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Total, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük entegre petrol ve gaz şirketlerinden
biridir. Grubun 100.000 çalışanı, gaz ve petrol alanları keşfi ve üretimi, arıtma, pazarlama ve yeni 
enerjiler gibi sektörün her alanında uzmanlıklarını göstermektedir. Total, hem günümüz hem de 
yarınlar için küresel enerji talebini karşılamak üzere çalışmaktadır. 
www.total.com

DAVRANIŞ KURALLARI
SAYGI – SORUMLULUK – ÖRNEK DAVRANIŞLAR



Karmaşık ortamlar dahil olmak üzere 130’dan fazla ülkede faaliyet 
gösteren şirketimizin, büyümesi ve uzun süre ayakta kalabilmesi, tüm 
faaliyetlerimizi yönlendiren üç ortak değere bağlıdır:

Saygı, Sorumluluk, Örnek Davranış
Davranış Kuralları, bu değerleri günlük hayatımıza nasıl geçireceğimizi anlat-
maktadır. Bu kurallar, paydaşlarımıza karşı taahhütlerimizi ve beklentilerimizi 
açıklamakta ve bizim için çalışan personel ve diğer kişiler için rehberlik sun-
maktadır.  

AŞAĞIDAKİ ÖNCELİKLİ ÜÇ İŞ İLKESİ, SORUMLULUK SAHİBİ BİR ŞİRKET 
OLARAK BAŞARIMIZ İÇİN EŞİT DERECEDE ÖNEMLİDİR:  

 Sağlık ve çevrenin korunmasının yanı sıra, faaliyetlerimizde en yüksek 
seviyede emniyet ve güvenlik taahhüdü.

 Başta yolsuzluk, suistimal ve rekabeti engelleyici uygulamaların önlenmesi 
olmak üzere, en yüksek ahlak standartlarına uyum.

 Uluslararası kabul görmüş İnsan Hakları standartlarına uyum.

Her çalışma biriminde, yönetim bu değerlerin aşılanması ve iş ilkelerimize riayet 
edilmesinin sağlanmasından sorumludur. 

Davranış Kurallarımızın uygulanması ile ilgili herhangi bir konuda, özellikle 
işiniz süresince vermeniz gereken hassas kararlar için sizlere destek olabilmesi 
açısından, Grup Etik Kurulu ile irtibata geçebilirsiniz. 

Yönetim Kurulu ve şahsım, herkesin görevini Davranış Kurallarımıza uygun 
bir şekilde ifa edeceğinden eminiz.  Birlikte çalışarak, sürdürülebilir büyümeyi 
sağlayıp, tüm paydaşlarımız için değer yaratırken, daha iyi enerjiye yönelik 
taahhüdümüzü güçlendirebiliriz.
 

Patrick Pouyanné
Yönetim Kurulu Başkanı 
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DAVRANIŞ KURALLARI 
NELERDİR?

DAVRANIŞ 
KURALLARI

KİMLER İÇİN 
HAZIRLANMIŞTIR?

uuuGrubun davranışına rehberlik 
eden değerleri düzenler. 

uuuTotal’in iş ilkelerini ve farklı 
paydaşlarına olan taahhütlerini 
beyan eder.

uuuÇalışanlarımızdan günlük 
karar verme süreçleri içerisin-
deki ve diğer paydaşlarla olan 
ilişkilerindeki beklentilerimizi 
tanımlar.

uuuEtik Komitesi’nin görevini 
açıklar.

uuuSoruların ya da endişelerin 
oluşması halinde rehberlik 
sağlar.

uuuFarklı konular hakkında ek 
kaynakları listeler. 

Davranış Kuralları, dünyanın dört bir yanındaki 
yönetici ve çalışanlarımızın yanısıra, çeşitli 
paydaşlarımız, yani; müşteriler, tedarikçiler 
v e  t a ş e r o n l a r ,  f a a l i y e t  g ö s t e r d i ğ i m i z 
ülkeler,  yerel  topluluklar,  iş  ortaklar ı  ve 
hissedarlar için ortak bir referans belgesidir. 

YÖNETİCİLERİN BELİRLİ SORUMLULUKLARI 
VARDIR:  

uuuEkip arkadaşları ile birlikte 
Davranış Kuralları’nı referans 
almaları ve onların bunu anla-
dığından emin olmaları beklen-
mektedir. 

uuuÇalışanların herhangi bir 
konuyu rahatlıkla müzakere 
edebilecekleri bir ortam yarat-
makla sorumludurlar.

uuuKendi iş ilkelerimizin uygu-
lanmasını ve bunlara riayet 
edilmesini temin etmek zorun-
dadırlar.

uuuÖrnek davranışlarıyla değer-
lerimizi hayata geçirmelidirler.

Tüm çalışanlar, Davranış Kurallarımızda belirtilen iş ilkelerini 
anlamak ve onlara riayet etmek zorundadırlar. 

Tedarikçiler, taşeronlar ve iş ortaklarının da bizimkilere eşdeğer 
standartları özellikle kendi çalışanlarına uygulamaları beklen-
mektedir. 
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Sorumluluk sahibi endüstriyel bir 
şirket olarak, enerji kaynaklarımızın 
ve ürünlerimizin yetkin ve uygun bir 
şekilde yönetilmesini ve kullanılmasını 
desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 

Bugünün tüketicilerinin ihtiyaçlarını ve 
gelecek nesillerin menfaatlerini dik-
kate alıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma 
stratejimizin bir parçası olarak aktif bir 
çevreci hizmet anlayışı politikasına 
sahibiz ve düzenli ve şeffaf raporlar 
sunmaktayız. 

