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GRUBUN ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

Agromillora’yı kurarken, her zaman Agromillora’yı kurarken, her zaman 
kültürümüzün bir parçası olan belirli değerleri kültürümüzün bir parçası olan belirli değerleri 
benimseyerek yola çıktık. Bu değerler bize benimseyerek yola çıktık. Bu değerler bize 
işimizin tarım ve ziraat sektörüne hizmet işimizin tarım ve ziraat sektörüne hizmet 
etmek olduğunu ve nihai amacımızın ise etmek olduğunu ve nihai amacımızın ise 
şirketimizin, müşterilerimizin, iş birlikçilerimizin şirketimizin, müşterilerimizin, iş birlikçilerimizin 
ve toplumumuzun büyümesi ve gelişimine ve toplumumuzun büyümesi ve gelişimine 
odaklanmak olduğunu hatırlatmaktadır. odaklanmak olduğunu hatırlatmaktadır. 

Örnek oluşturacak bütün bir kurumsal kimlik Örnek oluşturacak bütün bir kurumsal kimlik 
yapısını pekiştirme ve bitki üretimi, pazarlaması yapısını pekiştirme ve bitki üretimi, pazarlaması 
konusunda en büyük küresel platform olma konusunda en büyük küresel platform olma 
vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önümüze vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önümüze 
çıkan zorluklar karşısında, yenilik, bağlılık, ekip çıkan zorluklar karşısında, yenilik, bağlılık, ekip 
çalışması, dürüstlük ve hizmet değerlerimiz çalışması, dürüstlük ve hizmet değerlerimiz 
bizlere yol göstermeye devam edecek ve bu bizlere yol göstermeye devam edecek ve bu 
konudaki en büyük destekçimiz olacaklardır.konudaki en büyük destekçimiz olacaklardır.

Agromillora’da bizler iş etiği uygun Agromillora’da bizler iş etiği uygun 
davranmanın, yönetmeliklere uygun davranmanın, yönetmeliklere uygun 
olarak çalışmanın ve insana ve içerisinde olarak çalışmanın ve insana ve içerisinde 
bulunduğumuz çevreye karşı duyarlı bulunduğumuz çevreye karşı duyarlı 
davranmanın sürdürülebilir iş büyümesinin davranmanın sürdürülebilir iş büyümesinin 

temelini oluşturduğuna inanırız.  temelini oluşturduğuna inanırız.  

Bu nedenle bugün, yönetim kurulumuzun da Bu nedenle bugün, yönetim kurulumuzun da 
onayıyla, günlük yönetimimiz hakkında bir bakış onayıyla, günlük yönetimimiz hakkında bir bakış 
açısı oluşturma ve herhangi bir sorunla baş açısı oluşturma ve herhangi bir sorunla baş 
etme konusunda yardımcı olan süreçlerin yanı etme konusunda yardımcı olan süreçlerin yanı 
sıra temel ilkelerimizle de uyumlu bir rehberlik sıra temel ilkelerimizle de uyumlu bir rehberlik 
hizmeti sunma amacıyla sizlere Agromillora hizmeti sunma amacıyla sizlere Agromillora 
Grubun Etik ve Davranış Kurallarını sunuyoruz. Grubun Etik ve Davranış Kurallarını sunuyoruz. 

Sizleri kuralları dikkatli bir şekilde okumaya Sizleri kuralları dikkatli bir şekilde okumaya 
ve kurallar içerisinde yer alan önerileri günlük ve kurallar içerisinde yer alan önerileri günlük 
işlerinize uygulamaya davet ediyoruz. Şifrelere işlerinize uygulamaya davet ediyoruz. Şifrelere 
uygun olarak hareket etmek, size de, 30 yılı uygun olarak hareket etmek, size de, 30 yılı 
aşkın süredir sahip olduğumuz saygınlığı aşkın süredir sahip olduğumuz saygınlığı 
kazandırma konusunda yardımcı olacak kazandırma konusunda yardımcı olacak 
ve bizlerin müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ve bizlerin müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, 
hissedarlarımız ve toplumun tamamıyla hissedarlarımız ve toplumun tamamıyla 
yürütmekten keyif aldığımız karşılıklı güven yürütmekten keyif aldığımız karşılıklı güven 
ilişkisinin desteklenmesinde önemli rol ilişkisinin desteklenmesinde önemli rol 
oynayacaktır.oynayacaktır.

Agromillora Grup
Jordi Mateu

CEO’nun
MESAJI
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GRUBUN ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI
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GRUBUN ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

Agromillora Grup iş 
etiği kurallarına, insan 
haklarına tam olarak 
bağlıdır ve grubumuzun 
yürüttüğü faaliyetlerin 
tümü her yönüyle 
kanunlara uygundur. 

Agromillora olarak bizler, yetiştiricilik Agromillora olarak bizler, yetiştiricilik 
sektöründe dünyanın önde gelen ve genetik ve sektöründe dünyanın önde gelen ve genetik ve 
sağlık kalitesi açısından en yüksek standartlara sağlık kalitesi açısından en yüksek standartlara 
sahip bitki türlerinin üretimi ve pazarlanması sahip bitki türlerinin üretimi ve pazarlanması 
konularında uzman firmalardan biriyiz. konularında uzman firmalardan biriyiz. 
Yetiştiriciler için daha etkin ve karlı olan yeni Yetiştiriciler için daha etkin ve karlı olan yeni 
hasat sistemlerinin geliştirilmesi konusunda hasat sistemlerinin geliştirilmesi konusunda 
öncü olmamızın yanı sıra daha verimli, öncü olmamızın yanı sıra daha verimli, 
sağlıklı ve sağlam bitkilerin elde edilmesi için sağlıklı ve sağlam bitkilerin elde edilmesi için 
gerekli tarım imkânlarını da sağlamaktayız. gerekli tarım imkânlarını da sağlamaktayız. 
Yeni yetiştirme teknikleri tasarlama ya da Yeni yetiştirme teknikleri tasarlama ya da 
yeni türlerin geliştirilmesini tecrübe etme yeni türlerin geliştirilmesini tecrübe etme 
hususlarında kendimizi geliştirmekten asla hususlarında kendimizi geliştirmekten asla 
kaçınmayız. Gelişim doğamızda vardır. kaçınmayız. Gelişim doğamızda vardır. 

Şu anda elinizde, temel amacı destek sunmak Şu anda elinizde, temel amacı destek sunmak 
ve tüm organizasyonumuz boyunca İlkelerimizi, ve tüm organizasyonumuz boyunca İlkelerimizi, 
Vizyonumuzu, Misyonumuzu ve Değerlerimizi Vizyonumuzu, Misyonumuzu ve Değerlerimizi 
ve belirli bir durum karşısında beklenen ve belirli bir durum karşısında beklenen 
davranışımızı yaymak olan, Etik ve Davranış davranışımızı yaymak olan, Etik ve Davranış 
Kurallarını tutmaktasınız. Bu kurallar bizlere iş Kurallarını tutmaktasınız. Bu kurallar bizlere iş 
hayatında karşılaşabileceğimiz çeşitli durumlar hayatında karşılaşabileceğimiz çeşitli durumlar 

karşısında nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili karşısında nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili 
bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. Kurallarda bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. Kurallarda 
üzerine düşünülmemiş olan herhangi bir üzerine düşünülmemiş olan herhangi bir 
durumla karşılaşmamız halinde Misyonumuz, durumla karşılaşmamız halinde Misyonumuz, 
Vizyonumuz, Değerlerimiz ve İlkelerimiz Vizyonumuz, Değerlerimiz ve İlkelerimiz 
devreye girerek bizlere yol gösterecektir. devreye girerek bizlere yol gösterecektir. 
Etik ve Davranış Kuralları bizlere etik ilkeleri Etik ve Davranış Kuralları bizlere etik ilkeleri 
gündelik yaşamlarımıza uyarlama ve bunları gündelik yaşamlarımıza uyarlama ve bunları 
uygulama fırsatı sağlamaktadır. Bu nedenle bu uygulama fırsatı sağlamaktadır. Bu nedenle bu 
kuralları dikkatlice okumalı ve sürekli olarak kuralları dikkatlice okumalı ve sürekli olarak 
uygulamalıyız.uygulamalıyız.

Agromillora Grup iş etiği kurallarına, insan Agromillora Grup iş etiği kurallarına, insan 
haklarına tam olarak bağlıdır ve grubumuzun haklarına tam olarak bağlıdır ve grubumuzun 
yürüttüğü faaliyetlerin tümü her yönüyle yürüttüğü faaliyetlerin tümü her yönüyle 
kanunlara uygundur. Bunlar Etik ve Davranış kanunlara uygundur. Bunlar Etik ve Davranış 
Kurallarını temelini oluşturan 3 temel yapıdır. Kurallarını temelini oluşturan 3 temel yapıdır. 
Günlük yönetim tarzımız bu sözleşmenin Günlük yönetim tarzımız bu sözleşmenin 
bir yansıması şeklinde olmalı ve Agromillora bir yansıması şeklinde olmalı ve Agromillora 
Grup bünyesinde bulunan her bir fert için Grup bünyesinde bulunan her bir fert için 
etik, sorumlu ve dürüst bir yönetimi garanti etik, sorumlu ve dürüst bir yönetimi garanti 
etmelidir.   etmelidir.   
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11 Holding Şirketleri:  Namozul, SL, Talibia, SLU, Agromillora Catalana, SAU, Agromillora USA Inc., Agromillora Australia, Pty Ltd. Filiales: Agromillora Iberia, SLU, Agromillora Sur, SA, Agromillora Produçao e Comercio Mudas Namozul, SL, Talibia, SLU, Agromillora Catalana, SAU, Agromillora USA Inc., Agromillora Australia, Pty Ltd. Filiales: Agromillora Iberia, SLU, Agromillora Sur, SA, Agromillora Produçao e Comercio Mudas 
Vegetais, Ltda, Agromillora Australia, JV Pty Limited, Agromillora Maroc, SARL, Agromillora Fidan Üretim ve Pazarlama Ltd., North American Plants, Inc., Agromillora California, Inc., Agromillora Florida Inc., Agromillora Vegetais, Ltda, Agromillora Australia, JV Pty Limited, Agromillora Maroc, SARL, Agromillora Fidan Üretim ve Pazarlama Ltd., North American Plants, Inc., Agromillora California, Inc., Agromillora Florida Inc., Agromillora 
Middle East, Co, AgroMarket Italia, SRL, Agromillora Méditerranée, SA, Agromillora Méditerranée de Laboratoires, SA.Middle East, Co, AgroMarket Italia, SRL, Agromillora Méditerranée, SA, Agromillora Méditerranée de Laboratoires, SA.

