› ve teflhis yetkinli¤inin
kazand›r›lmas›yla do¤ru tan› koyma ve etkin problem
çözme performans›n› gelifltirmek amac›yla Diagnosys 7
Yayg›nlaflt›rma Projesi’ni hayata geçirdik. 2019 y›l›na kadar
her y›l 5 yeni firma ekleyerek toplam 35 firmaya ulaflmay›
hedefledi¤imiz projede raporlama dönemi kat›l›mc›lar›nda
%83 baflar› oran› elde ettik.

Dünya genelinde 175 FCA fabrikas› ve 500’den fazla
tedarikçi firmada uygulanan WCM Program›’n›n en önemli
bileflenlerinden biri de tedarik zincirinde WCM ilkelerinin
yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. 2013 y›l›nda WCM uygulamas›nda
Alt›n Fabrika düzeyine ulaflmam›zda tedarikçilerimizin de
program› sahiplenerek ifl modellerine WCM metodolojisini
entegre etme motivasyonu önemli bir yer tutmaktad›r. Bu
motivasyonu uygulamaya geçirmek için finansal kaynak
ve bu alanda uzmanlaflm›fl iflgücüne ihtiyaçlar›
bulunmaktad›r. Bu ihtiyac› zaman›nda tespit ederek 2009
y›l ›nda tedarikçilerimizde WCM uygulamas›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik geliflim projesini bafllatt›k.

WCM Yayg›nlaflt›rma Projesi kapsam›nda temel amac›m›z
tedarikçilerimizin WCM performans›n› art›rarak rekabet
güçlerinin çevre ve ‹SG konular› da dahil olmak üzere
çefl i t l i  per formans a lan lar ›nda ge l ifl imler in i
h›zland›rmaktad›r.

Proje kapsam›nda bulunan tedarikçilerimize FCA Sistemi
üzerinden çeflitli konularda e¤itimler verilmesinin yan›nda
ilgili konularda uzman çal›flan›m›z ile firmalara düzenli
dan›flmanl›k hizmeti sunuyoruz. Elde edilen geliflim
performans›n›n takibi amac›yla 3 ayda bir kez yönetim
gözden geçirme görüflmeleri, y›lda bir kez uzman
düzeyinde firma denetimi, bir kez de yönetim düzeyinde
denetim gerçeklefltiriyoruz. Proje kapsam›nda FCA Merkez
WCM Ofisi de düzenli olmayan aral›klarla tedarikçilerimizi
denetime tabi tutarak bizim performans›m›z›
de¤erlendirmektedir. 2013 y›l›nda proje kapsam›na dahil
etti¤imiz 18 firmadan 13’ünde hedeflenen baflar›
performans›na ulaflt›k.

2013’te WCM program› kapsam›nda olmayan
tedarikçilerimizin de WCM ilkeleriyle tan›flarak, temel
gereklilikleri karfl›lar ve günlük ifl ak›fl› içinde uygular hale
gelmelerini sa¤lamak amac›yla WCM Uyum Program›’n›
bafllatt›k. 2013’te programa dahil edilmek üzere kritik ürün
hatlar›nda bulunan 5 tedarikçi firma tespit ettik.
Tedarikçilerimizin uygulamalar›n› WCM ilkelerine göre
de¤erlendirerek boflluk analizini gerçeklefltirdik. Elde
etti¤imiz sonuçlarla tedarikçilerimize yönelik geliflim planlar›
haz›rlad›k. Geliflim planlar› do¤rultusunda çal›flmalar›n
yürütülmesinde tedarikçilerimize dan›flmanl›k hizmeti
veriyor, elde edilen geliflimi de¤erlendiriyoruz. 2014 y›l›nda
da programda bulunan 5 tedarikçimizle geliflim
çal›flmalar›na devam etmeyi hedefliyoruz.
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Tofafl WCM Program›’na kat›lman›zda hangi sebepler
etkili oldu? Sizce, WCM Program› hangi yönleriyle di¤er
geliflim programlar›ndan ayr›fl›yor?

Öncelikle ana sanayimiz olan Tofafl’a WCM ile bizleri
tan›flt›rd›¤› ve yol gösterdi¤i için teflekkür ederek sözlerime
bafllamak isterim.

Martur, 1990’l› y›llardan bafllayarak sürekli iyilefltirme
faaliyetlerinin içerisinde olmufltur. Ancak WCM uygulama
karar›m›zda ana sanayimiz Tofafl’›n kalite, maliyet ve üretim
alanlar›ndaki geliflimini gözlemlememiz önemli bir etken
oldu. WCM, öncelikle bizlere her türlü israf›n, kayb›n
önlenmesine yönelik sistematik bir yaklafl›m kazand›rd›.
‹fl güvenli¤inden çevreye, üretim alanlar›ndan, lojistik ve
insan kaynaklar›na tüm uygulamalar›m›za farkl› bir bak›fl
aç›s› getirdi. Bu bak›fl aç›s›yla bir kültürel de¤iflim
yaratarak ifl yap›fl tarz›m›z› WCM ilkeleriyle harmanlad›k.

WCM Program› flirketinize neler kazand›rd›?

WCM ile birlikte tüm süreçlerimizde her fleyden önce
gelen ilke ifl güvenli¤i oldu. 2009’dan bu yana yapt›¤›m›z
çal›flmalarla ifl güvenli¤i göstergelerimizde pozitif yönde
iyilefltirme gerçeklefltirdik. WCM öncesinde de kay›plar›n
yok edilmesine yönelik çeflitli faaliyetlerimiz vard›. Ama
WCM ile birlikte iflimizin do¤al bir parças› olarak kabul
etti¤imiz birçok faaliyetin gereksiz ve israf oldu¤unu fark
ettik. Bafllang›çta %15 olan kay›p görme becerimiz,
çal›fllar›m›z ilerledikçe %45’e yükseldi. Bu kay›plar› ortadan
kald›rmak için yeni projeler yürüttük. Hat içi stok seviyemizi
%85 iyilefltirdik. Ayn› zamanda yüksek verimlilikte,
ergonomisiyle, teknoloji ve kalitesiyle örnek gösterilen
üretim alanlar›na sahip olduk.

WCM bak›fl aç›s›n›n bizlere kazand›rd›¤› bir baflka önemli
konu da çevre ve enerji konular›nda duyarl›l›¤›m›z›n
artmas›d›r.  Tüm çal›flanlar›m›z›n enerji kay›plar›n›n neler
oldu¤u ve nas›l tasarruf edilece¤i konusunda
bilinçlendirilmesi amac› ile Enerji Tasarruf Okulumuzu
açt›k. Çal›flanlar›m›z›n enerji kay›plar›n›n önlenmesi yönünde
üretti¤i projelerle %30 iyilefltirme yapt›k. Otomotiv
sektöründe sera gaz› ve enerji yönetim sistemleri olan ISO
14064 ve ISO 50001 sertifikasyonu alan ilk firmalardan
olduk. Örnek gösterilen çal›flmalar›m›zla BUS‹AD Çevre
Ödülü’nü ald›k.

Üst yönetimin sahiplenmesi, çal›flanlar›n kat›l›m ve
motivasyonu WCM Program›’n›n en kritik baflar› faktörleri
aras›nda yer al›yor. Siz flirketinizde bunu nas›l baflard›n›z?