Yasal bir zorunluluk ile Davranış 
Kurallarımız arasında bir farklılık oluş-
tuğunda, daha yüksek olan standardı 
uygulamayı amaç ediniriz. 

Faaliyetlerimizle ilgili olarak, uluslara-
rası, resmi ve resmi olmayan organi-
zasyonlarla yakın ilişkiler içindeyiz ve 
onların beyan ettikleri endişelere karşı 
duyarlıyız. 

Aşağıdaki iş ilkeleri bir referans nok-
tası teşkil etmektedir ve faaliyette 
bulunduğumuz ülkelerin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasına katkıda bulu-
nurken, aynı zamanda sürdürülebilir 
büyüme, hissedarların, müşterilerin ve 
çalışanların faydalandırılması hedef-
lerimizle uyum içindedir.

İŞ  
İLKELERİMİZ

Yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası kanun 
ve normlara uyuyoruz
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Grup Etik Komitesi, faaliyetlerimiz dahilinde, Davranış Kuralları’na  
riayet konusundaki genel gözetimden sorumludur. 

İnsan Hakları 
Evrensel 

Beyannamesi

Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün ana
sözleşmeleri

BM İnsan Hakları 
Konseyi’nin 2011’de  
onaladığı şekliyle, Birleşmiş 
Milletler İş ve İnsan Hakları 
Rehber İlkeleri

Güvenlik ve İnsan  
Hakları için  

Gönüllü İlkeler

Çok Uluslu  
Teşebbüsler için 
OECD Yönergeleri

Birleşmiş Milletler  
Küresel İlkeler 

Sözleşmesi

ÖNCELİKLİ  
3 İLKE

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASALAR VE  
GRUP KURALLARI UYARINCA, BU İŞ İLKELE-
RİNİN İHLALİ, ŞİRKET İÇİ VE/VEYA YASAL 
YAPTIRIMLARA NEDEN OLABİLİR.

uuuTotal, faaliyette bulunduğumuz her yerde en yüksek Emniyet, 
Sağlık, Güvenlik ve Çevre standartlarını hedef edinir.

uuuTotal, “Sıfır Tolerans” ilkesi esasına dayanan, dünya çapındaki 
tüm haksız rekabeti önleyici, suistimal karşıtı, rüşvet önleme ve 
yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlalini tespit eden, çok sıkı 
bir Uygunluk Programına sahiptir.  

uuuTotal, faaliyetleri dahilinde, uluslararası kabul görmüş İnsan 
Hakları standartlarına riayet etmeyi taahhüt eder.

TOTAL,  
BU İLKELERE SIKI SIKIYA 

BAĞLIDIR:
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ÇALIŞANLARIMIZ
Çalışanların çalışma koşullarına  

ve özellikle her bireye gösterilen saygıya  
büyük önem veriyoruz

Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın 
sadakat, motivasyon, yetenek ve 
sorumluluk duygusuna büyük güven 
duyuyoruz. 

Gelişmemizin, Grup ile çalışanlar ve 
çalışanların kendi aralarındaki güven 
ve saygıya dayandığına inanıyoruz. 

Tüm kadromuz, Total Attitude’un 
dayandığı esas davranışları hayata 
yansıtmakla yükümlüdür. Bunlar, 
dinleme, dayanışma, işbirliği ve 
cesarettir. 

Çalışanlar günlük faaliyetlerini Davra-
nış Kuralları ile uyumlu olarak gerçek-
leştirmeyi temin etmelidirler.
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GRUBUN
TAAHHÜTLERI

1. Tüm çalışanlar için, hedefle-
rin tespit edildiği, performansın 
ve Davranış Kuralları’na riayetin 
ölçüldüğü ve uygun eğitim ile kari-
yer gelişiminin ele alındığı, yıllık bir 
değerlendirme söz konusudur. 

2. Çalışanların çalışma koşulları-
na ve özellikle her bireye gösterilen 
saygıya, ayrımcılığın bulunmaması-
na, örgütlenme özgürlüğü ve toplu 
pazarlık haklarına ve bunların 
yanı sıra sağlık ve emniyetlerinin 
korunmasına titiz bir şekilde dikkat 
etmekteyiz. Tacizin hiç bir şekline 
hoşgörü göstermeyiz. 

3. Çalışanlarımızın gelişim süre-
cimize katkıda bulunmalarını, 
konuyla ilgili belgeleri sunup, bu 
bilgilere ulaşmayı kolaylaştırarak, 
konsültasyon yolu ile ve sürekli bir 
diyalogla sağlarız.

4.  Tüm çalışanlarımızın ve 
paydaşlarımızın özel hayatına 
ve daha spesifik olarak da kişisel 
bilgilerine saygı duyarız.

5.  Personelimizi, yalnızca ve 
yalnızca ihtiyaçlarımızı ve birey 
olarak adayların belirgin yetenek-
lerini esas alarak işe alırız.