Holding Şirketlerini ve doğrudan Holding Şirketlerini ve doğrudan 
ve dolaylı olarak bunlara bağlı olan ve dolaylı olarak bunlara bağlı olan 
tüm alt kuruluşları ifade eder.tüm alt kuruluşları ifade eder.

Agromillora Grup bünyesinde Agromillora Grup bünyesinde 
yer alan çeşitli şirketlerin yer alan çeşitli şirketlerin 
çalışanlarını, yöneticilerini ve ilgili çalışanlarını, yöneticilerini ve ilgili 
Yönetim Kurulu Üyelerini coğrafi Yönetim Kurulu Üyelerini coğrafi 
konumlarından ya da fonksiyonel konumlarından ya da fonksiyonel 
veya hiyerarşik pozisyonlarından veya hiyerarşik pozisyonlarından 
bağımsız olarak ifade eder.bağımsız olarak ifade eder.

Belirli koşullar altında şirket Belirli koşullar altında şirket 
temsilcisi olarak görev yapan, temsilcisi olarak görev yapan, 
Agromillora çalışanları dışındaki Agromillora çalışanları dışındaki 
tüm kişi ya da kurumları tüm kişi ya da kurumları 
ifade eder. Bunlar müşteriler, ifade eder. Bunlar müşteriler, 
tedarikçiler, distribütörler, servis tedarikçiler, distribütörler, servis 
sağlayıcılar vs. olabilir.sağlayıcılar vs. olabilir.

2.1 
KAPSAM

2     ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

Agromillora 
Grubu

Grup
Personeli

Ortaklar
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AGROMILLORA GROUP ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

Her birimiz, Agromillora Etik ve Davranış Kuralları Her birimiz, Agromillora Etik ve Davranış Kuralları 
belgesine ve bu belgenin ruhuna tamamen uygun olarak belgesine ve bu belgenin ruhuna tamamen uygun olarak 
hareket etmekle sorumluyuz. Uluslararası ve yerel hareket etmekle sorumluyuz. Uluslararası ve yerel 
yönetmelikler ve haklarla uyumun yanı sıra iç politika yönetmelikler ve haklarla uyumun yanı sıra iç politika 
ve prosedürlerle de uyumlu olarak kuralları uygulamalı, ve prosedürlerle de uyumlu olarak kuralları uygulamalı, 
şifrenin anlamını kavramalı ve kuralları uygulamalı bağlı şifrenin anlamını kavramalı ve kuralları uygulamalı bağlı 
olarak hareket etmeliyiz. olarak hareket etmeliyiz. 

Herhangi bir etik çatışma yaşamamız ya da ikilemde Herhangi bir etik çatışma yaşamamız ya da ikilemde 
kalmamız halinde kendilerinin bizlere en iyi şekilde yol kalmamız halinde kendilerinin bizlere en iyi şekilde yol 
göstermesini sağlamak amacıyla üst makamları ya da göstermesini sağlamak amacıyla üst makamları ya da 
Sorgu ve Şikâyet Kanalını bilgilendirmeliyiz. Sorgu ve Şikâyet Kanalını bilgilendirmeliyiz. 
Agromillora’da bizler hata yapmanın insana özgü bir Agromillora’da bizler hata yapmanın insana özgü bir 
durum olduğuna ve günlük hayatımızda yönetimsel durum olduğuna ve günlük hayatımızda yönetimsel 
hatalar yapabileceğimize inanırız. Bir hata yaptığımızda, hatalar yapabileceğimize inanırız. Bir hata yaptığımızda, 
herhangi bir şekilde şüpheye düştüğümüzde ya da bir herhangi bir şekilde şüpheye düştüğümüzde ya da bir 
şikâyetimiz olduğunda, Etik Komitesinden Kurulundan şikâyetimiz olduğunda, Etik Komitesinden Kurulundan 
rehberlik hizmeti alabilmek adına, üst amirlerimizle ya da rehberlik hizmeti alabilmek adına, üst amirlerimizle ya da 
Sorgu ve Şikâyet Kanalı ile irtibata geçmemiz gerektiğini Sorgu ve Şikâyet Kanalı ile irtibata geçmemiz gerektiğini 
biliriz. biliriz. 

Süpervizörler, müdürler, üst düzey yöneticiler ve Süpervizörler, müdürler, üst düzey yöneticiler ve 
direktörler kurallar içerisinde yer alan standart ve direktörler kurallar içerisinde yer alan standart ve 
ilkelerin uygulanması ve savunulması aşamalarında ilkelerin uygulanması ve savunulması aşamalarında 
bir örnek oluşturmalıdırlar. Söz konusu bu kişiler bir örnek oluşturmalıdırlar. Söz konusu bu kişiler 
ayrıca ekiplerinin kurallar tam olarak anlamalarını, ayrıca ekiplerinin kurallar tam olarak anlamalarını, 
uygulayabilecek yetkinliğe sahip olmalarını ve uygulayabilecek yetkinliğe sahip olmalarını ve 
karşılaşabilecekleri olası sorunları çözebilme kapasitesine karşılaşabilecekleri olası sorunları çözebilme kapasitesine 
sahip olmalarını temin etmekle yükümlüdürler. sahip olmalarını temin etmekle yükümlüdürler. 

2.2 
GENEL 
SORUMLULUKLAR

2.3 
ORTA VE ÜST 
KADEME YÖNETİM 
İÇİN İLAVE 
SORUMLULUKLAR

Kurumsal bir şirket olarak Agromillora, operasyonlarında Kurumsal bir şirket olarak Agromillora, operasyonlarında 
bütünlük sağlayacak kuralları oluşturmalı ve bu kuralları bütünlük sağlayacak kuralları oluşturmalı ve bu kuralları 
vasıtasıyla personeline ve işbirlikçilerine duyurmalıdır. vasıtasıyla personeline ve işbirlikçilerine duyurmalıdır. 
Ayrıca, tüm personeline kuralları uygulayabilmeleri Ayrıca, tüm personeline kuralları uygulayabilmeleri 
için gerekli eğitimleri vermeli, gerekli cihaz teminini için gerekli eğitimleri vermeli, gerekli cihaz teminini 
sağlamalıdır. Agromillora, alınan şikâyetlerin gizlilik sağlamalıdır. Agromillora, alınan şikâyetlerin gizlilik 
ve sorumluluk içerisinde işlem görmesini ve gerekli ve sorumluluk içerisinde işlem görmesini ve gerekli 
soruşturmaların tarafsız ve profesyonelce yapılmasını soruşturmaların tarafsız ve profesyonelce yapılmasını 
sağlamakla da yükümlüdür. sağlamakla da yükümlüdür. 

2.4 
AGROMİLLORA’NIN 
SORUMLULUKLARI



MİSYON, VİZYON 
VE DEĞERLER

Bitkilerin yenilik, kalite ve servis değerleri doğrultusunda verimli Bitkilerin yenilik, kalite ve servis değerleri doğrultusunda verimli 
şekilde büyümelerini sağlayarak zirai gelişime katkıda bulunmak şekilde büyümelerini sağlayarak zirai gelişime katkıda bulunmak 
öncelikli hedefimizdir. Kuruluşumuzun ana nedeni ve amacı öncelikli hedefimizdir. Kuruluşumuzun ana nedeni ve amacı 
budur, Agromillora’da gerçekleştirdiğimiz günlük işler de bu budur, Agromillora’da gerçekleştirdiğimiz günlük işler de bu 
amaca hizmet eder.amaca hizmet eder.

Gelecek için vizyonumuz, bitki üretimi ve pazarlaması alanlarında Gelecek için vizyonumuz, bitki üretimi ve pazarlaması alanlarında 
en büyük küresel platform haline gelmektir.en büyük küresel platform haline gelmektir.

3     MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

3.1 
MİSYONUMUZ

3.2 
VİZYONUMUZ

3
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Sahip olduğumuz değerler aracılığıyla Misyonumuzu Sahip olduğumuz değerler aracılığıyla Misyonumuzu 
sürdürebileceğimize ve Vizyonumuzu tamamıyla sürdürebileceğimize ve Vizyonumuzu tamamıyla 
gerçekleştirebileceğimize inanmaktayız.gerçekleştirebileceğimize inanmaktayız.

Yenilik
İş yapış tarzımızı yapıcı bir ruhla ve değişime açık bir İş yapış tarzımızı yapıcı bir ruhla ve değişime açık bir 
şekilde sorgularız.şekilde sorgularız.

Ekip Çalışması
Grupsal ve organizasyonel amaçları Grupsal ve organizasyonel amaçları 
gerçekleştirebilmek için herkesle aktif olarakgerçekleştirebilmek için herkesle aktif olarak
işbirliği yaparız.işbirliği yaparız.

Servis
Hem iç hem de dış müşterilerimiz ihtiyaçları Hem iç hem de dış müşterilerimiz ihtiyaçları 
doğrultusunda birlikte çalıştığımızı ve her iki tarafın doğrultusunda birlikte çalıştığımızı ve her iki tarafın 
da yararına olacak arayışlar içinde olduğumuzu da yararına olacak arayışlar içinde olduğumuzu 
hissetmelidir.hissetmelidir.

Bağlılık
Agromillora’da çalışan bizler kendimizi şirketimizin Agromillora’da çalışan bizler kendimizi şirketimizin 
misyonu, amaçları ve iş yapış şekli ile özdeşleşmiş misyonu, amaçları ve iş yapış şekli ile özdeşleşmiş 
sayarız.sayarız.

Dürüstlük
Hiçbir zaman şeffaflık, samimiyet, dürüstlük Hiçbir zaman şeffaflık, samimiyet, dürüstlük 
ilkelerinden ödün vermeyiz. Verdiğimiz sözü yerine ilkelerinden ödün vermeyiz. Verdiğimiz sözü yerine 
getirir, herhangi bir hata yaparsak da sonuçlarına getirir, herhangi bir hata yaparsak da sonuçlarına 
katlanırız.katlanırız.