WCM’nin öncelikle üst yönetim taraf›ndan sahiplenilmesi
gerekmektedir. Bizler WCM’nin getirece¤i faydalara üst
yönetim olarak inand›k ve gücümüzü insan kayna¤›m›zdan
ald›k. Çal›flanlar›m›z da WCM kültürünü benimsediler.
WCM gerekliliklerini ilave bir konu gibi de¤erlendirmiyor,
ola¤an ifl yap›fl flekli gibi görüyorlar.

Yönetsel aç›dan bakt›¤›m›zda WCM’nin, hedef yay›l›m›,
iletiflim, motivasyon, organizasyon geliflimleri ve etkinli¤i
gibi konularda oldukça etkili bir k›lavuz oldu¤unu görüyoruz.
Bu kültürü yönetsel ve operasyonel süreçlere
yayg›nlaflt›rmak önemlidir. Hedef yay›l›m› ile bütün yönetsel
kademeleri ve tak›mlar› gelifltiriyoruz. Yap›lan çal›flmalar›
ve hedef gerçekleflme durumlar›n› günlük, haftal›k, ayl›k
olarak takip ediyoruz.

Do¤ru kiflilere do¤ru yetkinlikler kazand›rarak k›sa sürede
baflar›l› sonuçlar almaya bafllad›k. E¤itim çal›flmalar›m›zda
önemli iyilefltirmeler yapt›k. Yönetim olarak çal›flmalara
birebir kat›ld›k. Kay›plar›n önlenmesine odakl›, ö¤renen
ve ö¤reten bir firma olma yolunda ilerliyoruz.
Çal›flanlar›m›za, yapt›klar› her faaliyetin flirket hedeflerinin
gerçeklefltirilmesine katk› sa¤lad›¤›n› ve üst yönetimce
görüldü¤ünü hissettirdik. Ayn› zamanda tak›mlar aras›
rekabet ortam› yaratarak takdir ve ödüllendirme sistemi
oluflturduk. WCM ile birlikte öneri say›s› ve içerik kalitesi
artt›.

WCM Program› dan›flman›m›z Tofafl’›n belirli aral›klarla
çal›flmalar›m›z› de¤erlendirmesinin tak›m ruhunu canl›
tuttu¤unu ve motivasyon art›r›c› bir unsur oldu¤unu da
belirtmek isterim.

TEDARİKÇİLERİMİZE KULAK VERELİM:

Tamer GALLEVC‹
Martur Üretim Direktörü

NE DÜŞÜNÜYORLAR
WCM PROGRAMI HAKKINDA

???
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Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin
Yönetimi

Sürdürülebilirlik yönetimine bütüncül bir bak›fl aç›s›yla
yaklafl›yoruz. Bu nedenle de¤er zincirimizin geneline
yönelik bir sürdürülebilirlik riski bak›fl aç›s› gelifltirmeye
özen gösteriyoruz. Bunun en önemli parçalar›ndan birini
de tedarik zincirimizde sosyal, çevresel ve ekonomik
risklerin erken tespiti ve önlenmesine yönelik sistemlerin
ve aksiyon planlar›n›n haz›rlanmas› oluflturulmaktad›r.
Tedarikçilerimiz genelinde sürdürülebilirlik risklerinin
yönetilmesi konusunda fark›ndal›k ya da finansal
operasyonel kaynak k›s›tlar›n› göz önüne alarak, bu konuda
onlara destek vermek yönünde proaktif bir yaklafl›m
sergiledik. Faaliyetlerimizde, hedeflenen uygulama ve
performans seviyesine ulaflt›klar› takdirde sonucun,
kendileri ve Tofafl için ortak bir ifl gelifltirici f›rsat olaca¤›
yönünde firmalar›n fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas›n› amaçlad›k.

Tedarik zinciri gibi komplike bir alanda etkin bir risk
yönetiminin gelifltirilmesi için kapsaml› bir denetim
çal›flmas›n›n yürütülmesi gereklidir. Bu yaklafl›mla
yürüttü¤ümüz tedarikçi denetim uygulamalar›m›z› 2013
y›l›nda, yerel sat›n al›mlar›m›z›n bütçe baz›nda %60’›n›
oluflturan 31 tedarikçimizle gerçeklefltirdik. ‹sraf›n
görülmesi, do¤ru metotlar›n kullan›m› ve hedefler
do¤rultusunda iyilefltirme kapsam›n› ifl güvenli¤i, çal›flan
geliflimi ve çevre konular›n›n da dahil oldu¤u genifl bir
yelpazede de¤erlendirmekte ve ç›kt›s›nda tedarikçilerimizin
performans›n› daha da yükseltmesine yönelik geliflim
planlar› sunmaktay›z. Geliflim planlar› her flirket için farkl›
konular içermekle birlikte gelecek dönemlerde tüm
tedarikçilerimizin performans›n› gelifltirmesini bekledi¤imiz
ortak konular devams›zl›k, turnover ve ifl güvenli¤idir.

Tedarikçi Risk De¤erlendirme Projesi

2012 y›l›nda bafllatt›¤›m›z Tedarikçi Risk De¤erlendirme
Projesi ile mevcut tedarikçi de¤erlendirme uygulamas›n›
sektörümüzde öncü, yeni bir içerikle gelifltirmeye raporlama
döneminde de devam ettik. Gerçeklefltirdi¤imiz bu yeni
uygulama çevre, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, sabit k›ymet,

tedarik zinciri, ürün güvenilirli¤i, bilgi güvenli¤i, yönetim,
çal›flma hayat› gibi birçok konuyu kapsayan çok boyutlu
bir anlay›flla risk ve ifl süreklili¤inin de¤erlendirmesine
dayanmaktad›r. Saha ziyaretiyle bafllayan de¤erlendirme
sürecimiz, elde edilen bulgularla her tedarikçimiz için risk
de¤erlendirme raporunun haz›rlanmas› ve tedarikçimizle
birlikte gerçeklefltirdi¤imiz risk paylafl›m toplant›s›yla
devam etmektedir. Tespit edilen risklerin bertaraf›na yönelik
aksiyon plan› üzerinde tedarikçimizle mutab›k kald›ktan
sonra plan›n uygulamas›n› da dikkatle takip ederiz. 2012
y›l›nda 16 firmayla bafllatt›¤›m›z bu uygulamada, 2013 y›l›
itibariyle 43 firma için aksiyon plan› oluflturup takip
aflamas›na ulaflt›k.

Hammadde ve Ürün Lojisti¤inde Sosyal ve
Çevresel Etkilerin Azalt›lmas›

Üretimin süreklili¤inin korunmas›, piyasadan gelen ürün
taleplerine do¤ru ve zaman›nda yan›t verilebilmesi
aç›s›ndan ham malzeme ve ürün lojisti¤i kritik bir öneme
sahiptir. Di¤er taraftan y›lda 150 milyon kilometrelik tafl›ma
faaliyetiyle gerçeklefltirilen bu operasyonun zaman›nda
ve do¤ru biçimde gerçeklefltirilmesi kadar emniyetli ve
minimum çevresel etkiyle gerçeklefltirilmesi de temel
amaçlar›m›z aras›ndad›r. Ürün lojisti¤inin hizmet sa¤lay›c›
firmalar arac›l›¤›yla gerçeklefltiriliyor olmas› nedeniyle bu
operasyondan do¤an sürdürülebilirlik etkilerini de tedarik
zinciri kapsam›nda de¤erlendirir ve yönetiriz. Lojistik
operasyonlar›m›z, tedarik zincirinden sorumlu ifl
birimlerimizin koordinasyonunda sat›n alma, üretim, mali
ifller, sat›fl ve pazarlama gibi birçok ifl biriminin müdahil
oldu¤u süreçlerle yürütülür. Bu komplike operasyonun
hatas›z ve kesintisiz ifllerli¤ini tan›mlad›¤›m›z bir çok flirket
içi politika ve prosedürü takip ederek gerçeklefltiriyoruz.
Bu süreçlere yönelik belirledi¤imiz performans
göstergelerini ve hedef gerçekleflmelerini ayl›k planda
tart›flarak raporluyoruz. Di¤er taraftan loj ist ik
performans›m›z› gelifltirmeye yönelik yenilikleri sürekli
takip ederek hayata geçiriyoruz.

