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Renault Grubunda «Etik ve Uyum», dürüstlük ve saygı temel değerlerine dayalı olarak şirketin tüm
seviyelerinde uygulanmaktadır.

Amacımızın bizi yönlendirdiği şekilde «Yenilikçi ruhumuz insanları yakınlaştırmak için mobiliteyi
destekler» ve « herkese saygı duyarak ilerleme gösterilebileceğine inanırız» anlayışını benimseriz .
Bu amaç, günlük işlerimizi yürütürken yükümlülüklerimizle desteklediğimiz bir örnek
olmadığımızda anlamsız kalacaktır.

Etik, belirli bir durumda, idrak ve sorumluluk duygusu ile doğru kararı vermemize yardımcı olan tüm
yazılı ve yazılı olmayan kuralları ifade eder.

Hiyerarşik konumlarına, işlevlerine ve çalıştıkları ülkeye bakılmaksızın Grubun her bir çalışanını
ilgilendirir. Ve örnek olması gereken üst yönetimi de kapsar.

Bu yeni Etik Kuralları, günlük çalışmalarımızda bir referans noktası olmayı amaçlamaktadır.

Renault'nun sosyal, toplumsal ve çevresel alanlarda verdiği taahhütlere uygun olarak, her ülkede
yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmenize yardımcı olmak ve size rehberlik
etmek için hazırlanmıştır.

Herhangi bir şüpheniz varsa, size tavsiyede bulunacak ve size destek olacak Etik ve Uyum
Departmanı ile iletişime geçmekten asla çekinmeyin.

Etik ve Uyum elbette bir mevzuat uyumu konusudur. Ama bundan çok daha fazlasını kapsar.
Toplumumuzda anlam talebinin her zamankinden daha fazla artması nedeniyle Etik ve Uyum’u
saygıda ve tanınma süreçlerinde tüm Grup için temel performansı destekleyen bir kaynak olarak
görüyoruz.

Daha etik, daha adil, daha insancıl olmak bireysel yada kollektif olarak Renault Grubu'nu
sürdürülebilir bir şekilde büyütmek ve hedeflerimize ulaşmada bizi güçlü kılacak.
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RENAULT GROUP'UN KURUMSAL AMACI

Renault Grubu'nun «Yenilikçi ruhumuz insanları
yakınlaştırmak için mobiliteyi destekler » amacı , 
sürdürülebilirlik ve gelişim sorumluluğu konusundaki 
tutkusunu göstermektedir.

Bu, stratejik planımızın temel taşı ve sosyal, çevresel 
sorumluluk açısından seçtiğimiz rotadır.

Bu, şirketimizin Etiğine ilham verir.

Etik herhangi bir alan veya faaliyet için farklı mıdır? 
Hayır. Etik, her şeyden önce herkese saygılı ve değerlere
dayalı bir davranış biçimini benimseyen bir zihniyettir.

Amacımızın, etik anlayışımızın ve stratejimizin uyumu, iyi
performans göstermemizi sağlar.

Renault Grubu, herkes tarafından paylaşılan bir Etik
sayesinde, ayrımcılık yapmamayı, adaleti, arka plandaki
profil çeşitliliğini, engellilere destek olmayı, diyalogu, iş
yerindeki yaşam kalitesini garanti edecek şekilde
sorumluluk alarak hareket eder.

NEDEN ETİK KURALLARIMIZ VAR?

Renault Grubu'nun Etik Kuralları; çalışanlar, müşteriler, 
tedarikçiler, ortaklar ve hissedarlar arasında güven ve 
saygıya dayalı değerleri teşvik etmeye yönelik toplu
taahhüdümüzü pekiştirmektedir.

Rolümüz ve sorumluluklarımız ne olursa olsun dürüst ve
ihtiyatlı davranmamızı gerektirir. Bu nedenle, bazen
karşılaştığımız hassas durumlarda benimsememiz
gereken tutumu sorgulamamıza yardımcı olur.

Etik Kuralları, her koşulda doğru kararı vermemize
yardımcı olur.

ETİK KURALLARI KİMLER İÇİN 
GEÇERLİDİR?

Etik Kuralları, Renault Grubu'nun ve dünyanın dört bir
yanındaki iştiraklerinin yöneticileri, çalışanları, 
stajyerleri, geçici çalışanları, yani her birimiz için geçerli
olan bir referanstır.

