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MÜKEMMELLIĞE BAĞLILIK 



Giovanni Ferrero

olmayan davranışları önleyebilecek bir araç değildir, ancak değerlerimize ışık tutmaya, hatalarımızdan 
ders çıkarmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya yardımcı olacaktır. 
Mesleki Ahlak Kurallarımıza düzenli olarak başvurmalı ve çevremizde olan bitene daha fazla dikkat 
etmeliyiz: yalnızca yanıt aramayı değil kendimize sorular sormayı öğrenmek zorundayız. 
Şirket ve genelde toplum için mükemmellik arayışımız ve değerlerimizin peşinden gitmemiz, bu ilkeleri 
günlük çalışmalarımızın ve aldığımız her kararın parçası haline getirmeye katkı sağlama becerimize 
bağlıdır. 

Her birinize en iyi dileklerimi sunar,Ferrero ile olan kariyerinizde başarılar dilerim.

Pietro Ferrero, Ferrero’yu Alba’da, 1946 yılında kurdu. Oğlu Michele, Ferrero’yu Avrupa ve dünyaya 
yaydı. 
Bağlılığımız, her daim mükemmellik, güvenilirlik ve güvene olan tutkumuzun bir ifadesi olan ürünlere 
ağırlık vermektedir. 
Geçmişin güçlü temelleri sayesinde bu Mesleki Ahlak Kuralları, bu değerlere dayanan karar ve 
eylemlerimizi yeniden doğrular. Ferrero, bu bağlılığı paylaşan nesiller tarafından inşa edilmiştir. 
Bağlılık kendisini, saygı ve sorumluluk, doğruluk ve profesyonellik, sadakat ve güven ve araştırma ile 
yenilik tutkusu gibi yol gösteren ilkelerimizin izini kaybetmeden amaçlarımızın peşinden gitmek olarak 
gösterir. Başlangıçtan beri bu yol gösterici ilkeler, işimizde önceliğin her zaman tüketiciler olmasını 
garanti etmemize olanak sağlamıştır. 
Bu davranış kurallarıyla hedefimiz, davranışlara ilişkin olası belirsizlikleri azaltmak, aynı zamanda 
Şirketimizle çalışan herkese, temelde yatan değerlerimizi anlatmaktır. 
Bugün, etik vizyonumuzu onaylamak ve ilke, değer ve sorumluluklarımızı açıkça beyan etmek hiç 
olmadığı kadar zaruridir.
Bu ilkeler, çalıştığımız topluluklarda, bizimle çalışan her kişi ve Şirketle ilgili olan her paydaşla birlikte 

piyasadaki, özellikle tüketicilerle olan ilişkileri yürütmemize yol gösterir. Bu, şeffaf çalışmak zorunda 
olduğumuz, ihtiyari kararları azaltmak ve işler yanlış gittiğinde sorumluluk yüklenmek zorunda 
olduğumuz anlamına gelir. 
Yalnızca çabalarımızı ve faaliyetlerimizi birleştirerek sağlam bir gelecek yaratabiliriz. Hepimizin birlikte 
çalışması, kendimizi ve birbirimizi çalışmalarımızda sürekli zorlamamız gereklidir.
Çünkü zaman, beceri ve fikirlerini ortaya koyan ve şimdiye kadar başarılı olmamızı sağlayan ilke ve 
değerleri yeniden doğruladığımız tüm ortaklar çalışmaları için takdir edilmeyi hak ediyorlar.
Küresel seviyede olağanüstü genişleme gösteren bizimki gibi bir Grubun, bu büyümeden 
kaynaklanabilecek çelişkiler arasında, örneğin özgürlüğe karşı kurallar, yaratıcılığa karşı sorumluluk, 
bireysel girişime karşı toplu koruma arasında, kurum içinde hassas bir dengeye ihtiyacı olduğunu 
unutamayız.
Bu bağlamda, bu Mesleki Ahlak Kuralları yalnızca sağlam kurulmuş bir mükemmelliği resmileştirmek 
için değil, aynı zamanda hem kurum içinde hem de dışında gelecekteki davranışlarımızda olabilecek 
karmaşıklıkları yönlendirecek bir rehber, bir “pusula” yaratma fırsatını da temsil eder. 
Elbette Mesleki Ahlak Kuralları kendi başına yeterli değildir. Her zaman değerlerimiz doğrultusunda 

