
 

 
 

ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KATILIM KÜRESEL POLİTİKASI 

 

PIRELLI GROUP’UN TAAHHÜDÜ 

Pirelli Group (bundan sonra “Pirelli” olarak anılacaktır), çalışma ortamında daima Eşit Fırsatlara saygı 

duymaktadır ve 2006 yılında, daha sonra bu Politikaya evrilecek “Grubun Eşit Fırsatlar Bildirgesi”nde 

bunu açık şekilde taahhüt etmiştir. 

Pirelli Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım (DE&I) değerlerini aktif şekilde savunmaktadır ve tüm personelini ve 

aynı zamanda kendi için ve/veya kendi adına ve/veya kendi çıkarları doğrultusunda çalışan herkesi 

ve kendisiyle ticari ilişkisi veya iş birliği bulunan tarafları bu ilkelerin uygulanmasını ve bu Politikada 

belirtilen amaçları aktif şekilde savunmaya davet etmektedir. 

Pirelli, insanların çok geniş bir çeşitlilik mirasını temsil ettiği bir çok uluslu yapı içinde faaliyet 

göstermektedir. Bu değerlerin geliştirilmesi aynı zamanda şirket açısından bir rekabet avantajı ve 

şirketin büyümesi ve zenginleşmesi için fırsatlar sunmaktadır, çünkü en yenilikçi fikirler ve en iyi 

çözümler insanların farklılıklarını ifade edebildikleri bir çalışma ortamında ortaya çıkmaktadır. 

Pirelli hem çalışma yaşamında, hem seçim aşamalarında, hem de ücret belirleme, profesyonel 

sınıflandırma, görevlerin atanması, eğitim ve kariyer ilerlemesi alanlarında eşit fırsatlar sunmaktadır.  

Bu kararlar cinsiyet, cinsiyet kimliği veya bunun nasıl ifade edildiği, cinsel yönelim, medeni durum, 

çocuk veya bakıma muhtaç birine sahip olması, dini inanışı, politik görüş, herhangi bir ticari birlik 

üyeliği veya başka görüşler, deri rengi, sosyo-ekonomik ve/veya kültürel arka plan, etnik köken, 

uyruk, yaş ve ister zihinsel ister fiziksel engellilik durumu gibi hususlara hiçbir şekilde bağlı 

olmaksızın sadece kişinin sahip olduğu yeteneklere, deneyime ve mesleki potansiyeline ve elde ettiği 

sonuçlara dayalı olarak verilmektedir.  

Pirelli daima herkese saygılı ve haysiyetli bir şekilde muamele edildiği ve herkesin de başkalarına 

saygılı ve haysiyetli bir şekilde muamele ettiği ve kimsenin kimseyi hiçbir şekilde rahatsız etmediği, 

taciz olaylarının yaşanmadığı, psikolojik ve/veya fiziksel sınırlamaların bulunmadığı, bireylere veya 

gruplara karşı başkaları tarafından ayrımcılık yapılmadığı ve bu tür davranışların görülmesi 

durumunda bunların önlendiği ve son vermek üzere bunlara müdahale edildiği bir çalışma ortamı 

yaratmayı taahhüt etmektedir.  

Pirelli her zaman, bireyselliğe değer veren, bireylerin kendini bir kurumsal topluluğa ait hissettiği, 

diyalogun, güvenin ve katılımın teşvik edildiği bir kapsayıcı kültür uygulamaktadır ve bunun şirketin 

sağlığı ve insanların gelişimini ve potansiyelini sınırlandıran kültürel ve organizasyonel bariyerlerin 

oluşmasının engellenmesi açısından önemli olduğuna inanmaktadır. 

Herkesin kabiliyetleri doğrultusunda en iyi şekilde ilerleyebilmesini mümkün kılacak şekilde herkesin 

desteklenmesi sağlayan yönetim modelleri, süreçleri ve programları tasarlanmaktadır.  