Lojistik operasyonlar›m›z› ham malzeme ve ürün lojisti¤i
olarak iki grupta de¤erlendiriyoruz. Ham malzeme lojisti¤i
operasyonlar›n›n hacimsel olarak %30’unu ithal ham
malzeme, %35’ini “Milkrun” olarak tan›mlad›¤›m›z Tofafl
hizmet sa¤lay›c›s› taraf›ndan gerçeklefltirilen yerel ham
malzeme ve di¤er %35’ini tedarikçi firmalar taraf›ndan
gerçeklefltirilen yerel ham malzeme tafl›ma faaliyetleri
oluflturmaktad›r. Ürün lojisti¤inin tamam› Tofafl
hizmet sa¤lay›c›s› taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.

WCM’in Tedarikçi Firmalara Yay›l›m›
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Sat›n Alma Bütçesi Baz›nda Oran
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Denetlenen Tedarikçi Say›s›
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Lojistik operasyonlar› esnas›nda do¤an belirgin
sürdürülebilirlik riskleri, yol emniyeti gibi sosyal alanda ya
da enerji tüketimi, buna ba¤l› sera gaz› emisyonlar› ve
koruyucu ambalaj malzemesi kullan›m› gibi çevre alan›nda
gerçekleflmektedir. Bu alanlardaki performans›n
gelifltirilmesi ad›na öncelikle belirli ifl yapma ilkeleri ve
hizmet standartlar› gerekliliklerini karfl›layabilen hizmet
sa¤lay›c›lar› tercih ediyoruz. Bu kapsamda tafl›ma hizmeti
sa¤layacak firmada, 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› s›ra, yol emniyeti, kad›n istihdam›n›n
desteklenmesi için krefl uygulamalar›, toplumsal geliflim
projeleri  gibi sosyal yetkinl ikler de ar›yoruz.
Lojistik operasyonlar›n›n çevresel etkilerini azaltmak
amac›yla öncelikle güncel çevre standartlar›na uygun
düflük emisyon düzeyli araçlar› tercih ediyor, tafl›ma
optimizasyonu çal›flmalar› yap›yor, araç doluluk oranlar›n›
takip ediyoruz. Raporlama döneminde gerçeklefltirdi¤imiz
uygulamalarla, yerel Milkrun operasyonu kapsam›nda
gerçeklefltirilen toplam tafl›ma mesafesi geçti¤imiz y›la
k›yasla %5,3; pres malzeme lojisti¤i %5,6 ve ürün lojisti¤i
için sefer bafl›na kat edilen ortalama mesafe %4,4
oranlar›nda düflüfl göstermifltir.

Di¤er taraftan tedarikçilerin ya da ürün da¤›t›m a¤›n›n
co¤rafi konumuna göre karayoluna alternatif denizyolu
veya demiryolu tafl›ma çözümleri gelifltiriyoruz. Lojistik
süreçlerinin çevresel etkilerinin azalt›lmas›nda enerji ve
emisyon gibi önemli bir baflka konu da ambalaj tüketimidir.
Ambalaj malzemesi tüketimini azaltmak için kasa içi miktar
iyilefltirmeleri ve karton ambalaj önleme çal›flmalar› sürekli
iyilefltirme konular› aras›ndad›r. Ambalajlar›n hafif
malzemelerden yap›lmas›n›, standardizasyonu, t›r içinde
üst üste istiflenebilmeye yönelik standart ölçülerinin olmas›n›
sa¤layarak at›k ve emisyonlar› azalt›yoruz.

YETK‹L‹ BAY‹ ve SERV‹S A⁄I

Yetkili bayi ve servis noktalar›m›z, ürün ve hizmetlerimizin
müflterilerle bulufltu¤u, verilen hizmetle müflteri
memnuniyetinin sa¤lanmas›nda en kritik rolü üstlenen 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›fllar› gibi hizmetler
sunmaktad›r. Bunun yan›nda müflterilerimiz kasko, trafik
sigortas› ve araç kredisi gibi finansal ifllemlerini de bayiler
arac›l›¤›yla yapabilmektedir.  Dolay›s›yla, yetkili bayi ve
servislerimiz baflar›l› oldukça, Tofafl’›n da ifl baflar›s›
yükselmektedir. Ayn› flekilde Tofafl’›n baflar›lar› bayi
ve servislerimizin de ifl de¤erini art›rmaktad›r.
Türkiye genelinde toplam 78 bayimiz bulunuyor.

Bu bayilerin 72’sinde Fiat markal› araçlar›n, 13’ünde Lancia,
Alfa Romeo, Jeep (LARJ) markal› araçlar›n sat›fl›
yap›lmaktad›r. Bunun yan›nda Ferrari ve Maserati
markalar›n›n sat›fllar›ndan sorumlu FER MAS flirketimizin
de bir adet bayi ve servis lokasyonu bulunmaktad›r. Bayi
a¤›m›z›n neredeyse tamam›, sat›fl, servis, yedek parça
olarak müflterilerine entegre tesislerle hizmet sunmaktad›r.
Baz› bayilerimiz ise müflterilerine daha yak›ndan hizmet
vermek amac›yla farkl› lokasyonlarda sat›fl ve servis
noktalar› oluflturur. Bu kapsamda kurulan 44 adet uydu
nokta da dahil edildi¤inde Fiat markas› 113 sat›fl ve 134
servis noktas›yla Türkiye’de ilk üç markas› aras›nda yer
al›yor. 2013 y›l›nda Fiat bayilerinde toplam 5.663 kifli görev
yapm›fl, Lancia, Alfa Romeo ve Jeep markalar›na yönelik
sat›fl ve servis hizmetleri ise, toplamda 320 kiflinin çal›flt›¤›
12 fakl› noktada gerçeklefltirilmifltir.

2013 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz Fiat Pozitif Müflteri Hareketi
kapsam›nda, bayilerimiz nezdinde, müflterilerimizle temas
edilen sat›fl ve sat›fl sonras› noktalar için tan›ml› ifl
süreçlerimizi, müflteri beklentilerini daha do¤ru
karfl›layabilecek, müflterilerimizin bize olan güvenini
art›racak yeni uygulamalarla yeniledik. Di¤er taraftan,
bayilerimizde çal›flan personelin konuyla ilgili yetkinliklerinin
art›r›lmas›n› sürekli hale getirebilmek ve yay›l›m›n› art›rmak
amac›yla sat›fl ve servis müdürlerimize yönelik e¤itimcinin
e¤itimi faaliyetleri gerçeklefltirdik. Böylelikle bayilerin tüm
sat›fl-servis operasyonlar›n› ve ifl yap›fl flekillerini etkileyen
oldukça kapsaml› bir projeyi h›zl› ve etkin bir flekilde
devreye alabildik.