MESLEKI AHLAK KURALLARIMIZA BAŞVURARAK, 
SINIRLARIMIZI BELIRLERIZ
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Ferrero Şirketi, güçlü insani katkı ve ileriyi düşünen 
iş değerleri temeliyle yaratılmıştır. Her zaman 
toplumsal sorumluluk ve etik değerler alanında 
öncü olmuştur. Ferrero bunu, kültürlere, çeşitliliğe 
ve iyi yerel uygulamalara gösterdiği saygıyla,
Alba’daki yerinden dünya genelindeki tüm bağlı 
Şirketlerine gittikçe genişleyen çeşitli girişimler 
sayesinde başarmıştır. 
Ferrero, topluluk için değer yaratmak, Şirket için 
değer yaratmak amacıyla içinde her zaman iki 
amaç taşımıştır. 
Geçmişte, toplumsal seviyede değer yaratmak 
öncelikli olarak istihdam yaratmakla ve 
dolaylı olarak “toplumsal refah” oluşturmakla 
özdeşleştirilmekteydi. 

Bugün, bu yeterli değil. Küresel ekonomi ve dünya 
genelinde iletişim, şirketlerin yalnızca kendi 
davranışlarından ve ürün kalitelerinden değil, 
toplumsal bağlılıklarından, çevreye saygılarından 
ve insan hakları ile işçi haklarının dünya çapında 
tüm ülkelerde savunulmasından sorumlu olmalarını 
gerektiren daha karmaşık bir ortamda faaliyet 
gösterdikleri bir iletişim ağı oluşturmaktadır. 
Ferrero’da bizler, tüketicilerimize ve genel olarak 
topluma, normların ötesine geçen ve yalnızca ürün 
veya kara odaklanmayan gönüllü bağlılığımızla 
birlikte daha somut yanıtlar verebilmekten gurur 
duyuyoruz. 
Bu Mesleki Ahlak Kuralları, tüm ortaklar tarafından 
uyulması gereken davranışlarca düzenlenen ve 

Şirketin her seviyesindeki bireylerin davranışlarını 
yönlendirme amacı taşıyan Ferrero Şirket 
İlkelerine (bunları okumak için aşağıya bakınız) 
dayanmaktadır. 
Ferrero, kendi değerlerine: kişilere, ürünlerin 
mutlak kalitesine, yerel topluluğa, toplumsal 
gelişme ve uluslararası olmaya gösterilen dikkate 
temelden bağlıdır. Bu değerler, Şirketin faaliyet 
gösterdiği her yere ulaşır. 
Ferrero’da bu girişimci felsefenin önemli rehber 
ilkelerini hatırlayınız:

TÜKETICILERIMIZ
Ferrero, en yüksek kaliteli ürünler meydana 
getirerek tüketici memnuniyetine kendini 

adamıştır. Bir yandan paydaşlarımızı korurken, 
bir yandan karlı olabilmenin arasındaki dengeyi 
devamlı kurmaya çalışırız.
Zaman içinde tüketiciler yeni zevk ve ihtiyaçlar 
geliştirirken, Ferrero bu ihtiyaçlara, tüketicilerin 
bizlerden beklemeye alışkın olduğu aynı değerler, 
kalite ve geçmişten gelen tutkuyla yanıt verir. 
Başarılı strateji, değişen zevkleri tatmin 
ederken sağlıklı tercihleri beklemek, anlamak 
ve yönlendirmekle beraber bugün müşterilerin 
beğenisine hitap eden şekerleme ürünleri 
yapmaktır.
Gerek tüketiciler, gerekse Ferrero için değerli 
kalite, tüketilen ürünün kalitesidir.