Renault Grubu ile doğrudan veya dolaylı olarak çalışan
herkes etik kuralları  referans alabilir.

01 Renault Group’da 

Etik Kuralları
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ETİK KURALLARI NASIL KULLANILIR?

Renault Grubu, her birimizden bu Etik Kuralları
okumamızı, onu referans almamızı ve içeriğini
paylaşmamızı istemektedir.

Etik Kuralları, neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığı
arasında ayrım yapan ilkeleri açıklar ve bu kurallara
uymayan davranışları veya talepleri bildirmemizi bekler.

Bu değerlere duyulan saygı, Renault Grubu'nun imaj
kalitesine, çekiciliğine ve performansına katkıda
bulunur.

Her bir yönetici örnek olmalı, ekibini etik ve sorumlu
davranmaya teşvik etmelidir.

Renault Grubu, tüm çalışanlarını diyalog yoluyla
görüşlerini ifade etmeye ve fikirlerini savunmaya
teşvik eder. Böylece, endişeleriniz veya sorularınız
varsa, bunları Etik Kurallara uyumun garantörü olan
hiyerarşinize meşru bir şekilde iletebilirsiniz.

Renault Grubu, kabul edilemez davranışları veya
talepleri bildirmenin her birimizin görevi olduğunu
hatırlatır.

Etik Kuralları, kanun ve yönetmeliklerle ilgili
davranış veya gereksinimleri bildirmek her birimizin
sorumluluğundadır.

Renault Grubu'nun etik ilkelerine uymayan bir durumla
karşılaştığınızı düşündüğünüzde kendinize şu soruları
sormalısınız:

► Güvenilirliği var mı?

► Dürüst bir davranış mı?

► Etik Kuralların ilkelerine uygun mu?

► İş arkadaşlarım, yakınlarım ne düşünürdü? 

► Bu durum medya ve sosyal ağlar tarafından ele
geçirilse nasıl olurdu?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birinin cevabı olumsuz
veya belirsiz ise, hiyerarşinize veya Etik ve Uyum
sorumlusuna veya veya contact-ethique-
compliance@renault.com. 
adresi aracılığıyl a Etik ve Uyum Departmanına
danışmalısınız.

Karşılaştığınız durumda, WhistleB İhbar hattı uygulaması
aracılığıyla tam bir gizlilik içinde bir bildirimde de 
bulunabilirsiniz

WhistleB İhbar hattına dair bilgileri Etik Kuralları'nın 5. 
bölümünde / « Faydalı bağlantılar » bölümünde
bulabilirsiniz.

01 Renault Group’da Etik Kuralları
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02 Çalışan olarak 

Etik Kuralları

SAĞLIK, HİJYEN VE İŞ GÜVENLİĞİ

Renault Grubu, çalışanlarının sağlık, hijyen, güvenlik ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından gerekli
önleyici tedbirleri alma taahhüdünü aşağıdaki yollarla
bir kez daha teyit eder:

► İşyerinde esenliği ,fiziksel ve zihinsel sağlığı teşvik
etmek

► Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

► Sürekli iyileştirme ilkesini proaktif olarak
uygulayarak,  iş kazası ve meslek hastalıkları
risklerinin önlenmesine odaklanmak

► Tehlikeli süreçleri/malzemeleri/maddeleri ortadan
kaldırmak

► Mümkün olduğunda uzaktan çalışmanın kullanımıyla
yeni çalışma yöntemlerini teşvik etmek.
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ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

İnsanlara saygı, Renault Grubu'nun temel değerlerinden
biridir. Özellikle insanların onurunu, ayrımcılık
yapılmamasını, çeşitliliği, güveni ve işyerinde yaşam
kalitesini garanti etmeyi mümkün kılar.

Renault Grubu, her türlü ayrımcılığı önlemeye ve tüm
çalışanları arasında çeşitliliği ve katılımı teşvik etmeye
kararlıdır.

Bu nedenle, her birimiz aşağıdakileri taahhüt ederiz:

► Geleceğin çalışanlarının seçiminde ve işe alım 
süreçlerinde çeşitliliği teşvik etmek

► Çalışma hayatının her adımında katılımı teşvik
etmek

► Herkese, kayırmacılık yapmadan ve mahremiyete
saygı göstererek onurlu bir şekilde davranmak.