6. Çeşitlilik; rekabet yeteneğimiz, 
imajımız, inovasyon ve yeniliklere 
adaptasyon yeteneğimiz için önemli 
bir faktördür. Çalışanlarımızın 
profesyonel becerilerini ve kariyer-
lerini, köken, cinsiyet, yaş, engellilik 
hali, cinsel yönelim, cinsel kimlik 
ya da  politik, dini, sendika orga-
nizasyonu ya da azınlık gruplarına 
üyeliğe dayandırılan bir ayrımcılık 
olmaksızın geliştirmekteyiz.
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Soru: Sizler 
çalışanlarınızdan 

İnsan Haklarına 
saygı göstermelerini 

istiyorsunuz. Total için 
İnsan Hakları nedir ve 

bunun benimle olan ilgisi 
nedir?  

7
BT VE İLETİŞİM 

KAYNAKLARININ 
KULLANIMI 

•

5
GİZLİLİK VE FİKRİ & 
SINAİ MÜLKİYETE 

SAYGI 
•

4
ÇIKAR ÇATIŞMASI 
DEKLARASYONU 

•

3
SUİSTİMAL VE 

REKABETİ ENGELLEYİCİ 
UYGULAMALAR DA DAHİL 

OLMAK ÜZERE, HER 
TÜRLÜ YOLSUZLUĞUN 

REDDİ
•

8
SİYASAL 

FAALİYETLERE 
KATILIM  

•

6
ŞİRKET İÇİ 

KAYNAKLARDAN 
GİZLİ BİLGİ EDİNİLMESİ 
YOLUYLA HİSSE ALIM-
SATIM TİCARETİNDEN 

KAÇINMA 
•

1
İNSAN HAKLARI 

•
2

EMNİYET, SAĞLIK, 
GÜVENLİK, SOSYAL 
İLİŞKİLER VE ÇEVRE 

•

ÇALIŞANLAR, GÜNLÜK FAALİYETLERİNİ, DAVRANIŞ KURALLARI İLE 
UYUMLU OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEYİ TEMİN ETMELİDİRLER.

GRUBUN 
BEKLENTILERI

TOTAL’İN CEVABI: 
Çeşitli ve çoğunlukla da karmaşık ortamlarda çalıştığımızdan, İnsan 
Haklarına saygı bizim için elzemdir. Faaliyetlerimizle ilgili olarak üç alan 
belirlemiş bulunuyoruz: 

İşyerinde İnsan Hakları:  İş ortamlarımızda, İnsan Hakları, çalışanların 
ve bunun yanı sıra tedarikçilerin ve taşeronların çalışanlarının, istihdam ve 
çalışma koşullarını ilgilendirmektedir (örnek olarak ayrımcılığın ve tacizin 
reddi, asgari ücret hakkı, örgütlenme özgürlüğü vb.). 
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1. İNSAN HAKLARI
Çalışanların, günlük faaliyetlerinde İnsan Hakları 
ile ilgili olarak duyarlı olmaları ve bu konuya kişisel 
katılımları önem arz etmektedir. Total İnsan Hakları 
Rehberi, taahhüt ve beklentilerimiz hakkında ayrıntılı 
bilgi sağlamaktadır.

2. EMNİYET, SAĞLIK, GÜVENLİK, SOSYAL 
İLİŞKİLER VE ÇEVRE
Çalışanlar kendi sorumlulukları altındaki günlük faa-
liyetlerin bilincinde olmalı; kaza, sağlığa zarar oluştu-
racak durumlar, çevresel hasar ya da yerel topluluk-
ların olumsuz etkilenmesi konularına gereken dikkati 
göstermelidirler. Çalışanlardan, iç standartların yanı-
sıra, faaliyetlerimizin yarattığı etkileri anlamaları ve 
risk yönetimini geliştirmeleri beklenmektedir.

3. RÜŞVET, SUİSTİMAL VE REKABETİ ENGEL-
LEYİCİ UYGULAMALAR DA DAHİL OLMAK 
ÜZERE, HER TÜRLÜ YOLSUZLUĞUN REDDİ
Grup bu konularda sıfır tolerans yaklaşımı içindedir 
ve en yüksek iş ahlakı standartlarına bağlıdır. 
Çalışanlar, paydaşlarla sağlam ilişkiler kurmalı ve 
çizgiyi aşan durumları tanımlamalı, tespit etmeli ve 
üzerine eğilmelidir. Total İş Ahlakı Rehberi, geçerli 
kurallar hakkında öneriler sunmaktadır ve rehberlik 
isteyen çalışanlarımızdan, hukuk departmanına ve 
uygunluk ekiplerine başvurmaları beklenmektedir.

4. ÇIKAR ÇATIŞMASI DEKLARASYONU
Çalışanlardan çıkar çatışmalarını ifşa etmeleri beklen-
mektedir. Mevcut ve potansiyel çıkar çatışmalarının 
tanımlanması, risklerin yönetimine izin vermektedir. 
Çalışanlar aşağıdakileri uygulayarak potansiyel çatış-
maları en aza indirebilirler:

- Yöneticinin önceden yazılı izni olmaksızın, rakip bir 
fi rma, tedarikçi ya da müşterinin işletmesinden menfa-
at temini sağlamaktan kaçınmak.
- Total tarafından tam zamanlı olarak istihdam edilmiş-
ken, önceden yöneticinizin yazılı izini olmaksızın, harici 
profesyonel iş faaliyetlerinde bulunmamak 
Total İş Ahlakı Rehberi’nde bu konuyla ilgili daha fazla 
bilgi bulunabilir.