ÇALIŞANLARIMIZ
İnsanlarımıza gösterdiğimiz ihtimam, herkesin 
kendi becerilerini güçlendirebildiği ve 
geliştirebildiği, olumlu bir ortamda çalışabildikleri 
ve liyakat çerçevesinde ödüllendirildikleri 
olumlu bir ortam yaratmakla günlük yaşamda 
gözükmektedir. 
Şirket genelinde, Ferrero’da çalışan kişileri ve 
ailelerini desteklemeye bağlı çeşitli hizmetler 
bulunmaktadır.
Örnek olarak, İtalya ve Almanya’da “Sosyal 
Yardım” adındaki hizmetler ihtiyaç anlarında (tıbbi 
ziyaretler, mali destek) aileleri destekler, emekli 
maaşlarında ve sosyal faaliyetlerde (tatil kampları, 
emekliliği şereflendirme ve kutlama, çocuklar için 

Noel partileri) yardımcı olurlar.
Fransa ve İtalya, iş/hayat dengesine odaklanan 
birçok projeye (Şirket çocuk yuvası, mini kulüpler, 
aileler için destek hizmetleri, ortakları dinleme 
grupları) ve “yarı zamanlı” çalışma saatleri temin 
etmek, küçük çocukları olan erkek ve kadın 
çalışanlar için özel izinler vermek için tasarlanan 
planlara sahiptir. 

ÜRÜNLERIMIZ
Benzersiz Satış Teklifleriyle (BST), tüketici için 
aşinalık ve güvenilirlikleri sayesinde büyük tüketici 
markaları olma potansiyeline sahip özel uzmanlık 
ürünleri yapıyoruz. 
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tamamen girişimsel bir anlayışa sahip olan yani kar amacı güden gerçek  “işletmeler” olan  Ferrero 
Toplumsal İşletmelerinin oluşumundaki ilham kaynağı olmuştur. Diğer yandan bu işletmeler, gelişmekte 
olan ülkelerin en az desteğe sahip olan bölgelerinde istihdam sağlama hedefini güttükleri için “toplumsal” 
bir niyet taşımaktadırlar.
Ayrıca bu işletmelerin toplumsal ruhu faaliyet gösterdikleri bölgelerde gerçekleştirilen insani girişimler 
ile de kendini göstermektedir.
Bu girişimlerin amacı bebeklerin ve çocukların sağlığını korumak ve onların eğitimsel ve toplumsal 
gelişimini sağlamaktır; söz konusu girişimler “United Kinder of the World” amblemi altında ilerlemektedir.
Bugüne kadar Ferrero Kamerun, Güney Afrika ve Hindistan’da bu işletmelerden üç tanesini kurmuştur.
Ferrero, ayrıca, birçok yıldan bu yana, obezite ile savaşmak ve bunu önlemek amacıyla da, gençleri aktif 
bir yaşam biçimini benimsemeye teşvik etmek için gençlik spor faaliyetlerine somut destek vermektedir. 
Bu amaçla Ferrero Kinder+Sport programı ile gerek ruhsal-fiziksel sağlık gerekse grup uyumu açısından 
neşeli bir yaşam prensibi olarak hareket etme kültürünü teşvik etmek için tüm dünyadaki çocuklar 
arasında fiziksel aktivitenin yayılmasını desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır.

YENILIKÇILIK
Yenilikçilik, güçlü ve kendine has Benzersiz Satış Önerisine (USP) ve yeni ürün kategorileri yaratma 
yetkinliğine sahip olan ürünleri, yaratıcılıkla geliştirme isteğiyle ortaya çıkar.
Rekabetçi avantajın birinci kaynağı olan yenilikçilik, yalnızca ürün ve ambalajlarda değil, aynı zamanda 
hammaddelerin seçimi ve işlenmesinde, reklamda, dağıtımda ve tüm imalat aşamalarında mevcut 
modellerin ötesinde yaratıcı biçimde düşünmektir.
Bir ürün mükemmel kalitesiyle diğerlerinden ayrılıyorsa, müşteri, muhakeme ederek bu kalitelerin 
ayrımına varabilir; böylece yenilikçilik ve devamlı iyileştirme çabaları, insanlarımızın tutkusu ve gündelik 
bağlılıkları sayesinde olanaklı olacaktır. 

İyi Okumalar!