3.3 
DEĞERLERİMİZ
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4     İLKELERİMİZ

4
Yalnızca elde edilen 
sonuçlar açısından değil, 
bunları hayata geçirme 
şeklimiz açısından 
da hepimizin gurur 
duyacağı bir şirket 
inşa etme yolunda, 
içinde bulunduğumuz 
toplum ve çevreye karşı 
sorumluluklarımız 
bulunmaktadır. 

Etik ve Davranış Kuralları, Agromillora’nın Etik ve Davranış Kuralları, Agromillora’nın 
temel ilkelerini ve değerlerini yansıtmakta olup temel ilkelerini ve değerlerini yansıtmakta olup 
yönetim şeklimiz de şirket kültürü ve iş yönetim yönetim şeklimiz de şirket kültürü ve iş yönetim 
şeklimizle doğrudan bağlantılıdır. şeklimizle doğrudan bağlantılıdır. 

- Bütünlük, tutarlılık, güvenilirlik, doğruluk, adalet, eşitlik ve - Bütünlük, tutarlılık, güvenilirlik, doğruluk, adalet, eşitlik ve 
profesyonellikprofesyonellik

- Yasal zorunluluklar ve genel kabul görmüş etik standartlara - Yasal zorunluluklar ve genel kabul görmüş etik standartlara 
ek olarak yerel, ulusal ve uluslararası kanunlarla, ek olarak yerel, ulusal ve uluslararası kanunlarla, 
yönetmeliklerle, standartlar ve prosedürlerle uyumlulukyönetmeliklerle, standartlar ve prosedürlerle uyumluluk

- Hizmet verdiğimiz ülkelerin kültürlerine, tarihlerine, - Hizmet verdiğimiz ülkelerin kültürlerine, tarihlerine, 
geleneklerine, adetlerine ve kanunlarına saygı duyma geleneklerine, adetlerine ve kanunlarına saygı duyma 

- Şirketin saygınlığı ve imajı- Şirketin saygınlığı ve imajı

- İşletmesel mükemmellik ve kalite- İşletmesel mükemmellik ve kalite

Agromillora’da, işle ilgili bir karar 
almamız gereken zamanlarda, sorumlu 
bir yönetim anlayışı içerisinde değer 
sağlama arayışında oluruz. Bunu 
gerçekleştirmek için de aşağıda yer 
alan genel ilkeleri ve prensipleri göz 
önünde bulundururuz:
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Agromillora personelleri ve işbirlikçileri Şirketler Grubunun Agromillora personelleri ve işbirlikçileri Şirketler Grubunun 
çıkarlarını savunmalı ve şirketin saygınlığına gelebilecek bir zarara çıkarlarını savunmalı ve şirketin saygınlığına gelebilecek bir zarara 
karşı şirketi korumalıdır. Şüphe yaratan herhangi bir durumda karşı şirketi korumalıdır. Şüphe yaratan herhangi bir durumda 
aşağıda yer alan soruları cevaplandırarak izlememiz gereken en aşağıda yer alan soruları cevaplandırarak izlememiz gereken en 
uygun yolu tespit edebiliriz:uygun yolu tespit edebiliriz:

Eğer sorulan tüm bu sorulara cevap evet ise muhtemelen Eğer sorulan tüm bu sorulara cevap evet ise muhtemelen 
durumu doğru bir şekilde ele almışızdır. Eğer bu sorular durumu doğru bir şekilde ele almışızdır. Eğer bu sorular 
cevaplanırken herhangi bir şekilde tereddüt duyuluyorsa üst cevaplanırken herhangi bir şekilde tereddüt duyuluyorsa üst 
amirimizden ya da Sorgu ve Şikâyet Kanalı vasıtasıyla ikinci bir amirimizden ya da Sorgu ve Şikâyet Kanalı vasıtasıyla ikinci bir 
görüş almamız gerekmektedir. görüş almamız gerekmektedir. 

Kanunlara, standart-
lara, prensiplere, po-
litikalara ve Etik ve 
Davranış Kurallarına  
uygun muydu?

02

Haber bültenlerinde 
karşılaşmamız halinde 
kendimizi rahat hisse-
debilir miydik?

03

Kendimiz ve şirket
hakkında iyi hissetme-
mize neden olur mu?

04

01 Teklif edilen şey 
dürüst ve adil miydi?



5GENEL 
STANDARTLAR

5     GENEL STANDARTLAR
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Agromillora’da insan haklarına saygı duyulmakta ve bu Agromillora’da insan haklarına saygı duyulmakta ve bu 
haklar gözetilmektedir. Diğer durumları hariç tutmayacak haklar gözetilmektedir. Diğer durumları hariç tutmayacak 
şekilde örnek verecek olursak, insan kaçakçılığına, şekilde örnek verecek olursak, insan kaçakçılığına, 
çocuk işçi çalıştırmaya ya da yasa dışı veya uygun çocuk işçi çalıştırmaya ya da yasa dışı veya uygun 
olmayan yollardan zorla işçi çalıştırmaya asla tolerans olmayan yollardan zorla işçi çalıştırmaya asla tolerans 
göstermeyiz.göstermeyiz.

Ayrıca, Agromillora’da insan haklarını gözeten ve bu Ayrıca, Agromillora’da insan haklarını gözeten ve bu 
haklara saygı duyan üçüncü taraflarla iş birliği içerisinde haklara saygı duyan üçüncü taraflarla iş birliği içerisinde 
oluruz.oluruz.

5.1 
İNSAN HAKLARINA 
BAĞLILIK

Agromillora’da, grupsal ve yerel iç politikaların Agromillora’da, grupsal ve yerel iç politikaların 
ve standartların yanı sıra, mevcut uluslararası, ve standartların yanı sıra, mevcut uluslararası, 
ulusal ve yerel kanunlara saygı gösterir ve bunlarla ulusal ve yerel kanunlara saygı gösterir ve bunlarla 
uyum içerisinde çalışırız. Yasal çerçevelerin ve iç uyum içerisinde çalışırız. Yasal çerçevelerin ve iç 
yönetmeliklerin birbirlerini tamamladıklarına ve bunların yönetmeliklerin birbirlerini tamamladıklarına ve bunların 
ekonomi/finans, işletme, kurumsallık, yönetim, sosyal, ekonomi/finans, işletme, kurumsallık, yönetim, sosyal, 
işgücü ve çevre gibi alanlarda sorumlu, kontrollü, etkili işgücü ve çevre gibi alanlarda sorumlu, kontrollü, etkili 
ve tutarlı bir şekilde hareket etmemiz konusunda iş ve tutarlı bir şekilde hareket etmemiz konusunda iş 
yönetiminde bizlere yardımcı olduklarına inanırız.yönetiminde bizlere yardımcı olduklarına inanırız.

5.2 
YÖNETMELİKLERE 
UYUM
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Doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir çıkar ya da fayda Doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir çıkar ya da fayda 
sağlamak amacıyla, Şirketler Grubu dışından, kişilerin ya da sağlamak amacıyla, Şirketler Grubu dışından, kişilerin ya da 
kurumların iradelerini etkilemek amacıyla girişilen davranışları kurumların iradelerini etkilemek amacıyla girişilen davranışları 
kati bir şekilde yasaklamaktayız. kati bir şekilde yasaklamaktayız. 

Örnek verecek olursak, genel ya da özel yolsuzluk, rüşvet, Örnek verecek olursak, genel ya da özel yolsuzluk, rüşvet, 
yasa dışı komisyonların faturalandırılması ya da ödenmesi, yasa dışı komisyonların faturalandırılması ya da ödenmesi, 
nüfuz kullanma ya da bilinmeyen bir kaynaktan alınan para nüfuz kullanma ya da bilinmeyen bir kaynaktan alınan para 
ya da ödeme kabulü gibi durumlara yol açacak herhangi bir ya da ödeme kabulü gibi durumlara yol açacak herhangi bir 
harekete asla tolerans göstermeyiz. harekete asla tolerans göstermeyiz. 

5.3 
YOLSUZLUK, RÜŞVET, YASA 
DIŞI KOMİSYONLAR, NÜFUZ 
KULLANMA VE KARA PARA 
AKLAMA

İş etiği, misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz, İş etiği, misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz, 
ilkelerimiz ve genel standartlarımız ile ilgili daha ilkelerimiz ve genel standartlarımız ile ilgili daha 
kapsamlı bir referans sunmasının yanı sıra, bu kural kapsamlı bir referans sunmasının yanı sıra, bu kural 
çeşitli özel durumlar karşısında sergilediğimiz davranış çeşitli özel durumlar karşısında sergilediğimiz davranış 
ile de ilgili bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. Bu özel ile de ilgili bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. Bu özel 
durumlar şirket içi ilişkilerde, çalışma arkadaşlarımızla durumlar şirket içi ilişkilerde, çalışma arkadaşlarımızla 
yaşayabileceğimizin öngörüldüğü durum ve davranışlar; yaşayabileceğimizin öngörüldüğü durum ve davranışlar; 
şirketin ve bizlerin diğer kişi ve kurumlarla yaşadığı dış şirketin ve bizlerin diğer kişi ve kurumlarla yaşadığı dış 
ilişkilerdir.  ilişkilerdir.  
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6
6     DAVRANIŞ STANDARTLARI: İÇ İLİŞKİLER
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Agromillora’nın bir çalışanı 
ya da işbirlikçisi olarak bizler 
her zaman şirketin çıkarlarını 
koruyacak adımlar atmalı, 
çıkar çatışmalarına neden 
olabilecek durumlardan 
kaçınmalıyız.

6.1 
ÇIKAR ÇATIŞMASI

Çıkar çatışmalarının, özel çıkarların söz konusu olduğu Çıkar çatışmalarının, özel çıkarların söz konusu olduğu 
ya da bize bağlı insanların görev ve sorumluluklarımıza ya da bize bağlı insanların görev ve sorumluluklarımıza 
karıştığı durumlarda ya da karar vermenin zor olduğu karıştığı durumlarda ya da karar vermenin zor olduğu 
ya da tarafsızlık gerektiren durumların ortaya çıktığı ya da tarafsızlık gerektiren durumların ortaya çıktığı 
durumlarda meydana geldiğini kabul ederiz. Bu tarz durumlarda meydana geldiğini kabul ederiz. Bu tarz 
durumlarda, değerlendirmelerini almak için, üst amirimizi durumlarda, değerlendirmelerini almak için, üst amirimizi 
ya da Etik Komitesini bilgilendirmekle yükümlüyüzdür. ya da Etik Komitesini bilgilendirmekle yükümlüyüzdür. 