2013 y›l›nda ayr›ca, bayilerimizde kullan›lan yaz›l›mlar›n
yenilenmesi çal›flmas›n›n ilk ad›m› olarak ‹fl Süreçleri
De¤erlendirme Uygulamas›’n› gerçeklefltirdik. Bu
çal›flmayla, mevcut tüm ifl süreçlerimizi ortaya koyarak
gelecekte bayilerimize ve Tofafl’a rekabet avantaj›
sa¤layacak süreçlerin ve bunlar› destekleyen yaz›l›mlar›n
tan›mlad›k. Bu tan›mlar çerçevesinde, tek bir çat› alt›nda
oluflturulacak Bayi Yönetim Sistemi (DMS) ve Merkez
Yönetim Sistemi (HQMS) yaz›l›mlar›, bayi ve Tofafl
aras›ndaki operasyonlar›n daha efektif, h›zl› ve ihtiyaçlara
cevap verebilir nitelikte olmas›n› sa¤layacakt›r.
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Faaliyet gösterdi¤imiz toplumun geliflimine duyarl› bir
kurumsal vatandafl olarak toplumsal geliflimin sa¤lanmas›na
yönelik çal›flmalar yürütüyor, var olan çal›flmalar› destekliyor
ve bu yönde çal›flan kurulufllarla ortak hareket ediyoruz.

Toplumsal geliflim çal›flmalar›m›z ve Tofafl Ba¤›fl Politikas›
çerçevesinde gerçeklefltirdi¤imiz ba¤›fl ve sponsorluk
faaliyetlerimiz, Kurumsal ‹letiflim Direktörlü¤ümüz taraf›ndan
yürütülmektedir.

Yapt›¤›m›z araflt›rma ve temayül çal›flmalar›yla yerel
toplumun ve paydafllar›n beklenti ve ihtiyaçlar›n› tespit
ediyor, proje ve faaliyetlerimizi bu do¤rultuda
gerçeklefltiriyoruz. 2013 y›l›nda kurumsal vatandafll›k
faaliyetlerine yaklafl›k olarak 13 milyon TL kaynak aktard›k.

YEREL EKONOM‹YE KATKI

Türk sanayisinin ve otomotiv sektörünün önde gelen
kurulufllar›ndan biri olarak iflveren ve vergi mükellefi
kimli¤imiz ile bölge ve Türkiye ekonomisinde önemli bir
rol oynuyoruz. Yönetti¤imiz de¤er zincirinin oluflturdu¤u
büyük ekonomik ortam ile tedarikçilerimizden bayilerimize
yüzlerce flirketin dahil oldu¤u genifl bir de¤er a¤›
yarat›yoruz. Yerel iflgücünü temel istihdam kayna¤›m›z
olarak görüyoruz. Mavi yakal› iflgücümüzün tamam›n›, üst
düzey yöneticilerimizin %84’ünü yerel nitelikli çal›flanlar›m›z
oluflturmaktad›r.

Yaratt›¤›m›z do¤rudan ekonomik etkilerin yan›nda
tedarikçilerimiz ve ifl ortaklar›m›z nezdinde yürüttü¤ümüz
kurumsal ve mesleki geliflim faaliyetleri, dünya çap›nda
k›yas noktas› kabul edilebilecek süreç ve ürün Ar-Ge
faaliyetleri gibi çal›flmalar›m›zla dolayl› ekonomik etkilerimizi
art›rarak sektörümüze ve Türkiye ekonomisinin geneline
üretkenli¤in en iyi örneklerinden birini sunuyoruz.

E⁄‹T‹M

Genç nesillerin yar›n›m›z› flekillendirdi¤inin bilinci ile e¤itime
destek vermeyi kurumsal vatandafl olman›n en temel
sorumluluklar›ndan biri olarak görüyoruz.

2013 y›l›nda, Koç Üniversitesi ö¤rencilerinin “Günefl
Arabalar›” projesine katk›da bulunman›n yan›nda Uluda¤
Üniversitesi’nde Ar-Ge e¤itimleri gerçeklefltirdik. Koç
Üniversitesi'nin, yetenekli ö¤rencilerin e¤itim almas›
amac›yla yürüttü¤ü Anadolu Bursiyerleri program›na destek
verdik. ‹talyan Lisesi ö¤rencilerine burs imkan› sa¤lad›k.
 Ayr›ca, “Önce ‹nsan” anlay›fl› ile oluflturdu¤umuz burs
politikam›zdan, görevi gere¤i talep eden çal›flanlar›m›z›
ve çal›flanlar›m›z›n baflar›l› çocuklar›n› faydaland›r›yoruz.

KURUMSAL VATANDAfiLIK     "Toplumsal Geliflime Duyarl› Kurumsal Vatandafll›k"

YEREL EKONOM‹YE KATKI

Do¤rudan Ekonomik Etkiler (milyon TL)

Yarat›lan Ekonomik De¤er 7.037,95

Net Sat›fllar 7.037,95

Da¤›t›lan Ekonomik De¤er 6.669,78

‹flletme Maliyetleri 5.751,83

Çal›flan Ücretleri 439,75

Temettüler 325,00

Ödenen Vergi 140,23

Toplumsal Yat›r›mlar 12,97

Biriken Ekonomik De¤er 368,18
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Fiat Laboratuvarlar›

Koç Holding taraf›ndan hayata geçirilen "Meslek Lisesi
Memleket Meselesi" projesine entegre olarak yürüttü¤ümüz
Fiat Laboratuvarlar› ile otomotiv sektöründe yeni
teknolojilere hakim insan kayna¤› oluflumuna destek
vermeyi amaçl›yoruz. ‹stanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara,
Antalya, ‹zmir, Adana, Samsun ve Diyarbak›r olmak üzere
9 ilde 11 meslek lisesinde kurulan Fiat Laboratuvarlar›’nda
uzman ö¤retmen kadrosunun yan›nda sat›fl sonras›
yöneticilerimiz, servis konseyi bölge temsilcilerimiz ve
bölge sorumlular›m›z da e¤itmen olarak yer al›yor. Milli
E¤itim Bakanl›¤› Mesleki ve Teknik E¤itim Genel Müdürlü¤ü
iflbirli¤i ile yürütülen uygulamadan 2013 y›l› itibariyle 806
ö¤renci ve e¤itmen faydaland›. 2013 y›l›nda Fiat
Laboratuvarlar›’ndan mezun olan 242 ö¤renciden 9'u k›z
ö¤renci olmak üzere 70'i Fiat yetkili servislerinde çal›flma
imkan›na sahip oldu. Fiat Laboratuvarlar›’nda ö¤renim
gören ö¤rencilerden gerekli koflullar› sa¤layanlara
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan e¤itim bursu sa¤land›.

E¤itim ve yönetim portal›m›z Tofafl Akademi üzerinden
ö¤retmen ve ö¤rencilere uygun teknik ve davran›flsal
e¤itimler gerçeklefltiriyoruz. Ayn› zamanda, ö¤renci özlük
kay›tlar›n›n tutuldu¤u portal sayesinde mezun
ö¤rencilerimiz, yetkili servislerde çal›flma önceli¤i elde
ediyor. Di¤er taraftan Tofafl Akademi kapsam›nda 7 y›ld›r
düzenledi¤imiz hizmet içi e¤itimler ile laboratuvar
ö¤retmenlerine teknik ve davran›flsal e¤itimin yan› s›ra
sosyal sorumluluk projeleri hakk›nda e¤itimler veriyoruz.
2013 y›l› itibariyle 600 meslek lisesi ö¤retmeni hizmet içi
e¤itim programlar›m›zdan faydalanm›flt›r.

Tüm Fiat Laboratuvarlar›’nda "Motor Yenilefltirme" e¤itimleri
ve 7 Fiat Laboratuvar›’nda da "Yedek Parça" e¤itimleri
gerçeklefltiriyoruz.