Renault Grubu, tüm ayrımcılığı ortadan kaldırmak için, 
çalışanların eğitimini ve farkındalığını teşvik etmeye ve 
hem İhbar sistemi (bkz. Bölüm 5) hem de ayrımcı
davranış ve önlemlere ilişkin gelişmiş iletişimi
sağlamaya kararlıdır.

Ayrıca Renault Grubu SIFIR ayrımcılık politikasının bir
parçası olarak tüm ülkelerde SIFIR ayrımcılık sorumluları
belirlemiştir.

HER TÜRLÜ TACİZLE MÜCADELE

Renault Grubu, ahlaki ve cinsel taciz de dahil olmak
üzere işyerinde her türlü tacizle mücadele etmek için
tüm çalışanlarının onurunu, saygısını, fiziksel ve 
psikolojik bütünlüğünü korumayı ve garanti etmeyi
taahhüt eder.

Bu nedenle, bir çalışanın fiziksel veya zihinsel sağlığının
değişmesiyle sonuçlanan çalışma koşullarının
bozulmasına neden olan veya bu etkiyi yaratan
herhangi bir durum, yorum, davranış veya baskı yasaktır.

Renault Grubu, her türlü tacizin cezai ve sivil olarak
kınanması gerektiğinin altını çizmektedir.

SİYASİ VE DİNİ TARAFSIZLIK

Çalışanlar siyasi ve/veya dini faaliyetlerde bulunabilirler
ancak bunları Renault Grubu bünyesinde
gerçekleştirmemeyi taahhüt ederler. Bu faaliyetler, 
siyasi hakların kullanılmasına ilişkin yasa ve 
yönetmeliklerin uygulanmasında, mesai saatleri
dışında, Renault Grubu kimliğinden bağımsız olarak 
yalnızca özel bir sıfatla gerçekleştirilir.

Renault Grubunda hiçbir şekilde siyasi veya dini bir 
propagandaya izin verilmez.

Renault Grubu ayrıca siyasi partileri veya dini kurumları
finanse etmez.

RENAULT GRUBU DIŞINDA ÜCRETLİ 
FAALİYET

Renault Grubu dışındaki bir kuruluşun yararına olan
herhangi bir ücretli faaliyet, söz konusu kuruluşun
çıkarlarıyla çelişiyorsa kabul edilemez. Herhangi bir 
sorun yaşanmasının önüne geçmek üzere, grubun tam
zamanlı bir çalışanı şirket dışında mesleki faaliyette
bulunmak istediğinde öncelikle yöneticisinin ve insan 
kaynaklarının onayını almalıdır.

SIFIR Ayrımcılık

Renault Grubu, ayrımcılık yapmama ilkesine özel bir
önem vermektedir. Ayrımcılık, mesleki yeterlilikle ilgili
olmayan kriterler temelinde bir kişiye veya bir gruba
yönelik olumsuz muameledir.

Ayrımcılık nedenleri arasında cinsiyet, yaş, ırk, etnik, 
ulusal, sosyal, kültürel köken, cinsel yönelim veya
cinsiyet kimliği, engellilik, fiziksel görünüm veya sağlık
sorunları, siyasi veya dini görüşler, sendika faaliyetleri
yer alabilir.

Ayrımcılık, onur ve eşitliği ihlal eden , yıldırma veya ciddi
baskı oluşturan yorumlar, kararlar veya davranışlarla
sonuçlanabilir. Az ya da çok görünür biçimlerde kendini
gösterebilir ve profesyonel yaşamın herhangi bir
zamanında ortaya çıkabilir.

Öte yandan, ayrımcılığa tahrik ve ayrımcılığa yönelik
talimat da ayrımcılık teşkil etmektedir.

Renault Group'un SIFIR ayrımcılık politikası, profesyonel
yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilecek 
ayrımcılığın tüm biçimlerini şiddetle kınamaktadır. 

Renault Grubu’nun her birimizden beklediği,

► Özellikle işe alım , eğitim veya stajyer görüşmeleri 
gibi durumlar veya çalışanların kariyer yönetiminde
eşitsizlik yaratabilecek durumlarda (maaş, terfi, 
transfer...) prosedür dışına çıkılmasıyla sonuçlanacak 
ayrımcılığın herhangi bir şekline yer verilmemesi

02 Çalışan olarak Etik Kuralları
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03 Şirket olarak 

Etik Kuralları

İŞ ETİĞİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Etik, faaliyetlerimizin temelidir. Tedarikçilerimiz, hizmet
sağlayıcılarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, kamu
otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerimizi nasıl
yönettiğimizin, onları nasıl koruduğumuzun ve saygı
gösterdiğimizin belirleyicisidir.