- Şirketteki bir kimsenin pozisyonunu kişisel 
çıkarlar doğrultusunda kullanmak

- Agromillora’nın rakiplerinden olan herhangi 
bir firmanın doğrudan ya da dolaylı olarak 
menfaatine sonuçlanacak faaliyetler 
içerisinde yer almak

- Müşteri, tedarikçi ya da Agromillora’nın 
rakibi olarak adı geçen firmalardan herhangi 
birinde hisse ya da pozisyon sahibi olmak

- Kendi özel amaçları ya da şahsi menfaatleri 
için şirket tarafından sağlanan bağlantıları 
kullanmak

- Şahsi bir işi yürütmek için şirkete ait 
herhangi bir ekipman ya da kaynağı 
kullanmak

Örneğin çıkar
çatışmalarından bazıları:
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Agromillora’da iyi bir 
çalışma ortamının 
oluşturulmasını teşvik 
ederiz. Temel ilkelerimizden 
bir diğeri başkalarına saygı 
göstermektir. İnsanlar 
arasındaki ilişkinin 
saygınlık, eşitlik ve çeşitlilik 
ilkeleri üzerine kurulması 
gerektiğine inanırız.

6.2 
ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ, 
İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

Etnik köken, milliyet, sosyal köken, yaş, cinsiyet, medeni Etnik köken, milliyet, sosyal köken, yaş, cinsiyet, medeni 
durum, cinsel yönelim, ideoloji, politik görüş, çalışanların durum, cinsel yönelim, ideoloji, politik görüş, çalışanların 
haklarını temsil eden organizasyonlara üyelik, din ya da haklarını temsil eden organizasyonlara üyelik, din ya da 
diğer kişisel, fiziksel ya da sosyal durumlar, Agromillora diğer kişisel, fiziksel ya da sosyal durumlar, Agromillora 
personellerinin çalışma durumu üzerinde etkili değildir. personellerinin çalışma durumu üzerinde etkili değildir. 

Agromillora’da adil iş gücü uygulamalarına yer veririz. Agromillora’da adil iş gücü uygulamalarına yer veririz. 
Herhangi bir ayrımcılığa, gücü kötüye kullanmaya, cinsel Herhangi bir ayrımcılığa, gücü kötüye kullanmaya, cinsel 
saldırıya, eşitsizliğe, iltimasa, saygısızlığa, fiziksel ya da saldırıya, eşitsizliğe, iltimasa, saygısızlığa, fiziksel ya da 
sözlü saldırganlığa asla tolerans göstermeyiz. sözlü saldırganlığa asla tolerans göstermeyiz. 

Bunlara benzer olarak, seçim süreçleri, eğitim ve Bunlara benzer olarak, seçim süreçleri, eğitim ve 
geliştirme faaliyetleri, performans yönetim süreçleri, geliştirme faaliyetleri, performans yönetim süreçleri, 
profesyonel, objektif, sorumlu ve tarafsız ve herkes için profesyonel, objektif, sorumlu ve tarafsız ve herkes için 
eşit koşulları gözeten bir ücret politikası uygularız.eşit koşulları gözeten bir ücret politikası uygularız.

Agromillora’da çalışan her personelin fiziksel Agromillora’da çalışan her personelin fiziksel 
bütünlüklerinin korunması ve sağlıklı bir ortamda bütünlüklerinin korunması ve sağlıklı bir ortamda 
çalışmaları onların en temel haklarıdır. Bizler de bu çalışmaları onların en temel haklarıdır. Bizler de bu 
konuda iş yerlerinde güvenliği sağlamak ve olası konuda iş yerlerinde güvenliği sağlamak ve olası 
tehlikelere karşı önlem almakla sorumluyuzdur. Bu tehlikelere karşı önlem almakla sorumluyuzdur. Bu 
nedenle kanunlarla uyum içinde çalışmaktayız ve şirketin nedenle kanunlarla uyum içinde çalışmaktayız ve şirketin 
her alanında mesleki risklerin ortadan kaldırılması her alanında mesleki risklerin ortadan kaldırılması 
ve güvenliğin sağlanması adına, Şirketin belirlediği ve güvenliğin sağlanması adına, Şirketin belirlediği 
politikaları ve standartları uygulamakla yükümlü iç ve dış politikaları ve standartları uygulamakla yükümlü iç ve dış 
güvenlik servis sorumlularına sahibiz.güvenlik servis sorumlularına sahibiz.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının temini için, Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının temini için, 
uyuşturucu ilaç ve diğer yasaklı maddelerin kullanımlarını uyuşturucu ilaç ve diğer yasaklı maddelerin kullanımlarını 
da engellemeyi hedeflemekteyiz. İş yerlerinde herhangi da engellemeyi hedeflemekteyiz. İş yerlerinde herhangi 
bir yasa dışı ilaca ya da maddeye ve iş yerine alkollü bir yasa dışı ilaca ya da maddeye ve iş yerine alkollü 
gelinmesine veya işyerinde alkol tüketilmesine kesinlikle gelinmesine veya işyerinde alkol tüketilmesine kesinlikle 
tolerans göstermemekteyiz.tolerans göstermemekteyiz.

Ayrıca, çalışma saatleri içerisinde ya da şirket adına Ayrıca, çalışma saatleri içerisinde ya da şirket adına 
yapılan çalışmalarda, Agromillora tesislerinin içerisinde yapılan çalışmalarda, Agromillora tesislerinin içerisinde 
ya da dışarısında ve yasalara uygun olarak belirlenen her ya da dışarısında ve yasalara uygun olarak belirlenen her 
bir bağlı şirkette, ruhsatsız silah bulundurulmasına ya da bir bağlı şirkette, ruhsatsız silah bulundurulmasına ya da 
kullanılmasına da asla tolerans göstermemekteyiz.kullanılmasına da asla tolerans göstermemekteyiz.

Görsel haklara da ayrıca saygı duymaktayız. Bu nedenle, Görsel haklara da ayrıca saygı duymaktayız. Bu nedenle, 
izinleri alınmaksızın, herhangi bir personelin, iş ortağının izinleri alınmaksızın, herhangi bir personelin, iş ortağının 
ya da üçüncü tarafların görüntülerini kullanmayız.ya da üçüncü tarafların görüntülerini kullanmayız.

Agromillora’da, bağlı bulunan şirketlerdeki Agromillora’da, bağlı bulunan şirketlerdeki 
konumlarından ya da organizasyon şemasında belirtilen konumlarından ya da organizasyon şemasında belirtilen 
sorumluluk ve alan pozisyonlarından bağımsız olarak, sorumluluk ve alan pozisyonlarından bağımsız olarak, 
şirketin bir parçası olan kişilerin, iş-sosyal hayat şirketin bir parçası olan kişilerin, iş-sosyal hayat 
dengelerini korumalarına özen gösterir ve bu konuda dengelerini korumalarına özen gösterir ve bu konuda 
onlara yardımcı oluruz.onlara yardımcı oluruz.

6     DAVRANIŞ STANDARTLARI: İÇ İLİŞKİLER
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Çalışanların sendika üyeliği haklarına saygı gösterir, Çalışanların sendika üyeliği haklarına saygı gösterir, 
işçilerin haklarını temsil eden kurum ve kuruluşları işçilerin haklarını temsil eden kurum ve kuruluşları 
öncelikli olarak tanırız. İş dünyasının doğasından kaynaklı öncelikli olarak tanırız. İş dünyasının doğasından kaynaklı 
olası problemlerin çözümü için de diyalog ve iş birliği olası problemlerin çözümü için de diyalog ve iş birliği 
arayışında oluruz. arayışında oluruz. 

Agromillora çalışanları olarak bizler, çalışma saatleri Agromillora çalışanları olarak bizler, çalışma saatleri 
içerisinde ve Agromillora tesislerinde politik faaliyetler içerisinde ve Agromillora tesislerinde politik faaliyetler 
yürütmeyiz. Anlaşmazlıkla sonuçlanabilecek diğer yürütmeyiz. Anlaşmazlıkla sonuçlanabilecek diğer 
durumlara karşı da aynı kriterleri uygularız.durumlara karşı da aynı kriterleri uygularız.

Agromillora’da, profesyonel faaliyetlerimizin Agromillora’da, profesyonel faaliyetlerimizin 
performansları ve normal ve düzgün gelişimleri performansları ve normal ve düzgün gelişimleri 
için tesisler, ekipmanlar ve cihazlarla birlikte gerekli için tesisler, ekipmanlar ve cihazlarla birlikte gerekli 
personelin de teminini sağlarız. Ofis malzemeleri, tesisler, personelin de teminini sağlarız. Ofis malzemeleri, tesisler, 
ürünler, araçlar, dijital cihazlar gibi parçaların özenle ürünler, araçlar, dijital cihazlar gibi parçaların özenle 
korunması bizlerin sorumluluğundadır. Agromillora’nın korunması bizlerin sorumluluğundadır. Agromillora’nın 
duran varlıklarını korumak için de gereken çabayı duran varlıklarını korumak için de gereken çabayı 
göstermeliyiz. göstermeliyiz. 

6.3 
TESİSLERİN, 
EKİPMANLARIN 
VE CİHAZLARIN 
KULLANIMI
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Şirketimizde hediyelerin 
ya da bağışların kabulü, 
her ne kadar iyi niyetli 
olarak yapılsa da, hediyenin 
içeriğine bağlı olarak, uygun 
olmayabilir.

6.4 
DAVETLER, BAĞIŞLAR, 
HEDİYELER VE 
ÖDEMELER

Şirket politikası gereği hediye vermeyiz ve verilen Şirket politikası gereği hediye vermeyiz ve verilen 
hediyeleri kabul etmeyiz. İyilikler ve kişisel jestler de hediyeleri kabul etmeyiz. İyilikler ve kişisel jestler de 
aynı şekilde kabul edilmez. Kabul edilmesi halinde, aynı şekilde kabul edilmez. Kabul edilmesi halinde, 
Agromillora’nın menfaatine olan konularda tarafsız olarak Agromillora’nın menfaatine olan konularda tarafsız olarak 
karar alma durumu riske girer. Değerli herhangi bir nesne, karar alma durumu riske girer. Değerli herhangi bir nesne, 
nakit para ya da para transferi, yatırım, üçüncü tarafların nakit para ya da para transferi, yatırım, üçüncü tarafların 
devreye sokulması (aile üyesi ya da yardım edilecek devreye sokulması (aile üyesi ya da yardım edilecek 
kimse), normal nezaket kurallarının ötesine geçeceğinden, kimse), normal nezaket kurallarının ötesine geçeceğinden, 
bu durum beraberinde rüşvet ya da yolsuzluğu da bu durum beraberinde rüşvet ya da yolsuzluğu da 
getirebilir. getirebilir. 