2013 y›l›nda Fiat Laboratuvarlar›’na 250'ye yak›n elektronik
ve mekatronik parça hibe ederek ö¤rencilerin
markalar›m›za özel donan›m ve ekipmanlarla e¤itim
görmelerini sa¤land›k.

Proje kapsam›nda, okullar›n fabrikam›z› ve Bursa'y›
gezmeleri amac›yla düzenlenen Bursa Gezi Günleri ile 6
okul Tofafl'› ziyaret etti. 2013 y›l›nda Koç Holding taraf›ndan
düzenlenen proje yar›flmas›nda fiiflli Endüstri Meslek Lisesi
Fiat Laboratuvar› "En ‹yi Okul ‹flletme ‹flbirli¤i" kategorisinde
büyük ödülün sahibi oldu.

Otomotiv Mühendisli¤i Yüksek Lisans Program›
Torino Politeknik Üniversitesi ve Uluda¤ Üniversitesi
iflbirli¤iyle 2007 y›l›nda hayata geçirdi¤imiz “Otomotiv
Yüksek Lisans Program›” ile Türk otomotiv endüstrisini
ileriye tafl›yacak nitelikli ifl gücünün yetifltirilmesine katk›
sa¤lamay› hedefliyoruz. Bugüne kadar 48 ö¤rencinin
faydaland›¤› bu programdan 11 ö¤renci mezun oldu.
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Kültür - Sanat

Tofafl olarak, kültürel ve sanatsal zenginliklerin toplumun
genifl kesimlerine tan›t›lmas›na büyük önem veriyoruz.
Sanat›m›z› ulusal ve uluslararas› alanda tan›tmak amac›yla
sanat faaliyetlerine destek veriyor, Türk tarih varl›klar›n›n
kaz›larla gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas›na ve korunup
sergilenmesine katk› sa¤l›yoruz.

Antakya Medeniyetler Korosu, engelli oyunculardan oluflan
Teksem Tiyatro Toplulu¤u, ‹KSV Venedik Bienali Türkiye
Pavyonu, Türkiye Gençlik Flarmoni Orkestras›'n›n Türkiye
Tan›t›m Konserleri, ‹KSV Bienali paralel etkinli¤i Meating
Balat Sergisi, 2013 y›l›nda destek verdi¤imiz etkinlikler
aras›nda yer al›yor.

Tofafl Bursa Anadolu Arabalar› Müzesi ve Tofafl
Sanat Galerisi

2002 y›l›nda Bursa Umurbey Mahallesi’ndeki eski bir ipek
fabrikas›, tarihi Umurbey Hamam› ve eski Türk evinin
içinde bulundu¤u 17 bin metrekarelik alan› restore ederek
aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz Tofafl Anadolu Arabalar› Müzesi
hizmet vermeye devam ediyor. Anadolu'daki otomotiv
miras›na sahip ç›kmak amac›yla kurulan Türkiye'nin ilk ve
tek Anadolu Arabalar› Müzesi, bugüne kadar 450 bin kifli
taraf›ndan ziyaret edildi. Müze, ziyaretçilerine 2.600 y›l
öncesine ait bir tekerlekten Tofafl taraf›ndan üretilen motorlu
araçlara kadar uzanan tarihi bir yolculuk yaflat›yor.
Umurbey Hamam› içerisinde yer alan Tofafl Sanat
Galerisi'nin restorasyonunu ise 2008 y›l›nda tamamlayarak
ziyarete açt›k. 2013’te Zaman Makineleri Sergisi'ne ev
sahipli¤i yapan galeri, ziyaretçilere, Yüksek Mimar Naim
Arnas koleksiyonundan çeflitli dönemlere ait yaklafl›k 1.000
saat, 400 efemera ve 400 saatçi aletini görme f›rsat›
sunuyor. 2013 y›l›nda Tofafl Anadolu Arabalar› Müzesi ve
Zaman Makineleri Sergisi 50 bin kifli taraf›ndan ziyaret
edildi.

Pamukkale Hierapolis Kaz›lar›'na Sponsorluk

1988 y›l›nda UNESCO Dünya Miras› Listesi'ne giren
Pamukkale Hierapolis antik kenti Türkiye'nin en büyük befl
antik flehir kal›nt›s›ndan biri olma niteli¤i tafl›yor. T.C. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ve Denizli Valili¤i himayesinde yürütülen
kaz› çal›flmalar›na 2005 y›l›ndan bu yana sponsorluk
sa¤lamaya devam ediyoruz.

2013 y›l›nda gerçeklefltirilen kaz› çal›flmalar›nda dünyan›n
çeflitli ülkelerinden aralar›nda arkeolog, mimar, restratör
ve uzmanlar›n bulundu¤u yaklafl›k 70 kifliden oluflan bir
ekip görev ald›. Çal›flmalar kapsam›nda, Roma tiyatrolar›n›n
nadide örneklerinden biri olan ve yaklafl›k 1.800 y›l önce
infla edilen Antik Tiyatro'nun sahne binas› restore edilerek
12 bin kiflilik kapasitesiyle kültür-sanat etkinlikleri için
kullan›ma aç›k hale getirildi.

Antik Tiyatro, Nekropol, Kapl›calar, Büyük Kilise, San
Flippo Matrium, Frontinus Kap›s›, Gymnasium, Apollo
Tap›na¤› ve Pluto Kap›s› (Plutonium) Hierapolis'te bugüne
kadar gün ›fl›¤›na ç›kar›lan en önemli eserler aras›nda yer
al›yor.

Küçükyal› Arkeopark Kaz›lar›'na Sponsorluk

T.C. Kültür Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler
Müdürlü¤ü’nün gözetimi ve himayesinde ‹talyan ve Türk
araflt›rmac›lar taraf›ndan 2001 y›l›nda bafllat›lan Küçükyal›
Arkeoloji Park› kaz›s›na 10 y›ld›r destek vermeye devam
ediyoruz. 2013 y›l› Temmuz ay›nda bafllay›p A¤ustos
ay›nda tamamlanan kaz› sezonu boyunca, tan›t›m ve
rehberlik aktiviteleri; ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik e¤itim
çal›flmalar›n›n yer ald›¤› koruma çal›flmalar› ve bilimsel
aktiviteler gerçeklefltirildi.  Ayr›ca, bilimsel laboratuvar
bünyesinde; konservasyon, restorasyon, foto¤raflama ve
veri taban› iflleme bölümlerinde sürdürülen çal›flmalar›n
yan›nda Koç Üniversitesi taraf›ndan kurulan arkeoloji
laboratuvar›nda da çal›flmalara devam edildi.



KURUMSAL VATANDAfiLIK

TOFAfi SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU 2013

45

SPOR

Spor alan›nda gerçeklefltirdi¤imiz etkinliklerle sporun
yayg›nlaflt›r›lmas›na destek veriyor ve Türk spor hayat›na
önemli kazan›mlar sa¤l›yoruz. Ana branfl›m›z olan
basketbolla birlikte di¤er branfllarda da milli tak›mlarda
mücadele eden sporcular yetifltiriyoruz.