Bunun ışığında, Renault Grubu aşağıdaki maddeleri
taahhüt eder:

► Gündelik tüm faaliyetlerinde etik değerleri benimser.

► Etik ve dürüstlük ihlalleri tespit edilmeli ve 
önlenmelidir.

Yolsuzlukla mücadele ve nüfuz istismarıyla ilgili olarak, 
her çalışan aşağıdakileri taahhüt eder:

► Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik hayatın
modernizasyonu ile ilgili "Sapin II" olarak bilinen
Fransız yasalarına ve bunun yanı sıra uygulanan
diğer yolsuzlukla mücadele yasalarına ve 
yönetmeliklerine uyulmalıdır.

► Renault Grubu’nun farklı yolsuzluk biçimlerini, 
ihbarları ve riskli durumlarını (çıkar çatışmaları, 
hediyeler ve davetler, ödemeler, kolaylaştırma, araç 
tahsisi vb.) açıklayan «Yolsuzlukla Mücadele Tutum 
ve Davranış Kuralları»na (çevrimiçi olarak Etik ve 
Uyum intranet sitesinde) uyulmalıdır.
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03 Şirket olarak Etik Kuralları

TÜKETİCİ İLE İLİŞKİLER

Renault Grubu için, faaliyetlerimize ve ürünlerimize olan
müşteri güveni çok önemlidir. Bu şirketin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Bunun ışığında, Renault Grubu aşağıdaki maddeleri
taahhüt eder:

► Mevcut tüketici koruma mevzuatına uyulmalıdır.

► Sunulan ürün ve hizmetler için geçerli olan kurallara, 
süreçlere, teknik ve çevresel gerekliliklere
uyulmalıdır.

► Her müşterinin güvenliği bir öncelik haline 
getirilmelidir.

► Müşterilere yalnızca teklif, sunulan ürün ve 
hizmetlerin özellikleriyle ilgili doğrulanmış bilgiler
sağlanmalıdır.

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Adil ve sadık ilişkilerin kurulması, Renault Grubu ve 
tedarikçileri arasındaki güvenin garantisini temsil eder. 
Renault Grubu bünyesinde, sorumlu bir satın alma 
politikası uygulanmaktadır. Bu politika, tedarikçi
seçiminde sosyal ve çevresel gerekliliklere uyumu
sağlar.

Bu amaçla Renault Grubu aşağıdaki adımları atmıştır: 

► İş ortakları ile saygı ve şeffaflığa dayalı bir güven
ilişkisi geliştirilmelidir.

► İhale prosedürlerine saygı duyarak ve sorumlu
sözleşme ilişkileri ilkelerini oluşturan belgelere
güvenerek tedarikçilere adil davranılmalıdır
(güvenlik, kalite, insan ve işçi hakları, çevre, uyum… 
açısından kurumsal sosyal sorumluluk beklentileri).

► Tedarikçilerin durumunu düzenli olarak
değerlendirerek tedarik zincirindeki KSS (Kurumsal
Sosyal Sorumluluk) risklerinin tanımlanması ve 
önlenmesi güçlendirilmelidir.

► Renault Grubu tedarikçilerinin sosyal, toplumsal ve 
çevresel sorumluluğa ilişkin Küresel Çerçeve
Sözleşmesi’nde belirtilen temel sosyal hakları,
şirketlerinde uygulamayı taahhüt etmelerini
sağlamalıdır.

► Tedarikçilerin Renault Grubu'nun "Tedarikçinin
Sosyal ve Çevresel Sorumluluğu" yönergelerine
uymayı taahhüt etmelerini sağlamalıdır.

HİSSEDARLARLA İLİŞKİLER

Hisse senedi piyasası düzenlemeleri uyarınca, Renault 
Grubu operasyonel, finansal veya finansal olmayan
nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın hissedarlarına
samimi, kesin ve doğru bilgiler yayınlamak zorundadır.

Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu, piyasaya iletilen
bilgilerin kalite ve doğruluğunu sağlar.

Her Renault Grubu çalışanı, iletecekleri bilgilerin
doğruluğunu ve kesinliğini sağlamalı ve dışarıdan
iletilen bilgilerden kendilerini sorumlu hissetmelidir.