5. GİZLİLİK VE FİKRİ & SINAİ MÜLKİYETE SAYGI
Çalışanlar, gerek sözlü, gerek yazılı ve gerekse de 
elektronik olarak gizli bilgileri ifşa etmemelidirler. 
Ayrıca fi kri ve sınai mülkiyeti düzenleyen kurallara 
riayet etmelidirler. Bu yükümlülük, çalışanın şirketten 
ayrılması halinde bile devam eder.

6. ŞİRKET İÇİ KAYNAKLARDAN GİZLİ BİLGİ EDİ-
NİLMESİ YOLUYLA HİSSE ALIM-SATIM TİCARE-
TİNDEN KAÇINMA
Şirket içi kaynaklardan gizli bilgi edinilmesi yoluyla 
hisse alım-satım ticareti, henüz halka açıklanmamış 
ayrıcalıklı bilgilerin, şirket hisselerinin ya da başka 
değerli kağıtların alımı ya da satımı için kullanılma-
sıyla ilgili bir borsa cürmüdür. Çalışanların, tereddüt 
halinde hukuk departmanına başvurmaları beklen-
mektedir. 

7. BT VE İLETİŞİM KAYNAKLARININ KULLANIMI
BT ve iletişim kaynakları mesleki kullanım amaçlıdır. 
Geçerli mevzuat ve iç kurallar çizgisi içerisinde, makul 
kişisel kullanıma izin verilebilir.

8. SİYASAL FAALİYETLERE KATILIM
Çalışanlarımızın birey olarak siyasal faaliyetlere ka-
tılma hakkını tanıyoruz. Bu durumda çalışanlardan 
aşağıdaki davranışlar beklenmektedir:
- Açıkça, Total’i temsil etmediklerini beyan etmeleri.
- Siyasal faaliyetleri bir çıkar çatışması oluşturacaksa, 
yöneticilerini durumdan haberdar etmeleri.

İnsan Hakları Ve Yerel Topluluklar: Faaliyetlerimizin 
etkilerinden dolayı, bulunduğumuz ülkelerdeki yerel 
toplulukların hakları ve endişelerine özel bir dikkat 
göstermeliyiz (örnek olarak, çevre güvenliği, mülkiyet 
hakları ve diğer ilgili haklar). 

İnsan Hakları Ve Güvenlik: Orantılı kuvvet kullanımı, 
risk değerlendirmeleri ve kamuya ait ya da özel 
güvenlik güçleriyle personelimizin ve mekanlarımızın 
güvenliği ile ilgili etkileşim, şirketimizin yerel çevreye 
daha iyi bir şekilde entegre olmasını temin etmektedir.  

Total İnsan Hakları Rehberi, İnsan Hakları konusunda 
karşılaşılan zorluklara somut örnekler sağlamakta ve 
öneriler sunmaktadır. Tavsiyeye ihtiyaç duyduğunuzda, 
yöneticinize, Hukuk Departmanı’na ya da Etik 
Komitesi’ne başvurmaktan çekinmeyin.

12 - DAVRANIŞ KURALLARI DAVRANIŞ KURALLARI-  13



DİĞER  
PAYDAŞLAR

Davranış Kuralları, uzun vadeli başarımızın anahtarı 
olan paydaşlarımızdan beklentilerimizi ve onlara olan 

taahhütlerimizi açıklamaktadır

MÜŞTERİLER

TEDARİKÇİLER VE 
TAŞERONLAR 
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MÜŞTERİLER Total, müşterilerine kaliteli ürünler ve hizmetler sağlar ve onlara özel ihtiyaç-
larını karşılayacak iyi bir performansı rekabetçi fiyatlarla sunmaya her zaman 
gayret eder. 

Bizler, müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız. Geliştirme, üretim ve 
dağıtım sürecinin her aşamasında, kalite, emniyet, enerji verimliliği ve inovas-
yonu sağlamak için, sürekli olarak, ürün, hizmet, teknoloji ve süreçleri izliyor, 
değerlendiriyor ve iyileştiriyoruz.

TEDARİKÇİLER VE 
TAŞERONLAR 

Total’in, tedarikçi ve taşeronlar ile ilgili politikası, her iki tarafın da menfaatleri-
ne, şeffaf ve iyi müzakere edilmiş sözleşme hükümleri yoluyla saygı duymaktır. 
Bu politika 3 ayak üzerine kurulmuştur: Diyalog, profesyonellik ve taahhütlere 
riayet.

TEDARİKÇİLERİMİZDEN AŞAĞIDAKİLERİ BEKLEMEKTEYİZ:
uuu Davranış Kurallarımızda bulunan 

ve Temel Satın Alma Kuralları’nda 
belirtilen ilkelere ya da bunların eşde-
ğerlerine bağlılık ve denetlenmeyi 
kabul etmek.

uuu Kendi tedarikçilerinin ve taşeron-
larının, ilkelerimize eşdeğer ilkelere 
riayet etmesini temin etmek.

uuu Çalışanlarının çalışma koşulları da 
dahil olmak üzere, kendi İnsan Hakları 
standartlarına ve süreçlerine özel bir 
dikkat göstermek.

Soru: Tedarikçi olarak, 
bizden eşdeğer 

standartlara sahip 
olmamızı istiyorsunuz. 

Total’in iş ahlakı ile ilgili 
standartları nelerdir?