ÇEVRESEL VE TOPLUMSAL BAĞLILIK
Çevreye gösterilen ihtimam, diğer şeylere ilaveten, 
enerji tasarrufuna ağırlık veren, yerel seviyedeki 
bir dizi girişimde (yenilenebilir kaynaklarla yeniden 
enerji üretimi için planlar ve ambalaj azaltma ve 
geri kazanma) kendini göstermektedir. 
Hammadde tedariki toplumsal açıdan sorumlu 
tercihlerden bağımsız değildir.
En yüksek kaliteli Ferrero hammaddelerinin 
kullanımına olan bağlılığa ilaveten, Ferrero bu 
hammaddelerin sürdürülebilirliğini belgelendirir 
ve aynı zamanda bu hammaddelerin üretildiği 
toplumların desteklenmesi ve gelişimi için, 
kakao ve palmiye yağının üretildiği ekvator 
bölgesinde bir dizi yerel projeler sürdürmektedir 

(Fil Dişi Sahilleri, Ekvator, Gana, Malezya). 
1983 yılında, Alba’da, başlangıçta emekli olan 
Ferrero çalışanlarını bir araya toplamak ve  onlara 
hala Şirkete mensup olma duygusunu aşılamak 
amacını taşıyan küçük bir yapı olan Ferrero 
Sosyal Faaliyetleri kuruldu. 1991 yılında bir Vakıf 
haline gelen ve Grup ile birlikte büyüyen bu yapı, 
bugün,  faaliyet alanını ve ufkunu genişleterek 
çalışmalarını tüm İtalya’da ve diğer Avrupa 
ülkelerinde yürütmekte olan bir sosyal, eğitim ve 
kültür merkezi haline gelmiştir.
Ferrero Grubunun kurulduğu ilk günden 
itibaren şirket kültürü ve çalışmalarına derinden 
özümsenmiş olan kurucu Pietro Ferrero ve onun 
mirasçılarının girişimci ve yardımsever ruhu, 13

CAMERUN, GÜNEY AFRIKA VE HINDISTAN’DA SOSYAL GIRIŞIMLERI VARDIR
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AMAÇ VE HEDEF KITLE
Ferrero Mesleki Ahlak Kuralları Şirket, kendi insan kaynakları, ayrıca asıl dış ortakları arasındaki bağı 
kuvvetlendiren bir değerler birliğidir. 
Ferrero Mesleki Ahlak Kuralları 1 Ocak 2010 tarihinden beri yürürlüktedir ve aşağıdaki amaçlara 
hizmet etmesi için oluşturulmuştur: 
• Şirket ve Şirkette çalışan kaynaklar için rehber ilkeleri tanımlamak;
• Şirketin ortakları için ve ortakların Şirket için yüklendiği temel yükümlülükleri belirlemek;
• Şirketin hissedarları açısından konumunu belirtmektir.
Mesleki Ahlak Kuralları, tüm Ferrero ortaklarının varlığıdır: herkese yardım edecek bir araçtır.
Herkesin değer üretmesi ve yaymasını sağlayacak değerlerle oluşturulmuştur.
Ferrero Mesleki Ahlak Kurallarının temelinde, tüm kanun ve düzenlemelere uyulmasının zorunlu olduğu 
ilkesi yatmaktadır.
Bu nedenle, çalıştıkları yerlere bakılmaksızın, her Ferrero ortağı yalnızca yürürlükteki kanun ve 
düzenlemelere uymakla kalmamalı, aynı zamanda geçerli Mesleki Ahlak Kurallarına da uymalıdır. 
Mesleki Ahlak Kuralları danışmanlar, tedarikçiler, müşteriler (perakendeciler) tarafından da 

gözetilecektir, ayrıca Ferrero ile ilişkili olan herkesin açıkça taahhütte bulunması istenecektir.
Bu Kuralların kapsamı, uygulaması ve alıcılarına ilişkin belirli ayrıntılar için “Kurallar ve Kontroller” 
başlıklı bölüme başvurunuz.
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Müdür: 
her amir veya müdürünü ifade eder. 

İş yeri, iş ortamı: 
her ortağın çalışmasını gerçekleştirdiği, toplantı, 
buluşma, aktarma için gittikleri fiziksel mekân ve 
çalışanların tümü. 