Tofafl Basketbol Okullar› ve Basketbol
Gönüllüleri Projesi - FiatBall Basketbol fienli¤i

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Okullar›
Akreditasyon Program› çerçevesinde onayl› Tofafl
Basketbol Okullar› ile 14 y›ld›r Tofafl Spor Kulübü çat›s›
alt›nda sporcu yetifltirmeye devam ediyoruz. 9 ilde, 23
okulda, y›lda 3.500 çocu¤un faydaland›¤› basketbol
okullar›yla Türk basketboluna önemli isimler kazand›rd›k.
Basketbol Okullar› kapsam›nda 2011 y›l›ndan beri yürütülen
 “Tofafl Okullarda Projesi” kapsam›nda bugüne kadar 40
okulda 12 bin çocu¤a ulaflt›k.

2001 y›l›nda Tofafl Spor Kulübü ve Türkiye E¤itim
Gönüllüleri Vakf› (TEGV) iflbirli¤i ile yap›sal sorunlar ve
kaynak yetersizli¤i nedeniyle spor yapma flans›na sahip
olmayan 7-14 yafl aras› çocuk ve gençlere yönelik olarak
hayata geçirdi¤imiz Basketbol Gönüllüleri Projemizi
baflar›yla sürdürmeye devam ediyoruz.

Proje kapsam›nda bugüne kadar 7-14 yafl grubundan 10
binin üzerinde çocuk ve genç basketbolla tan›fl›rken 263
TEGV gönüllüsü Basketbol Antrenörlü¤ü e¤itimi ald›.
“FIATBall Basketbol fienli¤i”ni her y›l baflka bir flehirde
gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. 2013 y›l›nda ‹stanbul'da
Koç Üniversitesi Kampüsü'nde düzenledi¤imiz etkinlik,
Tofafl Basketbol Okullar› ve Basketbol Gönüllüleri Projesi
kapsam›ndaki 13 tak›mdan 125 k›z sporcunun ve 26
gönüllü antrenörün kat›l›m›yla gerçekleflti. Turnuva
süresince çocuklar›n tak›m çal›flmas›, iletiflim ve yaflam
becerilerinin geliflmesi sa¤land›.

Tofafl Spor Kulübü

Basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, su topu ve briç
dallar›nda faaliyet gösteren Tofafl Spor Kulübü 1974 y›l›nda
Bursa Tofafl Fabrikas›'nda Tofafl SAS (su sporlar›, atletizm,
sportif oyunlar) ad›yla kurularak 1995 y›l›nda bugünkü
ad›n› ald›. Tofafl Spor Kulübü bugüne kadar 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
Tofafl Basketbol Tak›m› FIBA Eurochallenge Kupas›’nda
mücadele etmeye hak kazan›rken, ayn› sezon içerisinde
toplam 110 sporcunun bulundu¤u Tofafl Spor Kulübü
Basketbol Alt Yap›s›'ndan 19 sporcu ve 2 antrenör
Basketbol Milli Tak›mlar› içinde yer ald›. Ayr›ca Türk
basketboluna 400'den fazla lisansl› sporcu ve 20 antrenör
kazand›rd›k.

Engelli Sporculara Destek

Engelli sporculara destek vermek amac›yla 2013 y›l›nda,
Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü’ne spor malzemesi
sa¤lad›k ve Galatasaray Engelsiz Aslanlar Basketbol
Tak›m›’na engelli transferleri için kullan›lmak üzere 1 adet
Ducato ba¤›fl›nda bulunduk.
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Kurumsal Üyeliklerimiz

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) 36.Grup Meslek Komitesi ve Meclis Üyeli¤i

Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› (BTSO) Meclis 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 ‹fladamlar› Derne¤i (BUSIAD) Yönetim Kurulu ve Uzmanl›k Grubu Üyelikleri

Demirtafl Organize Sanayi  Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Üyeli¤i

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

Türkiye Personel Yönetimi Derne¤i Bursa fiubesi (PERYÖN) Üyelik

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) 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 ‹fladamlar› Derne¤i (TÜSIAD) Çal›flma Grubu Üyeli¤i

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-TEBC Üyelik

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

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

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› Genel Emniyet 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) Üyelik

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

Etik ve ‹tibar Derne¤i (TEID) Yönetim Kurulu Üyeli¤i

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

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

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

Borsa ‹stanbul (B‹ST) Üyelik

‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Üyelik

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

Vergi Konseyi ÖTV 2 Say›l› Çal›flma Grubu ve KDV Çal›flma

Grubu Üyelikleri

G4-16
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Performans Verileri 2011 2012 2013

Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler Üretim (adet) 307.788 256.428 244.614

Otomobil 98.505 77.538 82.817
Hafif Ticari Araç 195.555 178.890 161.797

CKD/SKD 13.728 0 0
Toplam Perakende Sat›fl (adet) 129.945 104.598 100.441

Otomobil 58.838 46.461 53.104
Hafif Ticari Araç 71.107 58.137 47.337

Toplam ‹hracat (adet) 180.698 154.069 160.319
Otomobil 53.216 46.869 43.477

Hafif Ticari Araç 113.562 107.200 116.842
CKD/SKD 13.920 0 0

Kapasite Kullan›m Oran› (%) 77 64 61
Net Sat›fllar (bin TL) 7.336.658 6.705.274 7.037.954

Yurtiçi 3.242.963 2.928.462 2.876.376
Yurtd›fl› 3.964.044 3.667.217 4.069.041

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

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

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

Toplumsal Yat›r›mlar 10.566 11.449 12.968
Biriken Ekonomik De¤er (Bin TL) 483.345 170.967 368.175
Devletten Al›nan Teflvikler (Bin TL) 25.608 102.935 50.241
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,58 9,03 9,14*
Toplam Ar-Ge bütçesi (TL) 126.772 106.998 113.467
Toplan Ar-Ge çal›flan› say›s› 395 395 491
Al›nan patent say›s› 25 28 48

Çevresel Performans Göstergeleri

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

Elektrik 535.517 480.107 441.120
Buhar 226.650 133.177 70.339

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

Scope 1 2.756 3.278 2.254
Scope 2 5.897 7.016 4.287

Do¤rudan Sera Gaz› Emisyonlar› (Scope 1) (Ton CO2e) 60.977 51.058 49.208
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Performans Verileri 2011 2012 2013

Dolayl› Sera Gaz› Emisyonlar› (Scope 2) (Ton CO2e) 88.705 72.574 62.919
Personel Servislerinden Kaynaklanan Sera - 3.711 3.835
Gaz› Emisyonlar› (Scope 3) (Ton CO2e)
Üretilen Araç Bafl›na Sera Gaz› Emisyonu (Ton CO2e/araç) 0,508 0,482 0,458
Toplam UOB Emisyonu (Ton) 1.371 1.091 993
Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alan›) 42,9 38,6 36,9
Toplam Su Çekimi - Yer alt› Kayna¤› (m3) 1.005.765 910.516 857.305
Üretilen Araç Bafl›na Taze Su Tüketimi (m3/araç) 3,416 3,551 3,505
Toplam Su Geri Kazan›m› (m3) 27.631.420 49.136.180 52.099.771

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Müteahhit Firma Çal›flan› 700 1.090 1.150
Toplam Çevre Yönetim Harcamas› (euro) 1.965.000 917.000 721.000
Çevre Yasalar›na Uyumsuzluk Cezas› (adet-TL) 0-0 0-0 0-0
Formal Mekanizmalarla ‹letilen Çevresel Etki fiikayetleri (adet) 0 0 0
Çevre Kriterleriyle De¤erlendirilen Yeni Tedarikçi Oran› (%) 40 56 60
Çevre Kriterleriyle De¤erlendirilen Toplam Tedarikçi Say›s› (adet) 11 24 31