Ayrıca Renault Grubu yöneticileri ve çalışanları, görevleri
sırasında eriştikleri ve kamuya açık olmayan bilgilere
ilişkin gizlilik yükümlülüğüne tabidir. Hassas ve gizli
bilgiler, «internal» etiketine sahipse gizlilik listelerinin 
oluşturulmasını gerektirebilir.

Her çalışan, Etik ve Uyum intranet sitesinde / « Etik
standartlar » bölümünde erişilebilen Renault Grubu
Menkul Kıymetler Borsası Etik Kurallarında belirtilen
kuralları okumalıdır. Gizlilik yükümlülüklerine ve belirli bir 
listeye dahil edildiğinin bildirilmesi durumunda kendileri 
için bağlayıcı olan Renault hisselerinin alım satımına 
ilişkin kısıtlamalara uymalıdır. 
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GİZLİLİK POLİTİKASI

Bilginin Kontrolü 

Etik aynı zamanda her çalışan için iyi davranışların
uygulanması ve şirketin iç kurallarına uyulmasıdır. 

Özellikle,

► Bilgi Yönetimi Politikası, sahibi tarafından bilginin 
(parçalar veya prototipler gibi maddi bilgiler veya
maddi olmayan bilgiler, yani şirketin tüm belgeleri ve 
verileri )nasıl korunması gerektiğini ve ifşaaya bağlı 
olarak maruz kalınan riskleri açıklar.

► Kişisel verilerin korunması

► «Renault IT Kaynakları ve Dijital Araçlarının Kullanımı 
Meslek Kuralları», Renault Grup IT kaynaklarının nasıl 
kullanılacağını, kullanım hakkı kurallarının 
düzenlemesini , şirket ve kullanıcıların (çalışanlar, 
stajyerler,  hizmet sağlayıcılar vb.) görevlerini 
açıklamaktadır.

Bu nedenle, bu tür bilgilerin tüm sahipleri aşağıdakileri
sağlamalıdır:

► Belirlenen kurallara uygun olarak korunmaları.

► Şirket içinde veya dışında ilgili konuda bilgi sahibi
olmaya yetkilendirilmemiş kişi veya kuruluşlarla
iletişim kurulmaması

► Etik ve yasal olmayan bir durumu ortadan kaldırmak 
veya saklamak üzere değiştirmemek veya oynama 
yapmamak 

Ayrıca, grupla ilgili muhasebe veya finansal nitelikteki iç 
bilgilerin kişisel amaçlarla kullanılması etik değildir ve 
“içeriden öğrenenlerin ticareti” (insider trader) suçunu 
teşkil eder.

RENAULT GROUP’UN MİRASI VE İMAJI

Renault Grubu'nun maddi varlıklarının (binalar, şirket
araçları, eşya,malzeme vb.) ve maddi olmayan
varlıklarının (patentler, dijital veriler) korunması ve 
muhafaza edilmesi, varlığının bir garantisidir. 
Çalışanların, sosyal ağlar da dahil olmak üzere şirkete
zarar verebilecek karalama, hasar, hırsızlık, suistimal ve 
diğer her türlü eyleme karşı koruma sağlayarak buna 
katkıda bulunma görevi vardır.

Çalışanlar bu mirası kişisel amaçlar için
kullanmamalıdır.

Son olarak, her çalışan, Renault Grubu'nun itibarını
zedeleyebilecek herhangi bir eylem veya yorumu kendi
hiyerarşisine bildirmelidir.

Kişisel Verilerin Korunması

Renault Grubu aşağıdaki maddeleri taahhüt eder:

► Özellikle kişisel verileri koruyarak gizliliğe saygı
gösterir. Bu, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve 
hissedarlarla kurulan güveni güçlendirir.

► Müşterilerin ve/veya potansiyel müşterilerin kişisel
verilerinin korunmasına ilişkin yasa ve 
yönetmeliklere uyar ve bunların güvenli ve mevzuata
uygun olarak işlenmesini sağlar.

► Çalışanlarının ve müşterilerinin/kullanıcılarının, 
hissedarlarının ve tedarikçilerinin kişisel verilerini
korumaya yönelik süreç ve araçlara sahip bir
organizasyon oluşturur.

► Kişisel verilerin korunması konusunda tüm çalışanları
bilinçlendirir.