TOTAL’İN CEVABI: 
Bizim iş ahlakı konusundaki taahhüdümüz, her birimizin örnek teşkil 
edecek şekilde davranması için, hepimizin aktif bir rol oynamasını 
gerektirmektedir. İş ilişkilerimizdeki ve şirkete karşı olan iş ahlakı 
hedeflerinin tutturulması, her türlü yolsuzluğa karşı mücadele, 
suistimali önleme, çıkar çatışmalarından sakınmak ve bunları beyan 
etmek, rekabet hukukuna uymak ve taahhütlerimizi yerine getirmek 
anlamına gelmektedir. 
Bu beklentilerden, Temel Satın Alma Kuralları’nda söz edilmektedir. İş 
ahlakı standartlarımızla ilgili daha fazla bilgi için, konuları somut vaka ve 
öneriler ile açıklayan Total İş Ahlakı Rehberi’ni de okuyabilirsiniz. 

Soru: Sorumluluk 
sahibi bir şirket 

olarak tanınmak 
istiyorsunuz. O halde, 

ürün ve hizmetlerinizin 
çevresel performansını 

geliştirmek için neler 
yapıyorsunuz?  

TOTAL’İN CEVABI: 
Sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhüdümüz, faaliyetlerimizin toplum 
tarafından onaylanması ve uzun vadede sürdürülebilmesi için bir koşuldur. 
Geçtiğimiz yıllarda, üretim ve kullanım aşamaları ile karşılaştırıldığında daha 
az çevresel etkiye sahip, ama rakip ürünlere ve hizmetlere göre, eşdeğer 
ya da daha yüksek kalite ve performans sunan ve enerji tasarrufu 
sağlayan çözümler geliştirdik. Örnek olarak 2009’da Total Ecosolutions (Total 
Çevre Çözümleri) etiketleme programını başlattık. Amacı, müşterilerin enerji 
tüketimlerini ve çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olacak çözümler 
geliştirmekti. Bu konuda web sitemizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz: 
www.total.com/en/society-environment/environment/eco-efficient-solutions
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TOTAL’İN CEVABI: 
Çalışanlarımızı ve tesislerimizi korumak en yüksek önceliklerimizden birisidir. 
Kamu ve özel güvenlik hizmeti sağlayıcıları, komşu toplulukların haklarına riayeti 
temin ederken, güvenlik risklerini yönetmekle yükümlüdürler. 

Bu nedenle, Güvenlik ve İnsan Hakları İçin Gönüllü İlkelere (VPSHR) riayeti temin 
etmek için her türlü önlemi almaktayız. 

VPSHR, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve işletmeler arasındaki diyaloğu des-
tekler ve kamu ya da özel sektör güvenlik hizmeti sağlayıcılarının kullanılması 
durumunda, maden çıkarma endüstrilerinin İnsan Haklarını korumaları için öneriler 
sunar. 

VPSHR’yi Güvenlik Politikamız içine dahil ettik ve beş öncelikli alan tanımladık:
- İlkelerimizle uyumlu olacak şekilde güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını 
organize etmek için, bağlı ortaklıklar ve devletler arasında resmi ilişkilerin 
kurulması
- Ancak istisnai durumlarda gerçekleşmesi söz konusu olan ekipman transferlerinin 
sıkı kontrolü
- Güvenlik firmalarının işe alma süreçlerinin kontrolü
- Özel eğitim
- Olayların bildirilmesi

Mart 2012’de, bu girişimin resmi bir katılımcısı olma yönündeki taahhüdümüzü 
tekrar teyit ettik. 

Soru: Total, 
Güvenlik ve 

İnsan Hakları İçin 
Gönüllü İlkelerin 

bir üyesidir. 
Bu ne anlama 
gelmektedir? 

YEREL  
TOPLULUKLAR 

FAALİYET 
GÖSTERDİĞİMİZ  

ÜLKELER 

2011’de BM İnsan Hakları Konseyi’nin 
onayladığı İş ve İnsan Hakları Rehber 
İlkeleri, devletlerin, İnsan Haklarının 
korunması ve yerine getirilmesi 
bakımından mevcut yükümlülüklerini 
tanımaktadır. 

Faaliyetlerimizi sürdürürken, faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerin doğal çevresi-
ne ve kültürüne saygı duymayı ihmal 
etmeyiz.

Total, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin 
egemenliklerini tanır ve politik süreç-
lere müdahale etmekten ya da bunları 
finanse etmekten kaçınır. Gerektiğin-
de, faaliyetlerimiz, çalışanlarımız ve 
paydaşlarımızla ilgili pozisyonumuzu 
ve İnsan Haklarına riayet edilmesinin 
önemine olan inancımızı hükümetlere 
ifade hakkımızı saklı tutmaktayız.
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TOTAL’İN CEVABI:  
Faal iyet ler imiz,  yerel  topluluklarda, ist ihdam imkanı ve yerel 
kalkınma vs. gibi bazı beklenti lerin oluşmasına neden olabil ir.  
Total’in, faaliyetlerimizle ilgili tüm ana süreçlerimizi listeleyen bir Toplumsal 
Yönergesi vardır; örneğin, düzenli olarak paydaşlara danışılması, 
toplulukların genel durumları hakkında bilgi sahibi olunması, toplumsal 
eylem planı sunulması ve yönetim sistemlerinin yaratılması. 