Sosyal Performans Göstergeleri

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

Beyaz Yakal› 1.156 1.065 1.239
Kad›n 89 114 121
Erkek 7.047 6.527 5.498

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

Beyaz Yakal› 93.563 52.698 101.638
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Performans Verileri 2011 2012 2013

Kad›n 7.957 9.870 10120
Erkek 235.088 149.353 214078

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

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

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

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

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

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

Do¤rudan ‹stihdam 0,7 0,06 0,06
Müteahhit Firma Çal›flan› 1,21 0,79 0,58

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

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

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

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

Müteahhit Firma Çal›flan› 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
‹flgücü Kriterleriyle De¤erlendirilen Yeni Tedarikçi Oran› (%) 40 56 60
‹flgücü Kriterleriyle De¤erlendirilen Toplam Tedarikçi Say›s› (adet) 11 24 31

* Söz konusu derecelendirme raporlamalar› sürecinde, 2014 itibariyle gerçeklefltirilen SPK düzenlemeleri çerçevesinde ve

  derecelendirme flirketlerinin uygulad›¤› metodoloji de¤iflikli¤i kapsam›nda, tüm flirketlerin derecelendirme notlar› tekrar revize

 edilmifltir. Yeni derecelendirme metodolojisiyle Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan zorunlu maddelerin uygulanmas›nda 100

  tam puan yerine, 85 puan üzerinden derecelendirme yap›lmaya baflland›¤› için, derecelendirme yapt›ran tüm flirketlerle beraber

  Tofafl’›n da notu revize edilmek suretiyle 8,95 olarak yeniden belirlenmifltir.
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Çal›flan Demografisi 2011 2012 2013

Toplam ‹flgücü (Say›) 8.621 8.183 7.087

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

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

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

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

Kategori Baz›nda Toplam Çal›flan Say›s› 7.740 7.229 6.262
Mavi Yakal› 6.471 5.967 4.924

Kad›n 2 1 2
Erkek 6.469 5.966 4.922

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

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

Kad›n 225 225 244
Erkek 7.515 7.004 6.018

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

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

Lise 4.770 4.424 3.582
Üniversite ve Üstü 2.072 1.986 1.933

Yafl Grubuna Göre Toplam Çal›flan Say›s› 7.740 7.229 6.262
18-30 4.177 3.330 2.120
31-40 1.628 1.897 2.148
41-50 1.905 1.968 1.952
51-60 30 34 42

Üst Yönetim Yap›s› (Say›) 15 16 19
Cinsiyet Baz›nda 15 16 19

Kad›n 1 1 1
Erkek 14 15 18

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

TC Vatandafl› 14 15 16
Expat 1 1 3
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Çal›flan Demografisi 2011 2012 2013

Orta Düzey Yönetim Yap›s› (Say›) 188 187 200
Cinsiyet Baz›nda 188 187 200

Kad›n 15 14 18
Erkek 173 173 182

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

Toplu Sözleflme Kapsam›nda Çal›flan ‹flgücü (Say›) 6.471 5.967 4.924
‹fle Yeni Al›nan Çal›flanlar (Say›) 950 94 366

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

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

‹flten Ayr›lan Çal›flanlar (Say›) 309 566 1.129
Cinsiyet Baz›nda 309 566 1.129

Kad›n 8 21 20
Erkek 301 545 1.109

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

Do¤um ‹znine Ayr›lan Çal›flan Say›s› 599 373 549
Kad›n 18 19 16
Erkek 581 354 533

Do¤um ‹zninden Dönen Çal›flan Say›s› 74 45 549
Kad›n 10 10 16
Erkek 64 35 533

Do¤um ‹zninden Döndükten Sonra Son
12 Ayd›r ‹flten Ayr›lmayan Çal›flan Say›s› 74 45 549

Kad›n 10 10 16
Erkek 64 35 533
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GRI Göstergeleri

Gösterge Ad›                         Aç›klama

Profil Göstergeleri

G4-1 Yönetim Kurulu Baflkan›'n›n Mesaj› (s.4-5); CEO Mesaj› (s.8-9)

G4-2 Yönetim Kurulu Baflkan›'n›n Mesaj› (s.4-5); CEO Mesaj› (s.8-9); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14)

G4-3 Künye (Arka Kapak ‹çi)

G4-4 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.39-43)

G4-5 Künye (Arka Kapak ‹çi)

G4-6 Ürün Portföyü (s.18)

G4-7 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.20)

G4-8 Pazar Görünümü (s.18)

G4-9 Pazar Görünümü (s.18); Yetenek Yönetimi (s.33); Performans Verileri (s.47, 50-51);

Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.66-71)

G4-10 Performans Verileri (s.50-51)

G4-11 Yetenek Yönetimi (s.33)

G4-12 Tedarikçi ‹liflkileri (s.36-37)

G4-13 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.21);

G4-14 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13); Dünya Klas›nda Üretim ve Yönetim Standartlar› (s.24-25);

Yetenek Yönetimi (s.32-34)

G4-15 Yönetiflim ve Sürdürülebilirlik (s.10, 14); Dünya Klas›nda Üretim ve Yönetim Standartlar› (s.24-25);

Yetenek Yönetimi (s.32-34)

G4-16 Kurumsal Üyeliklerimiz (s.46)

G4-17 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-18 Rapor Hakk›nda (s.3); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

G4-19 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);
G4-20 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

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.

G4-22 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-23 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-24 Paydafl Kat›l›m› (s.15)

G4-25 Paydafl Kat›l›m› (s.15)

G4-26 Paydafl Kat›l›m› (s.15)

G4-27 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.2-13); Geliflen Pazarlar ve Ürün Stratejisi (s.17); Tüketici Deneyimi (s.19); 

Tedarikçilerimize Kulak Verelim (s.39); Kurumsal Vatandafll›k (s.42-45); SSS: 

http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/SSS/SSS.2012.pdf

G4-28 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-29 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-30 Rapor Hakk›nda (s.3)

G4-31 Künye (s.Arka Kapak ‹çi)

D›fl Hariç

Denetim Tutulan

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -
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Gösterge Ad›                         Aç›klama

G4-32 Rapor Hakk›nda (s.3); GRI ‹ndeksi (s.52-56); Yasal Uyar› (s.Arka Kapak ‹çi)

G4-33 Yasal Uyar› (s.Arka Kapak ‹çi)

G4-34 Kurumsal Yönetim Yap›s› (s.10); Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.136-139, 141-142)

G4-35 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

G4-36 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

G4-38 Kurumsal Yönetim Yap›s› (s.10); Performans Verileri (s.50-51); Tofafl 2013

Faaliyet Raporu (s.14-15,136-139)

G4-39 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.14)

G4-40 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.138-139); 

G4-41 Tofafl Etik Davran›fl Kuralar› (s.5-6)

G4-42 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

G4-43 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

G4-44 Kurumsal Yönetim Yap›s› (s.10); Risk Yönetimi (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.144)

G4-45 Risk Yönetimi (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14);

G4-46 Risk Yönetimi (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14); Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.139-141)

G4-47 Risk Yönetimi (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14); Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.139-141)
G4-48 Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14); 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.