03 Şirket olarak Etik Kuralları
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Etik Kuralları

İNSAN HAKLARI

2004 yılında Renault Grubu bir «Temel Sosyal Haklar
Bildirgesi" yayınladı. O zamandan beri, 2013 ve 2019'daki 
iki küresel çerçeve anlaşması özellikle aşağıdaki
maddeler açısından bu taahhütleri güçlendirdi:

► Her ülke veya bölgede yasal asgari çalışma yaşının
altındaki küçükler için ve her halükarda 15 yaşın
altındaki tüm küçükler için çocuk işçiliğinin fiilen
ortadan kaldırılması.

► Her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan
kaldırılması.

► İstihdam ve meslekte ayrımcılığın önlenmesi ve 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

► İşyerinde şiddetin, herhangi bir biçimde tacizin ve 
özellikle cinsel, ahlaki tacizin veya çalışanlara karşı
ayrımcılık yapılmasının yasaklanması.

► Sendika özgürlüğü ve sendika katılımı temelinde her
türlü ayrımcılığı önlemek için işçi temsilcilerinin
örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının korunması.

► Eşit değerdeki işe eşit ücret.

► Çalışma saatlerine saygı, ücretli izin hakkı, mesai 
saatleri dışında ulaşılmama hakkı.

Renault Grubu ayrıca bu taahhütleri tedarikçilerinin
seçiminde bir kriter haline getirir ve onlardan bu 
yükümlülüklere uyacağını yazılı olarak taahhüt eder. Bu 
nedenle tedarikçilerinden bu taahhütlere
uygunluklarının üçüncü bir taraf, yani sertifikalı ve 
uluslararası kabul görmüş bir kuruluş tarafından
değerlendirilmesini isteme hakkını saklı tutar.

Son olarak, Renault Grubu, 2007 Birleşmiş Milletler Yerli
Halkların Hakları Bildirgesi'nde tanımlandığı gibi yerli
halkların ve yerel toplulukların temel haklarına saygı
göstermeyi taahhüt eder.

VAKIF 

2001 yılında kurulan Renault Grubu Vakfı, şirketin amacı
ile uyumludur: En çok ihtiyaç duyanlara istihdam yoluyla
dayanışma ve entegrasyona kendini adamıştır. Dünya
çapında sponsorluk faaliyetlerini destekleyen 6 yerel
vakıfla (Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Fas, İspanya ve 
Romanya) işbirliği yapmaktadır.

Renault Grubu Vakfı'nın projeleri aşağıdakileri 
hedeflemektedir:

► Fırsat eşitliğini yeniden sağlamak.

► Korunmasız kişilere istihdama erişim veya işe geri
dönme çabalarında tavsiyelerde bulunmak ve 
destek olmak.

Buna ek olarak, Renault Grubu Vakfı, bunu yapmak
isteyen Renault Grubu çalışanlarına aşağıdaki gibi
derneklere katkıda bulunarak Vakfa dahil olma fırsatı
sunar:

► Fransa'daki tüm çalışanların bir dernek ya da vakfa 
finansal olarak destek sağlamasına olanak tanıyan 
bir bağış sistemine erişim

► Dernekler yararına her ay yapılan gönüllü bağışlar
doğrudan maaş bordrolarından düşülür (bağışlarının
tutarı %100 oranında vakfa aktarılır).

► Gönüllülük, dayanışma ekibi oluşturma ve mentorluk.
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ÇEVRE

Değer zinciri boyunca yenilikçi çözümler ve mobilite
yoluyla çevresel ayak izini azaltmak, Renault Grubu'nun
çevre politikasının bir parçasıdır. Bu, Ocak 2021'de 
başlatılan "Renaulution" stratejik planının bir parçasıdır.

Renault Grubu faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz
etkisini azaltmak bu nedenle çok önemlidir.

Bu amaçla, Renault Grubu aşağıdaki maddeleri taahhüt
eder:

► Sahadaki ve mühendislikte işlevi çevre ile ilgili olan
ilgili çalışanların eğitilmesi

► Çevre yöneticisinin ve ISO 14001 denetçilerinin her
sahada temel çevre kuralları konusunda eğitilmesi

► İklim, kaynaklar, ekosistem, biyoçeşitlilik ve sağlık gibi
çevresel ayak izini azaltmak amacıyla tedarikten
aracın ömrünün sonuna kadarki değer zincirinin
yukarısından aşağısına kadar bir eylem planı
uygulanması

► Çevresel ayak izini azaltmak için hedefler
belirlenmesi. İklim için: Avrupa'da 2040'a ve dünya
çapında 2050'ye kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak. 

