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İndikatör adı İndikatör Kapsamı 

İş 

Organizasyon çalışanlara yönelik sözleşme yükümlülüklerini yerine 

getirerek, istihdam sağlayarak ve aynı zamanda yeniden 

yapılanmanın olumsuz etkilerini minimalize ederek çalışanların 

refahını sağlar. 

İlişki İşveren/Çalışan 

Organizasyon, çalışanlarının refahını uygun sosyal yardım hizmetleri 

aracılığıyla ve iş sözleşmesinde işveren ile çalışan arasında hak ve 

yükümlülükler kurarak ve eğer varsa, şartlar ve koşullar ile iş ve / 

veya görev tanımları belirleyerek görür. 

Sağlık & Güvenlik  

Organizasyon, güvenli tesisler, teknolojiler ve çalışma yöntemleri 

kullanarak ve herhangi bir felakete hazırlık yoluyla müşterilerinin, 

çalışanlarının ve yakın komşularının güvenliğini ve sağlığını görür. 

Eğitim& Öğretim 

Organizasyon, eğitim, işlerin doğası ve organizasyonu hakkında 

kişisel gelişim için kaynak ve imkânlar sunarak çalışanların refahını 

sağlar. 

Çeşitlilikler & 

Fırsatlar 

Kuruluş, eşit fırsatlara yönelik politika uygulayarak, çalışanların 

ayrımcılığını ve yoksunluğunu ortadan kaldırarak ve engelleyerek 

çalışanlarının refahını görür. 

Strateji & Yönetim 

Kuruluş, faaliyetlerin, satın alımların (ürünler, hizmetler ve / veya dış 

kaynaklı faaliyetler dahil) ve yatırımın insan haklarıyla 

çelişmemesini sağlamak için politika önlemlerinin geliştirilmesi, 

bunlara uyulması ve sürekli iyileştirilmesi için çabalar. 

Ayrımcılık Yasağı 

Kuruluş, her türlü ayrımcılığın önlenmesini sağlamak için politika 

önlemlerinin geliştirilmesini, bunlara uyulmasını ve sürekli 

iyileştirilmesini sağlar. 

Örgütlenme 

özgürlüğü ve işçilerin 

toplu pazarlık hakkı 

 

Kuruluş, örgütlenme özgürlüğünün ve toplu pazarlık hakkının 

engellenmemesini sağlamak için politika önlemlerinin 

geliştirilmesini, uyumunu ve sürekli iyileştirilmesini görür. 

Çocuk Emeğinin 

Ortadan Kaldırılması 

Kuruluş, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için 

politika önlemlerinin geliştirilmesi, uyumu ve sürekli iyileştirilmesini 

sağlar. 

Zorla çalıştırmanın 

önlenmesi 

Organizasyon, zorunlu çalışmanın ortadan kaldırılmasını sağlamak 

için politika önlemlerinin geliştirilmesi, uyumu ve sürekli 

iyileştirilmesini sağlar. 

Güvenlik Politikası 

Kuruluş, güvenlik personelinin görevlerini yerine getirirken örneğin 

yerel topluluk veya aktivistler için insan haklarına saygı 

duyulduğundan emin olur. 

Yerli Halkın Hakları 
Kuruluş, yerli halkın haklarına saygı duyulmasını ve örgütün 

faaliyetlerinin bu tür topluluklara fayda sağlamasını sağlamak için 
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politika önlemlerinin geliştirilmesi, uyumu ve sürekli olarak 

iyileştirilmesini sağlar. 

Topluluk 
Kuruluş, mevzuata uyar ve faaliyet bölgesindeki topluluk üzerinde 

istenmeyen etkileri en aza indirgemeye çalışır. 

Rüşvet 
Kuruluş, çalışanların ve kuruluşun yolsuzluğuna ve rüşvetine itiraz 

eder. 

Kamu Politikası 

Örgüt, siyasi lobi gruplarına ve / veya siyasi partilere katkıda 

bulunmaya karar verirken, katkının etik olarak muhasebeleştirildiğini 

görür. 

Rekabet karşıtı 

davranış 

Kuruluş, haksız rekabet hakkındaki güven karşıtı yasa ve 

düzenlemelere aykırı faaliyetler geliştirmemektedir. 

Uyum 
Bu ilkelere uyulmamasının bir sonucu olarak uygulanan yaptırımlar 

durumunda, kuruluş sebebini ve alınacak düzeltici önlemleri açıklar. 