Bu konuda, örneğin belirli nedenlerle, nakit olarak Bu konuda, örneğin belirli nedenlerle, nakit olarak 
sunulmadığı ve mantık sınırları içerisinde olduğu sürece, sunulmadığı ve mantık sınırları içerisinde olduğu sürece, 
sosyal gelenekler gerekçe gösterilerek sunulan hediyeler, sosyal gelenekler gerekçe gösterilerek sunulan hediyeler, 
promosyon ürünler, davetler, nadir girişimler hakkında promosyon ürünler, davetler, nadir girişimler hakkında 
Şirket Grubu ya da bağlı şirket tarafından belirlenen Şirket Grubu ya da bağlı şirket tarafından belirlenen 
politikalara kati suretle uyulmalıdır. politikalara kati suretle uyulmalıdır. 

Agromillora’nın bir çalışanı ya da iş ortağı olarak bizlerin ev Agromillora’nın bir çalışanı ya da iş ortağı olarak bizlerin ev 
adreslerine hediye gönderilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.adreslerine hediye gönderilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.
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6.5 
SEYAHAT 
HARCAMALARI
Zaman zaman iş amacıyla konaklamalı seyahatlere Zaman zaman iş amacıyla konaklamalı seyahatlere 
çıkabilmekteyiz. Agromillora’da, Şirket grubunun ya da çıkabilmekteyiz. Agromillora’da, Şirket grubunun ya da 
bağlı bulunduğunuz şirketin standart ve politikalarına bağlı bulunduğunuz şirketin standart ve politikalarına 
uygun olarak, evinizden uzak olduğunuz zamanlarda, uygun olarak, evinizden uzak olduğunuz zamanlarda, 
düzgün ve rahat koşullarda konaklamanızı temin etmek düzgün ve rahat koşullarda konaklamanızı temin etmek 
için çalışmaktayız.için çalışmaktayız.

Bu seyahat ve gezilerle ilgili harcamalar bilgi şeffaflığı Bu seyahat ve gezilerle ilgili harcamalar bilgi şeffaflığı 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle, Şirket çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle, Şirket 
grubu ya da bağlı bulunduğumuz şirket standart ve grubu ya da bağlı bulunduğumuz şirket standart ve 
politikalarına uygun olarak, dürüst olmalı ve yalnızca politikalarına uygun olarak, dürüst olmalı ve yalnızca 
rasyonel ve sorumlu harcamalar yapmalıyız.rasyonel ve sorumlu harcamalar yapmalıyız.

Ayrıcalıklı bilginin, 
Agromillora çıkarları, 
kişisel çıkarlar ya 
da üçüncü tarafların 
çıkarları doğrultusunda 
kullanılmayacağını taahhüt 
ederiz.

6.6 
KURUM İÇİ
BİLGİ
Ayrıcalıklı bilgi, diğerleri üzerinde avantaj sağlayacak özel Ayrıcalıklı bilgi, diğerleri üzerinde avantaj sağlayacak özel 
durum bilgisidir.durum bilgisidir.

- Uçak ve tren bileti alımı

- Ulaşımın özel araçlarda ve mesafelerde 
optimize edilmesi

- Uygun ve ziyaret edilecek bölgeye 
olabildiğince yakın otellerde konaklama 

- Seyahat için alınan avansların uygun 
kullanımı

Aşağıda bu tarz makul 
harcamaların yer aldığı 
bir liste sunulmaktadır 
(listedeki maddeler daha da 
çoğaltılabilir):

Buna benzer olarak, yetkisiz kişilerin 
erişimine kapalı olan gizli bilgileri asla açığa 
çıkarmayız.
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Laboratuvarlarımızda ya 
da üretim süreçlerimizde 
kullanılan farklı 
kimyasal formülleri 
ya da malzemeleri 
korumak en büyük 
yükümlülüklerimizdendir.

6.7 
BİLGİ VE BİLGİ 
YÖNETİMİ

Agromillora’da, işimizin amaçlarından olan, genel ve Agromillora’da, işimizin amaçlarından olan, genel ve 
özel, endüstriyel ve entelektüel mülk haklarına saygı özel, endüstriyel ve entelektüel mülk haklarına saygı 
duyar ve bunları koruruz. Bilgi sahibi ister Agromillora, duyar ve bunları koruruz. Bilgi sahibi ister Agromillora, 
ister farklı bir üretici ya da üçüncü bir taraf olsun, ister farklı bir üretici ya da üçüncü bir taraf olsun, 
bunların izni olmaksızın, patentlerle koruma altına bunların izni olmaksızın, patentlerle koruma altına 
alınmış herhangi bir Ar-Ge malzemesini, ürününü, alınmış herhangi bir Ar-Ge malzemesini, ürününü, 
prosedürünü ya da projesini kullanmaz ve dışarıya prosedürünü ya da projesini kullanmaz ve dışarıya 
sızdırmayız. sızdırmayız. 

İç kontrol prosedürlerinin kontrol edilerek kişisel İç kontrol prosedürlerinin kontrol edilerek kişisel 
bilgilerin korunmasıyla ve bu tür bilgilere sınırlı erişimin bilgilerin korunmasıyla ve bu tür bilgilere sınırlı erişimin 
sağlanmasıyla gizliliği korumak en önemli görevlerimiz sağlanmasıyla gizliliği korumak en önemli görevlerimiz 
arasındadır.arasındadır.

Agromillora’ya ait tüm bilgi türlerine ve iş planları, Agromillora’ya ait tüm bilgi türlerine ve iş planları, 
pazarlama ve satış bilgileri, sözleşmeler, ürün geliştirme pazarlama ve satış bilgileri, sözleşmeler, ürün geliştirme 
planları gibi gizli bilgilere yetkisiz kişilerce erişilmesinin planları gibi gizli bilgilere yetkisiz kişilerce erişilmesinin 
önüne geçmek durumundayız. Benzer olarak bizlere önüne geçmek durumundayız. Benzer olarak bizlere 
emanet edilmiş gizli bilgilere de aynı şekilde sahip emanet edilmiş gizli bilgilere de aynı şekilde sahip 
çıkmak önceliklerimiz arasındadır.çıkmak önceliklerimiz arasındadır.
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Özellikle, Agromillora 
ürünlerinin gerekli kalite 
standartlarını karşılamasına 
özellikle dikkat ederiz ki 
bu standartlar Agromillora 
markasının en önemli 
özelliklerindendir. 

6.8 
İŞLETİMSEL 
MÜKEMMELLİK
VE KALİTE
Şirketin üretim, satış, yönetim ya da herhangi başka Şirketin üretim, satış, yönetim ya da herhangi başka 
bir kısmında görev alan tüm personeller ve iş ortakları bir kısmında görev alan tüm personeller ve iş ortakları 
kaliteli iş üretmekle yükümlüdürler. Yaptığımız üretimin kaliteli iş üretmekle yükümlüdürler. Yaptığımız üretimin 
ve sahip olduğumuz performansın alıcısı ister son ve sahip olduğumuz performansın alıcısı ister son 
müşteri olsun ister Agromillora’nın farklı bir bölümü ya müşteri olsun ister Agromillora’nın farklı bir bölümü ya 
da personeli olsun bu durum herkes için aynıdır.  da personeli olsun bu durum herkes için aynıdır.  
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Bütünlük, şeffaflık ve 
düzenleyici uyum
ilkelerimiz doğrultusunda, 
üçüncü şahıslara sağlanan 
finansal bilgilerin, her zaman 
şirketimizin gerçek imajını 
yansıtmasına dikkat ederiz.

Agromillora’da yalnızca 
hissedarlarımızla değil 
paydaşlarımızla da işbirliği 
içerisinde çalışmak için 
çabalarız. 

7.1 
FİNANSAL
ŞEFFAFLIK VE 
SORUMLULUK

7.2 
HİSSEDARLAR
VE FİNANSAL
ÇEVRE

Şirketin gerçek imajını zedeleyen bilgi ve verileri Şirketin gerçek imajını zedeleyen bilgi ve verileri 
tespit ettiğimiz durumlarda, eğer bu durum yanlış tespit ettiğimiz durumlarda, eğer bu durum yanlış 
ya da saptırıcı tarzda bilgi içeriyorsa, konuyla ilgili ya da saptırıcı tarzda bilgi içeriyorsa, konuyla ilgili 
bu bilgiyi ortaya atan kişiyi, bilgi içeriğinin yeniden bu bilgiyi ortaya atan kişiyi, bilgi içeriğinin yeniden 
değerlendirilmesi amacıyla bilgilendirebilir ya da ortaya değerlendirilmesi amacıyla bilgilendirebilir ya da ortaya 
atılan bu bilginin ciddi etkiler yaratması halinde, Sorgu atılan bu bilginin ciddi etkiler yaratması halinde, Sorgu 
ve Şikâyet platformu vasıtasıyla ilk amirimizi ya da İş Etik ve Şikâyet platformu vasıtasıyla ilk amirimizi ya da İş Etik 
Komitesini bilgilendirebiliriz.Komitesini bilgilendirebiliriz.