Yerel topluluklarla bu tür konuları tartışmak ve hem kendi faaliyetlerimize 
hem de ev sahibi topluluklara fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmek 
için yerel ekipler eğitilir. Ekiplerimizi saha çalışmaları sırasında desteklemek 
amacıyla paydaşlarla diyalog hakkındaki kurum içi rehberler ve topluluk 
şikayet mekanizmaları gibi çeşitli araçlar sağlarız. Aynı zamanda, harici 
paydaşların görüşlerini müzakereler yoluyla tanımlamaya ve onların 
beklentilerini karşılayacak ortak eylem planlarını geliştirmeye yardımcı olan 
SRM+ adlı paydaş yönetim aracını uygulamaya sokmuş bulunuyoruz. 

Soru: Yerel 
topluluklarla 

diyaloğu temin için 
somut olarak neler 

yapıyorsunuz? 

YEREL  
TOPLULUKLAR 

Total, yerel düzeyde sosyal ve çevre-
sel etkileri olan faaliyetler yürütür ve 
topluluklarla düzenli şekilde istişare 
halindedir. 

Faaliyetlerimiz vasıtasıyla, çalıştı-
ğımız ülkelerin sosyal ve ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunuruz. 

Yerel toplulukların kalkınma fırsatları-
na özel bir dikkat göstermekteyiz.

Özellikle çevrelerine ve hayat tarzları-
na olan olumsuz etkileri, gerektiğinde 
çareler sunarak, tanımlama, önleme 
ve zararları hafifletme yoluyla, top-
lulukların haklarına saygı gösteririz. 
Daha ilk aşamada, bu topluluklarla 
diyalog ve kalıcı ilişki kurma gayreti 
içinde oluruz. 

Özellikle, yerli gruplar da dahil olmak 
üzere zarar görmesi mümkün gruplar 
için, etkili yerel şikayet mekanizmaları 
ve çare oluşturma süreçleri tasarlar ve 
uygularız.
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İŞ ORTAKLARI

HİSSEDARLAR
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TOTAL’İN CEVABI:
Zorluklarla dolu bir çevrede yatırım yapmadan önce, geçerli mevzuat 
ve tüzüklerle uyum sağlayıp sağlayamayacağımızı ve faaliyetlerimizi 
Davranış Kurallarımız çizgisinde yürütüp yürütemeyeceğimizi tespit 
ediyoruz. 

Çalışanlarımızın standartlarımıza riayet etmesi için eğitim sağlıyoruz 
ve Total İnsan Hakları Rehberi ve İş Ahlakı Rehberi gibi birkaç stan-
dart ve belge de yayınlamış bulunuyoruz. Davranış Kurallarımız ile 
uyumu temin etmek için, bağımsız üçüncü taraflardan faaliyetlerimiz 
hakkında etik değerlendirmeler yapmalarını istiyoruz. Ayrıca bazı 
uluslararası girişimlere katılıyoruz; örnek olarak Doğal Maddeleri 
İşleme Endüstrisi Şeffaflık Girişimi ile Güvenlik ve İnsan Hakları İçin 
Gönüllü İlkeler verilebilir.

Soru: İnsan Hakları ve iş 
ahlakı açısından Total’in 

projeleri belirli bazı 
risklere maruz kalabilir. 

Davranış Kuralları’nızda 
belirttiğiniz ilkelerin 

uygulanmasını nasıl 
sağlıyorsunuz?

İŞ ORTAKLARI Bir ortak girişim (JV) bizim kontrolümüz altında olduğunda, daima Davranış 
Kurallarımızı uygularız. Diğer durumlarda, ortak girişimi kontrol eden ortağı-
mızın Davranış Kurallarımıza eşdeğer ilkelerini uygulaması için sürekli olarak 
çaba gösteririz.

HİSSEDARLAR Hissedarlarımızın güvenini kazanıp, kendilerine kârlı ve sürdürülebilir bir yatı-
rım sağlamayı hedefliyoruz.

Geçerli borsa mevzuatına riayet etmekte ve aktivitelerimizi mali bilançoları-
mızda doğru bir şekilde açıklamaktayız. 

Tüm hissedarlarımıza, düzenli olarak tam ve şeffaf bilgi sağlamaktayız. Çeşitli 
iletişim kanalları vasıtasıyla onlarla sürekli ve yapıcı bir diyalog sürdürmek-
teyiz. Herhangi bir konuda onlardan gelebilecek beklenti, endişe ve sorulara 
karşı hazırlıklıyız.

TOTAL’İN CEVABI: 
Total, endüstriyel ve iş ortaklarını seçerken, onların bizim iş 
ilkelerimize, özellikle emniyet, sağlık, çevre ve kalite ile ilgili olanlarına 
uyum sağlama yeteneğini esas alır. Ortak girişimin benimsediği politika 
ve süreçler ve bunların nasıl uygulandığı hakkında tam anlamıyla 
bilgilendirilmiş olmayı amaçlıyoruz ve ortaya çıkan herhangi bir 
endişeyi ortak girişimin ilgili yönetim kurulunda gündeme getiriyoruz. 
Aynı zamanda, ortaklarımızla, ortak girişimin kendimizinkine eşdeğer 
emniyet politika ve ilkelerini benimsemesi için çalışıyoruz.

Soru: Total ile ortak bir 
girişim faaliyetimiz var. 