Tüketici sağlık & 

güvenliği 

Kuruluş, ürün ve hizmet alıcılarının sağlık ve güvenliğinin tehlikeye 

atılmadığından emin olmak için politika önlemlerinin geliştirilmesini, 

uyumunu ve sürekli iyileştirilmesini sağlar. 

Ürün ve hizmetlerin 

etiketlenmesi 

Kuruluş, etiketlerin, ürün bilgilerinin, broşürlerin, vb amaçlanan 

uygulama, riskler ve ürün performansıyla ilgili ürün ve hizmet 

alıcılarının yeterince bilgilendirmesini sağlamak için politika 

önlemlerinin geliştirilmesi, bunlara uyulmasını ve sürekli 

iyileştirilmesini sağlar. 

Pazarlama iletişimi 
Kuruluş pazarlama iletişiminde yer alacak söylemlerin gönüllü 

davranış kurallarına ve standartlara uygunluğunu sağlar. 

Tüketici mahremiyeti 

Kuruluş, tüketici gizliliğinin tehlikeye atılmamasını sağlamak için 

politika önlemlerinin geliştirilmesini, bunlara uyulmasını ve sürekli 

iyileştirilmesini sağlar. 

Uyum 
Bu ilkelere uyulmamasının bir sonucu olarak uygulanan yaptırımlar 

durumunda, kuruluş sebebini ve alınacak düzeltici önlemleri açıklar. 

Hammaddeler 

Kuruluş, malzeme kullanımına ilişkin içgörü sağlar ve geri dönüşüm 

süreçlerinden veya atıklardan elde edilen malzemelerin kullanımını 

artırmak için önlemler alır. 

Enerji 

Kuruluş enerji kullanımı hakkında fikir sağlar ve enerji tüketimini 

sınırlandırmak veya sürdürülebilir kaynaklardan kullanmak için 

önlemler alır. 

Su 

Kuruluş su kullanımı hakkında fikir sağlar ve kıt olan veya ilgili 

ekosistemlerden veya doğal yaşam alanlarından sağlanan suyu 

azaltmak için önlemler alır. 

Biyoçeşitlilik 

Kuruluş varlığının ve faaliyetlerinin çevre ortamındaki biyoçeşitlilik 

üzerinde olumlu, az veya hiç olumsuz bir etkiye sahip olduğunu 

görür. 

Emisyonlar, atık, su 

ve artıklar 

"Kuruluş aşağıdakiler hakkında bilgi sağlar: - toplam sera gazı 

emisyonu miktarı, - ozon tabakasını etkileyen maddelerin kullanımı 

ve emisyonu, - Hava veya azot dioksit, kükürt oksit ve diğer ilgili 
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çevresel tehlikeli maddelerdeki emisyon miktarı. - Organizasyonun 

faaliyetleriyle ilgili, -Her tür için toplam atık miktarı, " 

Ürün ve Servisler 

Kuruluş, hizmetler ve ürünler hakkında çevresel açıdan önemli 

bilgiler sağlamaktan ve geri dönüşüm veya yeniden kullanım 

olasılığından sorumludur. 

Uyumlu 
Bu ilkelere uyulmamasının bir sonucu olarak uygulanan yaptırımlar 

durumunda, kuruluş sebebini ve alınacak düzeltici önlemleri açıklar. 

Nakliyat 

Kuruluş, politika önlemlerinin geliştirilmesi, uyumu ve sürekli 

iyileştirilmesi, ulaşımın çevre ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin 

mümkün olduğunca azaltılmasını sağladığını görür. 

Doğrudan. Ekonomik 

Değerler 

"Kuruluş aşağıdakiler hakkında bir mali rapor sağlamaktan 

sorumludur; Gelir Faaliyet giderleri İşçi maaşı Bağışlar ve diğer 

sosyal yatırımlar Kâr ve finansörlere ve devlet kurumlarına yapılan 

ödemeler” 

Yerel ekonomiye 

olumlu katkı ve ticari 

faaliyetler 

Kuruluş, yerel çevreden; personeller, hizmet, mal ve malzemeleri 

dahil ederek yerel ekonomiye olumlu bir katkı görür ve politika 

anlaşmaları, prosedürleri ve mali raporlar aracılığıyla fikir verir. 

Yerel topluma katkısı ekonomik kalkınma ile sınırlı kalmayacak, 

aynı zamanda sosyal veya çevresel yönleri de içerebilir. 

Ekonomik sisteme 

katkı 

Kuruluş, insanlar, çevre ve kar açısından altyapının geliştirilmesine 

katkıda bulunur ve kuruluşun etki alanı dahilindeki ürünleri ve 

hizmetleri bu yönde geliştirir. 

 