Agromillora’da, hissedarlarımız, yatırımcılarımız Agromillora’da, hissedarlarımız, yatırımcılarımız 
ve yönetim kurulumuzla işbirliği içerisinde olarak ve yönetim kurulumuzla işbirliği içerisinde olarak 
kendilerinin işle ilgili meşru isteklerini karşılamak ve kendilerinin işle ilgili meşru isteklerini karşılamak ve 
şirketimize değer katmak üzere çalışırız. Kendileriyle şirketimize değer katmak üzere çalışırız. Kendileriyle 
Agromillora ile ilgili karar almalarında ve analiz Agromillora ile ilgili karar almalarında ve analiz 
yapmalarında yardımcı olacak tüm bilgileri paylaşırız. Bu yapmalarında yardımcı olacak tüm bilgileri paylaşırız. Bu 
bilgiler: amaçlar, genel planlar ya da büyüme faaliyetleri bilgiler: amaçlar, genel planlar ya da büyüme faaliyetleri 
ile ilgili bilgilerin yanı sıra genel finansal durum, ürün ile ilgili bilgilerin yanı sıra genel finansal durum, ürün 
ve servisler, araştırma faaliyetleri, Pazar durumu, ve servisler, araştırma faaliyetleri, Pazar durumu, 
çalışan ilişkileri durumu hakkındaki bilgileri de kapsar. çalışan ilişkileri durumu hakkındaki bilgileri de kapsar. 
Bu paylaşımların tamamı her zaman yasal çerçeveler Bu paylaşımların tamamı her zaman yasal çerçeveler 
dâhilinde ve mevcut veri koruma yönetmeliklerine uygun dâhilinde ve mevcut veri koruma yönetmeliklerine uygun 
olarak yapılmaktadır. olarak yapılmaktadır. 
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7.3 
YEREL, ULUSAL
VE ULUSLARARASI 
YÖNETİMLER

Agromillora’da, yetkili makamlarla ve yetkililerle Agromillora’da, yetkili makamlarla ve yetkililerle 
ilişkilerimizi yürütebilmek amacıyla yönetmeliklere ve ilişkilerimizi yürütebilmek amacıyla yönetmeliklere ve 
kanunlara uygun olarak hareket ederiz. Aksi takdirde kanunlara uygun olarak hareket ederiz. Aksi takdirde 
politik bir duruş sergilememiz mümkün olmayacaktır. politik bir duruş sergilememiz mümkün olmayacaktır. 
Şirket gruplarının tamamında, hükümet yetkilileri ve Şirket gruplarının tamamında, hükümet yetkilileri ve 

tüm politik ve sosyal makamlarla profesyonel bir ilişki tüm politik ve sosyal makamlarla profesyonel bir ilişki 
sürdürmeyi amaçlarız. sürdürmeyi amaçlarız. 

Bunun için herhangi bir hükümet temsilcisine finansal Bunun için herhangi bir hükümet temsilcisine finansal 
ödemeler, bağışlar yapmayız ya da ürünlerimizden, ödemeler, bağışlar yapmayız ya da ürünlerimizden, 
servislerimizden ya da diğer kaynaklarımızdan oluşan servislerimizden ya da diğer kaynaklarımızdan oluşan 
hediyeleri bu amaç için kullanmayız. Bu amaç uğruna hediyeleri bu amaç için kullanmayız. Bu amaç uğruna 
bölgesel yöneticileri, valileri ya da diğer politik figürleri bölgesel yöneticileri, valileri ya da diğer politik figürleri 
hiçbir şekilde desteklemeyiz. hiçbir şekilde desteklemeyiz. 

Agromillora’da bizler kaynakların kötüye kullanımını, Agromillora’da bizler kaynakların kötüye kullanımını, 
rüşveti ya da hükümetle ilgili herhangi bir politik faaliyet rüşveti ya da hükümetle ilgili herhangi bir politik faaliyet 
için rüşvet yeme durumunu kesin bir dille reddederiz. için rüşvet yeme durumunu kesin bir dille reddederiz. 
Diğer yasa dışı politik faaliyetler için de aynı tutumumuz Diğer yasa dışı politik faaliyetler için de aynı tutumumuz 
geçerlidir. geçerlidir. 
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7.4 
MÜŞTERİLER VE 
DİSTRİBÜTÖRLER

Şirketimizde, müşterilerimizle 
uzun süreli güven ilişkisine 
dayalı bir beraberlik kurmayı 
amaçlarız.

Ayrıca müşterilerimizle adil 
ve dürüst bir zeminde iyi 
ilişkiler içerisinde olmak 
için de çaba gösteririz.

Ürün ve servislerimizin pazar içerisinde hak ettiği Ürün ve servislerimizin pazar içerisinde hak ettiği 
değerlere bağlı olarak söz konusu alanda pazarlama değerlere bağlı olarak söz konusu alanda pazarlama 
ve satış faaliyetlerimizi yürüterek rekabet etmek için ve satış faaliyetlerimizi yürüterek rekabet etmek için 
gereken çabayı gösteririz.gereken çabayı gösteririz.

Buna ek olarak koşulları her ne olursa olsun hiçbir Buna ek olarak koşulları her ne olursa olsun hiçbir 
müşterimize karşı ayrımcılık uygulamayız müşterilerimizin müşterimize karşı ayrımcılık uygulamayız müşterilerimizin 
her birine, hangi tedarikçi firmanın tesis içerisinde her birine, hangi tedarikçi firmanın tesis içerisinde 
kullanılacağı ile ilgili objektif bir karar alması için, gerekli kullanılacağı ile ilgili objektif bir karar alması için, gerekli 
bilgileri veririz. bilgileri veririz. 

Müşterilerimizden gelen her öneri ve tavsiyeyi, Müşterilerimizden gelen her öneri ve tavsiyeyi, 
ürünlerimizin ve servislerimizin sürekli olarak gelişimine ürünlerimizin ve servislerimizin sürekli olarak gelişimine 
katkı sağlayacak türde oldukları sürece, dikkate alırız. katkı sağlayacak türde oldukları sürece, dikkate alırız. 

Ürünlerimizin, yasal şartların gerekli gördüğü seviyeye Ürünlerimizin, yasal şartların gerekli gördüğü seviyeye 
eş ya da bu seviyeden daha yüksek bir noktaya eşit eş ya da bu seviyeden daha yüksek bir noktaya eşit 
oranda, daima kalite standartlarını karşılayacak seviyede oranda, daima kalite standartlarını karşılayacak seviyede 
olmasına özen gösteririz. Sunduğumuz hizmetin her bir olmasına özen gösteririz. Sunduğumuz hizmetin her bir 
müşteri için en uygun hizmet olmasına da ayrıca dikkat müşteri için en uygun hizmet olmasına da ayrıca dikkat 
ederiz.ederiz.

Agromillora’da bizler müşterilere ait verilerin gizlilik Agromillora’da bizler müşterilere ait verilerin gizlilik 
içerisinde tutulduğunu garanti eder, müşteri talebi ya da içerisinde tutulduğunu garanti eder, müşteri talebi ya da 
yasal bir zorunluluk olmadığı sürece bu verileri üçüncü yasal bir zorunluluk olmadığı sürece bu verileri üçüncü 
şahıslarla paylaşmayız. Kişisel bazda müşteri verilerinin şahıslarla paylaşmayız. Kişisel bazda müşteri verilerinin 
toplanması, kullanımı ve işlenmesi kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi kişisel verilerin 
korunması ile ilgili yerel düzenlemeler çerçevesinde korunması ile ilgili yerel düzenlemeler çerçevesinde 
yapılmalıdır. yapılmalıdır. 

Agromillora Grup bünyesinde yer alan profesyoneller Agromillora Grup bünyesinde yer alan profesyoneller 
olarak bizler, müşterilerden ya da üçüncü şahıslardan olarak bizler, müşterilerden ya da üçüncü şahıslardan 
gelen ve tarafsızlığımızı ya da profesyonel objektif gelen ve tarafsızlığımızı ya da profesyonel objektif 
duruşumuzu etkileyecek müdahale ve etkileri, hem duruşumuzu etkileyecek müdahale ve etkileri, hem 
grup şirketlerinde hem de bağlı şirketlerde tanımlanan grup şirketlerinde hem de bağlı şirketlerde tanımlanan 
ilgili politikalara uygun olarak engelleriz. Bu bağlamda, ilgili politikalara uygun olarak engelleriz. Bu bağlamda, 
üçüncü şahıslar tarafından, Şirket Grubu içerisinde üçüncü şahıslar tarafından, Şirket Grubu içerisinde 
gerçekleştirilen faaliyetlere karşılık olarak sunulan, kişisel gerçekleştirilen faaliyetlere karşılık olarak sunulan, kişisel 
çıkar sağlayacak ödülleri kabul etmeyiz, aynı şekilde çıkar sağlayacak ödülleri kabul etmeyiz, aynı şekilde 
bizler de kendilerine bunu teklif etmeyiz.bizler de kendilerine bunu teklif etmeyiz.
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Agromillora’da bizler 
tedarikçi seçim sürecinde, 
herhangi bir ayrımcılığa 
neden olmamak için, 
objektiflik ve tarafsızlık 
kriterini göz önünde 
bulundururuz.

7.5 
TEDARİKÇİLER

Bu kapsamda, müşterilerden ya da üçüncü şahıslardan Bu kapsamda, müşterilerden ya da üçüncü şahıslardan 
gelen ve tarafsızlığımızı ya da profesyonel objektif gelen ve tarafsızlığımızı ya da profesyonel objektif 
duruşumuzu etkileyecek müdahale ve etkileri engelleriz. duruşumuzu etkileyecek müdahale ve etkileri engelleriz. 
Bu nedenle Şirket Grubu içerisinde gerçekleştirilen Bu nedenle Şirket Grubu içerisinde gerçekleştirilen 
faaliyetlere karşılık olarak sunulan, kişisel çıkar faaliyetlere karşılık olarak sunulan, kişisel çıkar 
sağlayacak ödülleri kabul etmeyiz. sağlayacak ödülleri kabul etmeyiz. 

7.6 
REKABET 
Dürüst bir rekabet ortamında, kullanıcıların ve Dürüst bir rekabet ortamında, kullanıcıların ve 
müşterilerin menfaatleri için kendi gerçekliğimizi ya da müşterilerin menfaatleri için kendi gerçekliğimizi ya da 
başkalarının gerçekliğini saptıracak herhangi bir tahribat başkalarının gerçekliğini saptıracak herhangi bir tahribat 
ve değişikliğe izin vermeyiz. Rakiplerimiz ya da üçüncü ve değişikliğe izin vermeyiz. Rakiplerimiz ya da üçüncü 
şahıslar aleyhine yapılan kampanyalara da destek şahıslar aleyhine yapılan kampanyalara da destek 
vermeyiz.vermeyiz.

Agromillora’da bizler, adil ticari uygulamalar Agromillora’da bizler, adil ticari uygulamalar 
gerçekleştirmek adına, pazar rekabet kanunlarını gerçekleştirmek adına, pazar rekabet kanunlarını 
benimser ve bunları takip ederiz.benimser ve bunları takip ederiz.