G4-51 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.144)

G4-52 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.144)

G4-53 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.140-144)

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.12)

G4-58 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12)

Standart Göstergeleri

Öncelikli Unsur: Ekonomik Performans

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EC1 Yerel Ekonomiye Katk› (s.42), Performans Göstergeleri (s.47)

G4-EC3 ‹nsana Yarafl›r ‹flyeri (s.33) Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.104)

G4-EC4 Tofafl 2013 Faaliyet Raporu (s.100)

Öncelikli Unsur: Pazar Görünümü

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EC6 Performans Verileri (s.50)

Öncelikli Unsur: Dolayl› Ekonomik Etkiler

G4-DMA Kurumsal Vatandafll›k (s.42); Yerel Ekonomiye Katk› (s.42)

G4-EC7 Kurumsal Vatandafll›k (s.42-45);

G4-EC8 Yönetim Kurulu Baflkan›'n›n Mesaj› (s.4-5); Ar-Ge Yönetimi (s.20-21); Sürdürülebilir Mobilite 

Çözümleri (s.21-23); Sürekli Geliflim Odakl› ‹fl Yeri (s.34); Kurumsal Vatandafll›k (s.42-45)

Öncelikli Unsur: Sat›n Alma Uygulamalar›

G4-DMA Tedarikçi ‹liflkileri (s.36-37)

G4-EC9 Tedarikçi Profili (s.37)

Öncelikli Unsur: Enerji

G4-DMA Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25)

G4-EN3 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25); Performans Verileri (s.47)

G4-EN5 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25); Performans Verileri (s.47)

G4-EN6 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25); Performans Verileri (s.47)
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GRI Göstergeleri
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Gösterge Ad›                         Aç›klama

Öncelikli Unsur: Su

G4-DMA Çevresel Yönetim Sistemi (s.27); Su Yönetimi (s.28)

G4-EN8 Su Yönetimi (s.28); Performans Verileri (s.48)

G4-EN9 Su Yönetimi (s.28);

G4-EN10 Su Yönetimi (s.28); Performans Verileri (s.48)

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.25-27)

G4-EN15 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25-27); Performans Verileri (s.47-48)

G4-EN16 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25-27); Performans Verileri (s.47-48)

G4-EN18 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25-27); Performans Verileri (s.47-48)

G4-EN19 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25-27); Performans Verileri (s.47-48)

G4-EN21 Enerji Verimlili¤i ve Emisyon (s.25-27); Performans Verileri (s.47-48)

Öncelikli Unsur: At›klar

G4-DMA Verimli ve Çevreci Malzeme ve At›k Yönetimi (s.28)

G4-EN22 Su Yönetimi (s.28); Performans Verileri (s.48)

G4-EN23 Verimli ve Çevreci Malzeme ve At›k Yönetimi (s.28); Performans Verileri (s.48)

G4-EN25 Performans Verileri (s.48)

G4-EN26 Su Yönetimi (s.28)

Öncelikli Unsur: Ürün ve Hizmetler

G4-DMA Sürdürülebilir Mobilite (s.21-23)

G4-EN27 Sürdürülebilir Mobilite (s.21-23)

Öncelikli Unsur: Yasal Uyum

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EN29 Çevresel Yönetim Sistemi (s.27)

Öncelikli Unsur: Tafl›mac›l›k

G4-DMA Hammadde ve Ürün Lojisti¤inde Sosyal ve Çevresel Etkilerin Azalt›lmas› (s.40-41)

G4-EN30 Hammadde ve Ürün Lojisti¤inde Sosyal ve Çevresel Etkilerin Azalt›lmas› (s.40-41)

Öncelikli Unsur: Genel

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EN31 Çevresel Yönetim Sistemi (s.27)

Öncelikli Unsur: Tedarikçi Çevresel Etki De¤erlendirme

G4-DMA Tofafl Tedarikçi Denetim Haritas› (s.37); Tedarikçi Gelifltirme Uygulamalar› (s.37-38);

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40); 

G4-EN32 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40); Performans Verileri (s.49)

G4-EN33 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40);

Öncelikli Unsur: Çevresel fiikayet Mekanizmalar›

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-EN34 Çevresel Yönetim Sistemi (s.27)

Öncelikli Unsur: ‹stihdam

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-LA1 Performans Verileri (s.50-51)
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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.

2013 itibariyle, Tofafl iflgücü dahilinde yar› zamanl› çal›flan bulunmamakta, geçici ifl akdiyle

çal›flan 10 kifli bulunmaktad›r.

G4-LA3 Performans Verileri (s.51)

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

G4-DMA ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i (s.31-32)

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 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i (s.31-32); Performans Verileri (s.49); Raporlama döneminde herhangi 

bir ifl kazas› sonucu ölüm ya da mesleki hastal›k vakas› yaflanmam›flt›r.

G4-LA7 Performans Verileri (s.49)

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.34)

G4-LA9 Sürekli Geliflim Odakl› ‹fl Yeri (s.34); Performans Verileri (s.49)

G4-LA10 Sürekli Geliflim Odakl› ‹fl Yeri (s.34)

G4-LA11 Yüksek Performans Odaklı ‹flyeri (s.35)

Öncelikli Unsur: Çeflitlilik ve Eflit Olanaklar

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.33)

G4-LA12 ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.33)

Öncelikli Unsur: Kad›n ve Erkekler için Eflit Ücretlendirme

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.33)

G4-LA13 Yüksek Performans Odaklı ‹flyeri (s.35)

Öncelikli Unsur: Tedarikçi ‹flgücü Uygulamalar› De¤erlendirmesi

G4-DMA Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40)

G4-LA14 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40)

G4-LA15 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40)

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

G4-DMA ‹nsana Yarafl›r ‹fl Yeri (s.33)

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.33)

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.33)

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.33)

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 Göstergeleri

D›fl Hariç
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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  3. 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.12-13)

G4-HR9 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13)

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

G4-DMA Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40)

G4-HR10 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40)

G4-HR11 Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.40)

Öncelikli Unsur: Yerel Toplum

G4-DMA Kurumsal Vatandafll›k (s.42)

G4-SO2 Kurumsal Vatandafll›k (s.42); Raporlama döneminde Tofafl operasyonlar›ndan dolay› yerel      

toplum üzerinde bir olumsuz etkinin olufltu¤u vaka yaflanmam›flt›r.

Öncelikli Unsur: Yolsuzlukla Mücadele

G4-DMA ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13)

G4-SO3 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13)

G4-SO4 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13)

G4-SO5 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13)

Öncelikli Unsur: Kamu Politikalar›

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-SO6 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13)

Öncelikli Unsur: Toplum Üzerinde Etkilere Yönelik fiikayet Mekanizmalar›

G4-DMA Öncelikli bulunmam›flt›r.

G4-SO11 ‹fl Eti¤i ve ‹ç Kontrol (s.12-13)

Öncelikli Unsur: Tüketici Sa¤l›k ve Emniyeti

G4-DMA Araç Emniyeti, Sürüfl ve Yolcu Konforu (s.23)

G4-PR1 Araç Emniyeti, Sürüfl ve Yolcu Konforu (s.23)

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.19)

G4-PR3 Tüketici Deneyimi (s.19)

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.19)

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.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.14); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik      

 Risklerinin Yönetimi (s.40)

Öncelikli Unsur: Sürdürülebilir Mobilite Çözümleri

DMA Sürdürülebilir Mobilite (s.21-23)
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D›fl Hariç
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Gösterge Ad›                         Aç›klama

Öncelikli Unsur: Ar&Ge Yönetimi ve ‹flbirlikleri

DMA Ar-Ge Yönetimi (s.20)

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

DMA Tedarikçi ‹liflkileri (s.36-38, 40-41); Yetkili Bayi ve Servis A¤› (s.41)

Öncelikli Unsur: Geliflen Pazarlarda Ürün Stratejisi

DMA Geliflen Pazarlar ve Ürün Stratejisi (s.17)
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NOTLAR
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Yasal Uyarı

Tofafl 2013 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 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

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
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