Emniyet açısından 
bizden beklentileriniz 

nelerdir?
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GRUP ETİK 
KOMİTESİ

Grup Etik Komitesi, Davranış Kuralları’nın 
uygulanması konusundaki genel gözetimden 

sorumludur

KOMİTE  
ÜYELERİNİN TERTİBİ 

VE ATANMASI

Etik Komitesi, CEO tarafından atanan bir başkan ve ana Grup 
aktivitelerinden gelen üyelerden oluşur. Üyeler, Etik Komitesi 
Başkanı’nın tavsiyesi üzerine İcra Komitesi tarafından seçilir. 

Üyeler, Grubun değişik işleri hakkında müşterek ve geniş 
deneyime sahip ve gerekli olan bağımsız ve özgür muhakeme 
yeteneğini kanıtlamış Grup çalışanlarından oluşmaktadır. 

Grup Etik Komitesi Başkanı doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı’na 
raporlama yapar.

ÇALIŞMA  
KAPSAMI
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Etik Komitesi, sorumluluklarını yerine 
getirebilmek için herhangi bir Grup 
kaynağından yardım talep edebilir ve 
özellikle Grubun Hukuk Departmanı 
ile yakın çalışır.

Komite, herhangi bir Grup tesisini 
ya da bağlı ortaklığını ziyaret etme 
hakkına sahiptir. Etik değerlendir-
meler, iş ilkelerimizin uygulanmasını 
denetlemek amacıyla üçüncü kişiler 
tarafından yapılmaktadır ve Grup Etik 
Komitesi Başkanı bu değerlendirme-
lerin sonuçlarını izlemektedir. 

Grup Etik Komitesi Başkanı, düzenli 
olarak İcra Komitesi’ne ve Yönetim 
Kurulu’nun Yönetim & Etik Komitesi-
ne raporlama yapar.

ÇALIŞMA  
KAPSAMI

GRUP ETİK KOMİTESİ:

uuuDavranış Kuralları’nın yaygın bir 
şekilde iletilmesini temin eder ve 
gerekli gördüğü değişiklikleri önerir. 

uuuÇalışanları ve diğer paydaşları din-
ler, destekler ve tavsiyelerde bulunur 

uuuTüm etik konularında yönetime 
önerilerde bulunur ve etik açıdan zor-
luklarla karşılaşılabilecek aktivitelerle 
ilgili risklere dikkat çeker.

uuuGerektiğinde, Grup içindeki etik 
konuları ile ilgili iletişimi, özellikle de 
uluslararası organizasyonlar, kamu 
ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili 
iletişimi gözden geçirebilir. 

uuu İstek üzerine, herhangi bir yerel 
uygulama veya politikanın hazırlan-
masına yardım eder. 

uuuEğitim bölümlerine, özellikle işe 
yeni alınanlar ve yönetim için, Dav-
ranış Kuralları sunumlarını, eğitim 
programlarına dahil etmeleri konu-
sunda tavsiyelerde bulunur.
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DÜŞÜNCELERİN  
AÇIKÇA SÖYLENMESİ

Hepimiz, Davranış Kuralları’nın uygu-
landığını temin etmekle yükümlüyüz. 
Davranış Kuralları ile uyum içinde 
olmayı temin edebilmek için tavsiye-
lere ihtiyaç duyabileceğinizi anlayışla 
karşılıyoruz. 

Davranış Kuralları ile ilgili herhangi bir 
konu hakkında rehberlik ihtiyacı duy-
duğunuzda, yöneticinize başvurmak 
genellikle en iyi seçenektir. Kendinizi 
daha rahat hissedecekseniz, şirke-
tinizdeki İnsan Kaynakları’na ya da 
diğer yöneticilere de soru sorabilir-
siniz. 

Etik Komitesi’nin tüm üyeleri, gizlili-
ğin ve kişisel verilerin korunmasına 
kendini adamış kişilerdir. İyi niyetle 
endişelerini dile getiren çalışanlarımı-
za misilleme yapılmasına asla müsa-
maha göstermeyiz. Dış paydaşlar da 
Davranış Kurallarımızın uygulanması 
hakkındaki çeşitli soruları için Etik 
Komitesi’ne başvurabilirler. 

Yönetimin sizi destekleyeceğinden emin olarak, 
Davranış Kurallarımız ile ilgili endişe ve görüşlerinizi 

dile getirebileceğiniz bir açıklık kültürü ortamını teşvik 
ediyoruz

TOTAL’İN CEVABI: 
Değerlerimize riayet ile ilgili bir soru ile karşılaştığınızda, önce kendinize 
şunları sorun:
Eylem ya da karar yasal mı? 
Kişisel çıkarlardan uzak mı? 
Paydaşlar üzerinde olumsuz bir etkisi var mı? 
Bir gazete makalesinde yer alsa nasıl algılanırdı? 
Bundan beş yıl sonra bu konuda nasıl bir yargıya varılır?

Ayrıca diğer rehber ve belgelerimizi de okuyabilirsiniz 
(bkz. “Daha fazlasını keşfetmek için” bölümü).

Soru: Bir olayın 
etik bir mesele 

olup olmadığına 
nasıl karar 

verebilirim?