Üçüncü şahıslardan sağlanan ve rekabetle ilgili verileri Üçüncü şahıslardan sağlanan ve rekabetle ilgili verileri 
de içeren bilgiler her zaman kanunlara uygun olarak de içeren bilgiler her zaman kanunlara uygun olarak 
elde edilir. Bu nedenle endüstriyel casusluk, rüşvet, elde edilir. Bu nedenle endüstriyel casusluk, rüşvet, 
sahtekârlık bilginin sahtecilik yoluyla elde edilmesi sahtekârlık bilginin sahtecilik yoluyla elde edilmesi 
faaliyetlerine asla müsaade etmeyiz.faaliyetlerine asla müsaade etmeyiz.

7     DAVRANIŞ STANDARTLARI: DIŞ İLİŞKİLER
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Agromillora’yı temsil ederek 
kullandığımız iletişim 
kanalı her neyse ona uygun 
olarak doğru şekilde iletişim 
kurarız.

(etkinlikler, sosyal ağlar, basın açıklamaları, basında (etkinlikler, sosyal ağlar, basın açıklamaları, basında 
yer alan haberler, konferans görüşmeleri, kataloglar, yer alan haberler, konferans görüşmeleri, kataloglar, 
broşürler vs.)broşürler vs.)

Agromillora’nın parçalarına şekil veren herkes, Agromillora’nın parçalarına şekil veren herkes, 
Agromillora adına gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinde Agromillora adına gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinde 
kaba ve saldırgan bir dil kullanmayacağını, iftira kaba ve saldırgan bir dil kullanmayacağını, iftira 
atmayacağını ve eleştirmeyeceğini kabul eder. atmayacağını ve eleştirmeyeceğini kabul eder. 

7.7 
MEDYA VE
BİLGİ ŞEFFAFLIĞI
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Markamızın, imajımızın ve 
kurumsal saygınlığımızın 
en önemli değerlerimiz 
arasında olduğunu ve bu 
nedenle davranışlarımızın 
Agromillora’nın saygınlığına 
ve imajına zarar vermeyecek 
nitelikte olması gerektiğini 
kabul ederiz. 

7.8 
İLETİŞİM VE
DIŞ FAALİYETLER

Herhangi bir dış faaliyet, etkinlik sırasında ya da halka Herhangi bir dış faaliyet, etkinlik sırasında ya da halka 
açık alanlarda şirketimizin bağlılık, dürüstlük, servis, ekip açık alanlarda şirketimizin bağlılık, dürüstlük, servis, ekip 
çalışması ve yenilik gibi kurumsal değerlerine uygun çalışması ve yenilik gibi kurumsal değerlerine uygun 
hareketler içerisinde bulunmamız gerekmektedir. hareketler içerisinde bulunmamız gerekmektedir. 

Şirket tarafından izin verilen amaçlar haricinde, hiçbir Şirket tarafından izin verilen amaçlar haricinde, hiçbir 
şekilde Agromillora adını ya da markasını kullanamayız.şekilde Agromillora adını ya da markasını kullanamayız.

Şirketi temsil eden görsellere, logolara ve sembollere Şirketi temsil eden görsellere, logolara ve sembollere 
saygı duymalı ve aynı şekilde üçüncü şahıslara ait saygı duymalı ve aynı şekilde üçüncü şahıslara ait 
görsellere, logolara ve sembollere de aynı oranda saygı görsellere, logolara ve sembollere de aynı oranda saygı 
göstermeliyiz. Aklınıza takılan bir durum olması halinde göstermeliyiz. Aklınıza takılan bir durum olması halinde 
Kurumsal İletişim birimi ile irtibata geçebilirsiniz.Kurumsal İletişim birimi ile irtibata geçebilirsiniz.
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Kişilerin, yanıltıcı ve adil olmayan herhangi bir Kişilerin, yanıltıcı ve adil olmayan herhangi bir 
manipülasyonunu kesin bir dille reddederiz.manipülasyonunu kesin bir dille reddederiz.

Agromillora’da bizler takipçilerimize saygı gösteririz ve Agromillora’da bizler takipçilerimize saygı gösteririz ve 
içerisinde yer aldığımız sosyal medyadaki iletişimimiz içerisinde yer aldığımız sosyal medyadaki iletişimimiz 
her durumda örnek gösterilecek niteliktedir. Siyaseti, her durumda örnek gösterilecek niteliktedir. Siyaseti, 
din, iş ahlakı ya da benzer hassas konularla ilgili din, iş ahlakı ya da benzer hassas konularla ilgili 
görüşlere özellikle dikkat ederiz. Profesyonel çevrelerde görüşlere özellikle dikkat ederiz. Profesyonel çevrelerde 
yayımladığımız bu tür yayınlarda bu tarz konulardan yayımladığımız bu tür yayınlarda bu tarz konulardan 
özellikle uzak durmaya çalışırız.özellikle uzak durmaya çalışırız.

Eğer kendimizi sosyal medyada Agromillora çalışanı olarak Eğer kendimizi sosyal medyada Agromillora çalışanı olarak 
tanımlarsak, normalde müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla tanımlarsak, normalde müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla 
olan ilişkilerimizle, pozisyonumuzla ve sorumluluklarımızla olan ilişkilerimizle, pozisyonumuzla ve sorumluluklarımızla 
tutarlı bir pozisyon edinmeliyiz. Kendimizi sosyal medyada tutarlı bir pozisyon edinmeliyiz. Kendimizi sosyal medyada 
gerçek isimlerimizle ve uygun bir şekilde tanımlarız. Eğer gerçek isimlerimizle ve uygun bir şekilde tanımlarız. Eğer 
gerek görürsek, sosyal medyada sektör ile ilgili konular gerek görürsek, sosyal medyada sektör ile ilgili konular 
üzerinde konuşuyorsak pozisyonumuzu da belirtebiliriz. üzerinde konuşuyorsak pozisyonumuzu da belirtebiliriz. 
Dürüstlük Agromillora’nın temel erdemlerinden biridir. Dürüstlük Agromillora’nın temel erdemlerinden biridir. 
Belirli aralıklarla dijital profillerimizi güncelleyerek Belirli aralıklarla dijital profillerimizi güncelleyerek 
profilimizin her zaman gerçekleri yansıtmasını sağlamış profilimizin her zaman gerçekleri yansıtmasını sağlamış 
oluruz.oluruz.

Yayımladığımız bilgilerin doğruluğundan emin Yayımladığımız bilgilerin doğruluğundan emin 
olmak zorundayızdır. Sosyal medyada, şirket ya da olmak zorundayızdır. Sosyal medyada, şirket ya da 
Agromillora’ya bağlı üçüncü şahıslar (müşteriler, Agromillora’ya bağlı üçüncü şahıslar (müşteriler, 
tedarikçiler, iş ortakları) ile ilgili söylentiye, dâhili ya da tedarikçiler, iş ortakları) ile ilgili söylentiye, dâhili ya da 
gizli bilgiye dayanan yayınlar Agromillora’nın saygınlığı ve gizli bilgiye dayanan yayınlar Agromillora’nın saygınlığı ve 
imajı üzerinde negatif bir etki yaratabilir ve yasal süreçler imajı üzerinde negatif bir etki yaratabilir ve yasal süreçler 
yaşanmasına neden olabilir. Saygınlığımız ya da imajımız yaşanmasına neden olabilir. Saygınlığımız ya da imajımız 
üzerindeki negatif bir etki bir organizasyon olarak yalnızca üzerindeki negatif bir etki bir organizasyon olarak yalnızca 
Agromillora’ya zarar vermekle kalmaz Agromillora’da Agromillora’ya zarar vermekle kalmaz Agromillora’da 
çalışan bizleri de olumsuz olarak etkiler. çalışan bizleri de olumsuz olarak etkiler. 
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7.9 
TOPLUMA BAĞLILIK

Agromillora’da bizler, tüm grup şirketlerinin Agromillora’da bizler, tüm grup şirketlerinin 
yakınlarındaki alanların gelişimi için işbirliği yaptığımız yakınlarındaki alanların gelişimi için işbirliği yaptığımız 
bölgelerdeki yerel halka karşı kuvvetli bir bağlılık bölgelerdeki yerel halka karşı kuvvetli bir bağlılık 
duygusuna sahibizdir. Bu kapsamda her bir bölgede yer duygusuna sahibizdir. Bu kapsamda her bir bölgede yer 
alan insanlarla uzun süreli güzel bir ilişki oluşturmak ve alan insanlarla uzun süreli güzel bir ilişki oluşturmak ve 
sahip oldukları haklara, kültürlerine, geleneklerine saygı sahip oldukları haklara, kültürlerine, geleneklerine saygı 
duymak adına çaba göstermekteyiz.duymak adına çaba göstermekteyiz.

İçinde bulunduğumuz 
gezegene ve çevremize 
karşı yüksek sadakat 
duygusuna sahibiz.

7.10 
ÇEVRESEL KORUMA

İş faaliyetlerimizin tamamı ve içinde yer aldığımız İş faaliyetlerimizin tamamı ve içinde yer aldığımız 
çevre tamamen doğa ve bitki türleri ile alakalı olup bu çevre tamamen doğa ve bitki türleri ile alakalı olup bu 
durum bizleri doğayı ve çevreyi koruma konusunda durum bizleri doğayı ve çevreyi koruma konusunda 
desteklemektedir. desteklemektedir. 

Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz ülkelerde çevrenin Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz ülkelerde çevrenin 
korunması ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak korunması ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak 
çalışmaktayız.çalışmaktayız.
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8.1 
ETİK VE DAVRANIŞ 
KURALLARININ 
DAĞITILMASI VE 
YAYINLANMASI

Doğası gereği, Etik 
ve Davranış Kuralları 
her tür olası durumu 
kapsamayabilir ancak 
yönetim politikalarımıza 
rehberlik etme yolunda temel 
kriterlerin oluşturulması ve 
profesyonel faaliyetlerimizin 
geliştirilmesi aşamasında 
karşılaşabileceğimiz 
herhangi bir sorunun çözümü 
için sınırlı içeriğe sahiptir. 

Söz konusu bu Etik ve Davranış Kuralları, Agromillora Söz konusu bu Etik ve Davranış Kuralları, Agromillora 
Grup’un 21 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu Grup’un 21 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu 
toplantısında onaylanmış ve 21 Mart 2018 tarihinde toplantısında onaylanmış ve 21 Mart 2018 tarihinde 
genel bir kural olarak yürürlüğe konmuştur.genel bir kural olarak yürürlüğe konmuştur.