Bu Politikanın uygulanması, Pirelli'nin sunduğu dahili kılavuzlar ve araçlar ile birlikte Grup 

çalışanlarının aktif desteğini gerektirmektedir: Böylece: 

• İşe alım ve kişisel gelişim konusundaki kararlarda hiçbir şekilde ayrımcılık olmayacaktır.  

• Şirketin Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım konusundaki hassasiyeti ve farkındalığı yüksek düzeyde 

devam edecek ve olası bilinçsiz önyargıların (bilinçsiz kayırmaların) önlenmesi sağlayacaktır. 

• Hem Pirelli bünyesinde hem de dış Paydaşlarla mevcut ilişkilerde katılımcı ve saygılı olan ve 

ayrımcılığın ve rahatsızlığın hiçbir türlüsünün bulunmadığı bir çalışma ortamı yaratılacaktır. 

• Eşdeğer koşullara dayalı olarak cinsiyetler arasında eşit maaş verilmesi sağlanacak ve (varsa) 

bu konudaki boşluklar tanımlanarak kademeli şekilde giderilecektir ve ayrıca bu konuda 

raporlar oluşturulacaktır. 



 
 

• İnsanların motivasyonu diyalog, katılım, zihinsel ve fiziksel sağlığın desteklenmesi için çeşitli 
hizmetler ve programlar yoluyla dikkate alınacak ve esnek çalışma modelleri sunularak, aile 

sorumluluklarının paylaşılmasına yönelik bir kültür oluşturularak ve ebeveynleri de kapsayan 

sağlık destek programları uygulanarak özel yaşam ile iş yaşamı arasında denge kurulması 

sağlanacaktır.  

 

İHLAL DURUMUNDA RAPORLAMA, GİZLİLİK, MİSSİLLEME VE KARŞI YAPTIRIM ÖNLEME 

Pirelli Group bu belgeyi alan kişilerden, Pirelli bünyesinde bulunan veya Pirelli ile veya Pirelli adına 

çalışan kişilerin bu Politikada açıklanan ilkelere aykırı eylemlerini ve bu ilkeleri ihlal etmeleri isimsiz 

de olsa iyi niyet çerçevesinde rapor etmesini istemektedir. Grup Haber Uçurma Politikası, 

www.pirelli.com, adresinde birden fazla dilde yayınlanmıştır ve raporların nasıl sunulacağı, bunların 

nasıl yönetileceği ve gizlilik ve misilleme yapılmaması ile ilgili hususların nasıl garanti edileceğini 

belirlemektedir. Bir raporun doğru temellere dayandığı tespit edilirse Pirelli ilgili düzenlemeler, 

sözleşmeler ve disiplin sistemleri uyarınca belirtilen yaptırımları uygulayacaktır.   

 

YÖNETİM  

Pirelli, sorumluluklarına göre farklı şirket bölümleriyle iş birliği içinde çalışacak bir Çeşitlilik, Eşitlik ve 

Katılım Müdürü atamıştır.    

Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım konusundaki planlar ve bunların sonuçları, başkanlığını şirketin CEO'sunun 

yürüttüğü bir yapı olan Sürdürülebilirlik Stratejik Komitesi tarafından tartışılmakta ve 

onaylanmaktadır ve sonuçları ilgili Kurul Komitesine sunulmakta ve bu Komite ve Yönetim Kurulu 

tarafından tartışılmakta ve onaylanmaktadır. 

 

RAPORLAMA  

Pirelli Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım performansını Grubun Yıllık Raporunda rapor etmektedir. 

 

BU POLİTİKAYLA İLGİLİ BELGELER 

• ETİK KURALLARI ve DAVRANIŞ KURALLARI 

• KÜRESEL İNSAN HAKLARI POLİTİKASI 

• İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE HAKLARI VE ÇEVRE İÇİN SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 

• YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİK VE BAĞIMSIZLIK BEYANI 

• HABER UÇURMA CPOLİTİKASI - HABER UÇURMA PROSEDÜRÜ 

 

 

Haziran 2022 

YÖNETİCİ BAŞKAN YARDIMCISI VE CEO 

Marco Tronchetti Provera 

https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