Her zaman Etik Komitesi’ne başvurarak tavsiye alabilirsiniz:

ethics@total.com

22 - DAVRANIŞ KURALLARI 



22 - DAVRANIŞ KURALLARI DAVRANIŞ KURALLARI-  23



DAHA  
FAZLASINI KEŞFETMEK 

İÇİN
— 

TOTAL KAYNAKLARI

Çalışanlar için Total etik politikaları, Grup İntranet’inde 
ve kurumsal web sitesinde sunulmuştur: 

www.total.com

İNSAN HAKLARI 
REHBERİ 

Bu Rehber, Total İnsan Hakları politikasının 
anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı 
olmaktadır. Rehber, Total’in durum tespiti süreci 
içerisinde kullandığı Davranış Kuralları’nı ve 
diğer kaynakları tamamlamaktadır.

İŞ AHLAKI  
REHBERİ 

Bu Rehber, Grubun beş öncelikli konu olarak 
ifade ettiği iş ahlakı standartlarını ayrıntılı bir 
şekilde açıklar: Yolsuzlukla mücadele, suistimali 
önleme, çıkar çatışmalarının deklarasyonu, 
rekabet yasalarına riayet ve taahhütlerin yerine 
getirilmesi.
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TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

Toplumsal Politika  
(İç belge)

Satın Alma  
İlkeleri

Yönetim Kurulu  
Prosedürleri Kuralları

Uygunluk Politikası  
ve Programı  

(İç Belge)

Altın Emniyet  
Kuralları

Finansal  
Etik Kuralı

Etik Politikasının  
Tanıtılması

Emniyet, Sağlık,  
Çevre ve Kalite  

Sözleşmesi

BT Ve İletişim  
Kaynakları Kullanımı  
Hakkında Sözleşme

Yerli ve Kabile  
İnsanları Sözleşmesi

Güvenlik  
Sözleşmesi

Risk Yönetimi,  
İç Kontrol ve İç Denetim 

Yönetmeliği

PROSEDÜRLER, TALİMATLAR VE KURALLAR

Ocak 2015’te Total, Tüm Endüstri Küresel İşçi Sendikaları Federasyonu ile küresel bir anlaşma imzalayarak 
sorumlu bir işveren olma taahhüdünü sağlamlaştırdı. Bu küresel Sendika 140 ülkeden 50 milyon işçiyi temsil 
etmektedir.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

TÜM ENDÜSTRI KÜRESEL İŞÇI SENDIKALARI FEDERASYONU 
ILE KÜRESEL BIR ANLAŞMA İMZALANMASI
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DAHA 
FAZLASINI KEŞFETMEK 

İÇİN
—

HARİCİ KAYNAKLAR

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi: Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi, İnsan Haklarının on ilkesi, çalışma standartları, çevre 
ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yıllık bir İlerleme İletişimi yayınlamaya 
davet edilen binlerce işletmeyi bir araya getiren bir girişimdir.

www.unglobalcompact.org

Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri: Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Konseyi 2011’de iş ve İnsan Hakları konusunda devletlerin

ve şirketlerin yükümlülüklerini ve rollerini açıklayan bir dizi ilkeyi onayladı. 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Total’in taahhütleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
bu uluslararası kurumların web sitelerine bakabilirsiniz

Uluslararası Çalışma Örgütü: ILO, çalışma haklarını geliştirmek, nezih 
çalışma fırsatlarını teşvik etmek, sosyal korumayı arttırmak ve çalışma ile 
ilgili konularda diyaloğu güçlendirmek için uluslararası konvansiyonlar ve 
standartlar yayınlayan bir BM kuruluşudur.

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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Doğal Maddeleri İşleme Endüstrisi Şeffaflık Girişimi: EITI, 
maden çıkarma endüstrilerini, devletleri ve sivil toplum 
temsilcilerini, hükümet ile petrol ve madencilik endüstrileri 
arasındaki işlemlerin şeffaflığını arttırmak için bir araya 

getiren bir girişimdir.  

www.eiti.org

IPIECA: 1974’de kurulan Küresel Petrol ve Gaz Endüstrisi Çevresel ve 
Sosyal Konular Birliği, en doğru çalışma prensiplerini geliştirip, teşvik edip, 
paylaşarak petrol ve gaz endüstrilerinin sosyal ve çevresel performansını 
iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Üyelerinin başı çektiği çalışma grupları 
aracılığı ile birkaç araç yayınlanmıştır; örnek olarak İnsan Hakları Eğitimi 
Araç Takımı ya da İnsan Haklarının çevresel, sosyal ve sağlık etkileri 
değerlendirmeleriyle veya İnsan Hakları durum tespiti ile bağlantılı olarak 

entegre etmek için yayınlanan pratik rehberleri sayabiliriz.

www.ipieca.org/%C3%A0-propos-de-lipieca

Güvenlik ve İnsan Hakları için Gönüllü İlkeler: 
VPSHR, maden çıkarma endüstrilerini, devletleri ve sivil toplum 
temsilcilerini, kamuya ait ve özel güvenlik güçleri ile ilgili risk 
değerlendirmesi ve etkileşimler konusunda somut rehberlik 
sağlamak için bir araya getiren bir girişimdir.

www.voluntaryprinciples.org

İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Çok Uluslu İşletmeler İçin 
Talimatname: Çok Uluslu İşletmeler için OECD Talimatnamesi istihdam, 
İnsan Hakları, çevre, bilgi ifşası, rüşvetle mücadele, rekabet ve vergilendirme 
alanlarında şirketler için hazırlanmış bir dizi öneriden oluşmaktadır. 
Talimatname,1976’da ilk kez kabul edilişinden bu yana birkaç kez 
güncellenmiştir. Son gözden geçirme 2011’de onaylanmıştır. 

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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