Bu belge holding şirketlerinin, bağlı bulunan alt Bu belge holding şirketlerinin, bağlı bulunan alt 
şirketlerin ve şirketin yerleşkelerinin bulunduğu şirketlerin ve şirketin yerleşkelerinin bulunduğu 
bölgelerden gelen temsilcilerinin yer aldığı bir çalışma bölgelerden gelen temsilcilerinin yer aldığı bir çalışma 
grubu tarafından, bu konuda uzmanlaşmış kişilerin grubu tarafından, bu konuda uzmanlaşmış kişilerin 
de desteği alınarak, hazırlanmıştır. Agromillora Grup de desteği alınarak, hazırlanmıştır. Agromillora Grup 
yönetimi ve Etik Kurulu belgeyi yönetim kurulunun resmi yönetimi ve Etik Kurulu belgeyi yönetim kurulunun resmi 
onayından önce geçerli kılmıştır. onayından önce geçerli kılmıştır. 

Agromillora’ya ait Etik ve Davranış Kuralları, var Agromillora’ya ait Etik ve Davranış Kuralları, var 
olduğumuz ülkelerin tamamının resmi dillerinde olduğumuz ülkelerin tamamının resmi dillerinde 
yayınlanacaktır.yayınlanacaktır.

Etik ve Davranış Kuralları hızlı bir şekilde tüm personele, Etik ve Davranış Kuralları hızlı bir şekilde tüm personele, 
süpervizörler dahil olmak üzere ve her seviyedeki süpervizörler dahil olmak üzere ve her seviyedeki 
yöneticilerin yanı sıra iş ortaklarına da dağıtılacaktır. yöneticilerin yanı sıra iş ortaklarına da dağıtılacaktır. 

Bu belgenin bir kopyası tüm personele ve iş ortaklarına Bu belgenin bir kopyası tüm personele ve iş ortaklarına 
teslim edilecektir. Bilgi, Bağlılık ve Adanmışlık Bildirgesi teslim edilecektir. Bilgi, Bağlılık ve Adanmışlık Bildirgesi 
her bir birey tarafından, kendilerinden izin alındığının her bir birey tarafından, kendilerinden izin alındığının 
kanıtı olarak, imzalanmalıdır. Benzer olarak, her yeni kanıtı olarak, imzalanmalıdır. Benzer olarak, her yeni 
personele ve iş ortağına verilen Kurallarda de imza personele ve iş ortağına verilen Kurallarda de imza 
karşılığında teslim edilmelidir. karşılığında teslim edilmelidir. 

Bağlı bulunan alt şirketler Etik ve Davranış kurallarını Bağlı bulunan alt şirketler Etik ve Davranış kurallarını 
üçüncü şahıslara (müşteriler, tedarikçiler, servis üçüncü şahıslara (müşteriler, tedarikçiler, servis 
sağlayıcılar vs.), bilgi amaçlı olarak, talep edilmesi halinde, sağlayıcılar vs.), bilgi amaçlı olarak, talep edilmesi halinde, 
sunacaklardır.sunacaklardır.

Bu belgede tanımlanmamış bir durumla karşılaşmamız Bu belgede tanımlanmamış bir durumla karşılaşmamız 
halinde iş ahlakı, misyon, vizyon, değerler, prensipler halinde iş ahlakı, misyon, vizyon, değerler, prensipler 
ve genel standartlar konusunda daha geniş bir ve genel standartlar konusunda daha geniş bir 
referans arayışına gireriz. Ve her zaman olduğu gibi, referans arayışına gireriz. Ve her zaman olduğu gibi, 
davranışlarımızın doğruluğunu teyit etmek amacıyla üst davranışlarımızın doğruluğunu teyit etmek amacıyla üst 
amirimize ya da Etik Komitesi başvurabiliriz. amirimize ya da Etik Komitesi başvurabiliriz. 

Bağlı şirketlerin tamamında bir kez yayınlandıktan Bağlı şirketlerin tamamında bir kez yayınlandıktan 
sonra, Etik ve Davranış Kuralları değişikliklere ve sonra, Etik ve Davranış Kuralları değişikliklere ve 
adaptasyonlara gerek duyuldukça güncellenecektir. adaptasyonlara gerek duyuldukça güncellenecektir. 
Belgenin yeni versiyonu yayınlanacak ve herkes bir Belgenin yeni versiyonu yayınlanacak ve herkes bir 
kez daha Bilgi, Bağlılık ve Adanmışlık Bildirgesini kez daha Bilgi, Bağlılık ve Adanmışlık Bildirgesini 
imzalayacaktır. Önceki versiyonlara göre değişiklikleri de imzalayacaktır. Önceki versiyonlara göre değişiklikleri de 
kapsayan içerikle ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlamak kapsayan içerikle ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlamak 
bizlerin sorumluluğunda olacaktır. bizlerin sorumluluğunda olacaktır. 
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8.2 
ETİK KOMİTESİ 
HAKKINDA
Etik Komitesi Grup içerisinde Etik ve Davranış Etik Komitesi Grup içerisinde Etik ve Davranış 
Kurallarının uygulanmasından sorumludur. Kurul, Kurallarının uygulanmasından sorumludur. Kurul, 
yönetimde söz sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin yönetimde söz sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin 
meydana getirdiği Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.meydana getirdiği Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.

Belgenin tüm personel 
ve iş ortakları 
tarafından anlaşılması 
ve bilinmesini 
sağlamak

02

Yorum ve uygulama ile 
ortaya çıkan talepleri 
toplama ve çözümleme

03

Şikâyetleri toplama ve 
çözümleme ve bunları 
kurulu prosedüre göre 
yönlendirme

04

Uygunluk derecesini 
değerlendirme 

05

01 Belgenin periyodik 
revizyonunu 
tasarlamak ve bunu 
Yönetim Kuruluna 
sunmak

Etik Komitesi, Etik ve Davranış 
Kuralları ile ilgili temel 
fonksiyonları:

8     AGROMİLLORA GRUBUN ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARININ YÜRÜTÜLMESİ
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8.3 
SORGU VE 
ŞİKÂYET 
KANALI

Agromillora, Kural ile tam uyumluluk 
sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek 
amacıyla Sorgu ve Şikâyet Kanalı’nı 
kullanır. Bu gizli bir iletişim kanalı olup, bu 
kanal vasıtasıyla aşağıda yer alan konularla 
ilgili iletişim kurabiliriz:

inquiries@agromillora.com complaints@agromillora.com

- Veri koruma mevzuatı dâhilinde - Veri koruma mevzuatı dâhilinde 
ilgili şikâyet verileri isimsiz olarak ilgili şikâyet verileri isimsiz olarak 
ve gizli bir şekilde muhafaza ve gizli bir şekilde muhafaza 
edilecektir. Kişisel bilgiler, edilecektir. Kişisel bilgiler, 
gereken hallerde, yetkililerle gereken hallerde, yetkililerle 
paylaşılabilir.paylaşılabilir.

- Doğrudan veya dolaylı olarak - Doğrudan veya dolaylı olarak 
kanal vasıtasıyla misilleme kanal vasıtasıyla misilleme 
yapılamaz.yapılamaz.

Kurallar ile ilgili 
bir şüphemiz ya da 
sorumuz olduğunda:

Uygunsuz bir davranışı 
bildirmek bizlerin 
sorumluluğundadır. 
Kurallar ile çelişen 
herhangi bir durumla 
karşılaşmamız halinde 
şu adrese bildirimde 
bulunabiliriz: 

Sorgu ve Şikâyet Kanalını 
sorumlu bir şekilde, 
güvenilir bilgiler ve 
doğrulanabilir veriler 
vererek kullanmalıyız. 
Agromillora, kendi 
açısından, Kanalın 
aşağıdaki durumları 
garanti edeceğini bildirir:

Şikâyetlerin işlenmesi 
ve soruşturulması 
Etik Komitesi 
sorumluluğundadır.
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Agromillora’yı çalışmak 
için harika bir yer haline 
getirmek tamamen bizim 
sorumluluğumuzdadır. 
Kurallara uygun olarak 
hareket etmek de, bu yolda 
daha iyi şeyleri başarabilmek 
için bize yardımcı olacaktır.

8.4 
DİSİPLİN SİSTEMİ

Agromillora’nın Etik ve Davranış Kurallarına uyum Agromillora’nın Etik ve Davranış Kurallarına uyum 
konusunda yaşanan sıkıntılar, mevzuatlar, anlaşmalar, konusunda yaşanan sıkıntılar, mevzuatlar, anlaşmalar, 
yönetmelikler ya da her ülkedeki ya da Grup ve yönetmelikler ya da her ülkedeki ya da Grup ve 
bağlı şirketlerde tanımlı disiplin sistemlerinde, bağlı şirketlerde tanımlı disiplin sistemlerinde, 
kanunlarda, anlaşmalarda, örf ve adet hukukunda, kanunlarda, anlaşmalarda, örf ve adet hukukunda, 
uygulama pratiklerinde yer alan disiplin yaptırımlarının uygulama pratiklerinde yer alan disiplin yaptırımlarının 
uygulanmasına neden olabilir.uygulanmasına neden olabilir.

Etik Komitesi bu tedbirlerin etkili ve düzgün bir şekilde Etik Komitesi bu tedbirlerin etkili ve düzgün bir şekilde 
uygulanmasından ve hatta idari ve cezai önermelerden uygulanmasından ve hatta idari ve cezai önermelerden 
sorumludur.   sorumludur.   
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Etik ve Davranış Kuralları, Agromillora Grup personelleri ve iş ortakları tarafından, 
pozisyonlarından ve sorumluluklarından bağımsız olarak, takip etmeleri gereken 
davranış parametrelerini içerir. Böylece çalışanlar kurumun bir parçası olarak elde 
ettikleri ayrıcalık ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olurlar.

Agromillora’ya ait Etik ve Davranış Kuralları tarafıma iletildiğini, söz 
konusu belgeyi anladığımı ve bu belgeye bağlı kalacağımı kabul eder ve 
belgeyle uyumlu bir şekilde çalışacağımı taahhüt ederim.

İsim Pozisyon

Bağlı Bulunulan Alt KuruluşKimlik ya da Pasaport No

İmzaTarih
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