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1. Amaç ve Kapsam:  

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş., sürdürülebilirlik alanında çevresel, sosyal ve yönetişim faaliyetlerini 

aşağıda tanımlanan çerçeve kapsamında yürütmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki politikalar Sürdürülebilirlik 

Politikasını tamamlamaktadır.  

I. Etik İlkeler ve Davranış Kuralları 

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Etik İlkeler ve Davranış Kuralları, Birleşmiş Milletler Küresel 

İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında 

Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesine uygun olarak şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken 

uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir.  Bu ilkelerin amacı; şirketin 

faaliyetleri esnasında uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, tedarikçiler, iş 

ortakları, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını 

engellemektir. 

II. Sorumlu Satın Alma Politikası ve Tedarikçiler için Etik Davranış Kuralları 

Sorumlu Satın Alma Politikası ve Tedarikçiler için Etik Davranış Kuralları Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve 

Teknik A.Ş’nin, etik ilke ve davranışlara uygun biçimde faaliyetlerini yürütürken aldığı mal ve hizmetlerin 

temini için çalıştığı tedarikçi ve iş ortaklarından beklentilerini, bu beklentiler doğrultusunda temel esaslarını 

ortaya koyarak, sosyal, çevresel, etik ve kurumsal yönetim alanlarını gözeterek tedarik zinciri ve satın alma 

faaliyetlerini düzenlemektedir.   

III. Çevre Politikası 

Ditaş Çevre Politikası Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş’nin faaliyetlerinden doğan çevre etkilerin 

giderek azaltılması ve çevre performansının sürekli iyileştirilmesi üzere odaklanılan enerji ve sera gazı 

yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi ve biyoçeşitlilik konularında taahhütlerini içermektedir.  

IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü 

İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü, DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ’nin İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim faaliyetlerinin tüm yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası standartlara; İSG politika, hedef, 

sistem ve uygulamalarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için şirket içi süreçleri ve uygulama esaslarını 

belirlemektedir. 
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V. Şikâyet Yönetimi Prosedürü 

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. tarafından, kuruluşumuzda çalışan tüm personelin ve 

paydaşlarımızın şikâyet ve başvurularının değerlendirilip sonuçlandırılması için yapılacak işlemleri 

tanımlamak, personel ve paydaşlarımızın geri beslemelerini bildirim, anket vb. yöntemlerle değerlendirmek, 

süreçlerimizi buna göre sürekli iyileştirme çalışmalarını tanımlayan Şikayet Yönetimi prosedürü alınan şikâyet, 

başvuru ve geri bildirimlerden hareketle hizmetin başlangıcından sonuna kadar, şikâyet ile ilgili verilerin 

belirlenmesi, ilişki durumunun analiz edilmesi ve iç süreçlerin bu değerlendirmelerle yönlendirilmesi ve 

iyileştirilmesi faaliyetlerini kapsar. 

VI. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları 

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki 

sürdürülebilirlik faaliyetlerini belirleme, bu alandaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme ve 

denetleme amacıyla Yönetim Kurulu’na raporlamak üzere kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görev ve 

çalışma esaslarını içermektedir.  

2. Temel Esaslar 

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası çevresel, sosyal ve yönetişim alanında 

aşağıdaki temel ilkeleri benimsemektedir: 

 Etik iş anlayışı ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ilişkilerini yönetir, rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde 

müsamaha göstermez; bu eylemlerin yaptırımına yönelik gerekli süreçleri belirler ve yürütür.  

 İnsan haklarına saygılıdır ve çalışanlarına eşit fırsatlar sunar.  

 Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, köken, mezhep veya herhangi bir inanış, cinsel tercih, 

zihinsel ya da bedensel engel, yaş, kültürel/sosyal sınıf ve görüş/düşünce farklılıkları doğrultusundaki ayırt 

eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için 

çalışır.  

 Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, düzenleme ve diğer yükümlülüklere uyar.  

 Ç̧alışanlarına sağlıklı, güvenli bir iş ortamı sağlar, koşulları denetler ve takibini yapar. Önleyici, düzeltici ve 

koruyucu yaklaşımlar ile bu süreçleri sürekli iyileştirir. 

 Yönetimsel ve operasyonel kararlarda çevresel etkilerini göz önünde bulundurur; operasyonlarından doğan 

doğrudan ve dolaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt eder. 

 İklim krizine yönelik önlemler alır ve tüm paydaşları bu konuda bilinçlendirmeyi hedefler. 

 Enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon salınımı ve su tüketimi konularındaki en etkin yönetim uygulamalarını 

ve projeleri hayata geçirerek çevre üzerinde yaratığı olumsuz etkileri azaltır. 
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 Çevresel etkilerini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemler ve platformlar kurmayı taahhüt eder. 

 Sürdürülebilirliğin şirket kültürüne entegre edilmesi için çalışmalar yürütür, çalışanlara yönelik 

sürdürülebilirlik konusunda farkındalık çalışmaları ve projeler yapar.  

 Sürdürülebilirlik performansını geliştirecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapar.  

 Topluma sağladığı katkıyı öncelikler ve kamunun orta ve uzun vadede yararını gözetir. 

 Müşteri memnuniyetini optimize eden ve müşteri haklarını gözeten stratejiler belirler. 

 Değer zincirinde sürdürülebilirlik konuları üzerine farkındalık yaratır, tedarikçilerinin çevresel ve sosyal 

performanslarını takip eder ve arttırmaya yönelik yönlendirmelerde bulunur, gerekli iyileştirmeler için iş 

birliği yapar.  

 Kurumsal şeffaflık ilkesine paralel olarak sürdürülebilirlik politikasıyla ilgili tüm uygulamalar ve gerekli 

düzenlemeler hakkında paydaşlarını bilgilendirmeyi taahhüt eder.  

3. Sorumluluk ve Uygulama 

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ‘de sürdürülebilirlik uygulamaları Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından 

yönetilir. Komite; Komite Başkanı, icra kurulu üyeleri, koordinatör ve yedi adet çalışma grubundan oluşmaktadır. 

Komite’ye Genel Müdür başkanlık eder. Komite’nin koordinasyonunu, çevre mühendisi yürütür. İcra kurulu üyeleri 

komite üyeleridir. 

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası’nın uygulanmasından Genel Müdür 

sorumludur.  

Belirtilen politikaların tamamı, yılda en az bir kez olmak üzere, gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler 

Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından düzenli olarak gözden geçirilir. Gerekli görülen değişiklikler Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.  

Söz konusu politikalar Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin kurumsal internet sitesi aracılığıyla tüm 

paydaşların erişimine sunulur. 

 