MOBİLİTE

Ekolojik geçişi teşvik etmek ve karbon nötürlüğü
hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için Renault 
Grubu, yeni ortak mobilite hizmetleri geliştirmeyi 
taahhüt eder.
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Bağlantılar

WHISTLEB İHBAR SİSTEMİ

Etik Kuralların ilkelerinden birinin ihlaliyle karşılaştınız mı 
veya tanık oldunuz mu?

Tam gizlilik çerçevesinde bir İhbar yapabilirsiniz.

Bunu yapmak için Renault Grubu'nun Etik ve Uyum 
intranet sitesinden erişilebilen WhistleB İhbar hattında 
bağlanabilirsiniz:

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC
ompliance

Bu uygulama aynı zamanda Renault Grubu intranet 
sitesinin ana sayfasında aşağıdaki adreste mevcuttur
WhistleB, Whistleblowing Centre

WhistleB 14 dilde mevcuttur. Tüm mevcut ve eski 
Renault Grubu çalışanlarının yanı sıra; adayların, 
hissedarların, harici veya geçici çalışanların ve 
yüklenicilerin ihbarlarını tam gizlilik içerisinde haftada 7 
gün 24 saat olacak şekilde Profesyonel İhbar Bölümüne 
(Fransa'da) veya bağlı kuruluşlardaki Etik ve Uyum 
sorumlularına gönderilmesini sağlar. ("Etik ve Uyum Ağı" 
bölümündeki Etik ve Uyum ülke sorumluları listesine 
bakabilirsiniz).

İhbar yapmak için diğer iletişim kanalları; ihbar telefon
hattı, insan Kaynakları, iş yeri hekimliği, Renault Grubu
Etik ve Uyum Departmanı ile sendikalar ve çalışan
temsilcileridir.

ETİK VE UYUM DEPARTMANI

Etik Kuralları hakkında herhangi bir bilgi için aşağıdaki
adresten Renault Grubu Etik ve Uyum Departmanı ile 
iletişime geçebilirsiniz:
contact-ethique-compliance@renault.com

Etik Kurallarına ek olarak ve daha fazlası için, Renault 
Grubu intranetinde, ana sayfanın alt kısmındaki "faydalı
bağlantılar" bölümündeki "Etik Standartlar" altındaki
"Etik ve Uyum" bölümündeki Etik Standartlara
başvurabilirsiniz.

ETİK VE UYUM AĞI

Renault Grubu'nun Etik ve Uyum Departmanı tarafından 
başlatılan eylemlerin etkinliğini ve etkisini artırmak için 
ülkelerde, yan kuruluşlarda, küresel fonksiyonlarda ve 
markalarda Etik ve Uyum sorumluları ağı görev yapar.

Bu nedenle, Etik Kuralları ilkelerine uygun olmadığını 
düşündüğünüz bir görüş, tavsiye veya durumu bildirmek 
isterseniz, tam bir gizlilik içinde Etik ve Uyum ağı ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Ağ üyelerinin listesini Renault Grubu intranetinde, ana 
sayfanın alt kısmındaki "Faydalı bağlantılar" "Etik ve 
Uyum» bölümünde
«Biz kimiz?" bölümünde bulabilirsiniz.

WhistleB QR Kodu

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
https://report.whistleb.com/fr/portal/renaultgroup
mailto:contact-ethique-compliance@renault.com
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ETİK VE UYUM WEBSİTESİ 

Renault Grubu Etik ve Uyum Departmanı, çalışanlarına
Renault Grubu intranetinde ana sayfanın alt kısmındaki
"faydalı bağlantılar" bölümünde özel bir "Etik ve Uyum" 
sitesi sunmaktadır. 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC
ompliance

Bu sayfa üzerinden , Etik ve Uyum ile ilgili en son 
haberlere, referans dökümanlara (Etik Kurallar, 
Yolsuzlukla Mücadele Tutum ve Davranış Kuralları, 
mesleklere dair davranış kuralları, prosedürler vb.) , 
WhistleB ihbar sistemine ve eğitimlere vb. ulaşılabilir.

Etik ve Uyum Departmanının onayı olmadan bu Etik Kurallarının güncellenmesinde herhangi bir değişiklik
yapılamaz.

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
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