İnsan Kaynakları Bölümü: 
Her Şirkette, personel alımı, yerleşimi, yönetimi ve 
gelişimiyle ilgili çalışan, Ferrero’daki kişileri ifade 
eder. 

Hukuki İşler Bölümü: 
Ferrero’da, her Şirkette, ticaret hukuku, rekabet, 
ticari markalar, markalar ve patentler, sınaî ve ticari 
sözleşmeler ve ürüne ilişkin yasal meselelerle 
ilgili konulardan sorumlu kişilerdir. 

İç Denetim Birimi: 
Gruptaki Şirketlere kurum içi denetimlerini, risk 
yönetimlerini ve kurumsal yönetişim faaliyetlerini 
değerlendirmeleri ve geliştirmeleri için yardımcı 
olan şirket bölümüdür. 

TANIMLAR
Mesleki Ahlak Kurallarının içeriğini daha iyi 
anlayabilmek için, aşağıda bu belgede kullanılan 
bazı terimlerin açıklamaları yer almaktadır.
Daha fazla bilgi için ilgili kişiler İnsan Kaynakları 
Bölümüne başvurmalıdır. 

Ferrero:
Ferrero Grubunun faaliyet gösterdiği her yerde 
Şirket anlamına gelir.
Bu Kurallar altında “Ferrero”ya atıfta bulunarak 
yapılan taahhütler, Grupta çalışan tüm müdürler, 
amirler ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını 
ifade eder. 

Şirket: 
Gruptaki Şirketleri oluşturan kişiler ve varlıkları 
ifade eder.

Ortak: 
Ferrero için veya menfaatine çalışan herkesi ifade 
eder. Buna, çalışanlar, devam eden ilişkileri olan 
dış danışmanlar ve Şirketin günlük işçileri dâhildir. 

Üst amir: 
her ortağın günlük çalışmasında başvurduğu ve 
talimatlarını aldığı doğrudan amirini ifade eder. 
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ve günlük alışverişlerinde ürünlerimize 
gösterdikleri güvenleri, onlarla sürdürdüğümüz 
kalıcı ilişkinin merkezindedir. 

• Şirket uygulamalarımız meslektaşlar arasındaki 
karşılıklı güven, gerek Gruba gerekse her gün 
etkileşime girdiğimiz sivil toplum paydaşlarına 
karşı tam bağlılık ve şeffaflığa dayanmaktadır. 

SAYGI VE SORUMLULUK 
• Ferrero Grubu şirketlerinin faaliyet gösterdiği 

her yerde insan onurunun korunmasını, 
insan haklarına mutlak ve koşulsuz saygıyı 
destekliyoruz. 

• Çocuk işçilerin istismarının ve zorla ve zorunlu 
çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını etki alanımız 

içinde ve tüm üretim zincirinde, belirli hukuki 
yollarla ve yerel topluluklarla kurduğumuz yakın 
ilişkilerle destekliyoruz. 

•  Eşit muamele ilkesine olan saygımıza dayanarak, 
insan kaynaklarımızın profesyonel ve kişisel 
gelişimini destekliyoruz. Bu durum, faaliyet 
gösterdiğimiz bölgelerdeki yerel Topluluklarla 
da güçlü bağlarımızı kuvvetlendirmeye katkı 
sağlar. 

•  İşe alma anından başlayarak, Grubun tüm 
Şirketlerinde istihdam uygulamalarında 
her çeşit ayrımcılıktan kaçınmak için 
çalışırız. İstihdam stratejimizin ilk hedefi, 
profesyonel büyüme ve başarıların takdiri 
ilkelerinden etkilenen kalıcı ilişkiler kurmaktır. 

•  Çalışanlarımızın Sendikalara üye olma 
özgürlüklerini temin eder ve sözleşme 
konularında Sendikanın rolünü tanırız.

•  İnsan sağlığının korunması ve çevreye 
gösterilen saygı işletmesel uygulamalarımızın 
merkezindedir.

 Tesislerimizi,  yenilenebilir kaynaklar dâhil olmak 
üzere, su, enerji, hammadde ve diğer maddeler 
gibi sürdürülebilir kaynaklar kullanarak 
yönetiriz. Özellikle emisyonu azaltmak, atıkları 
ortadan kaldırmak ve atık ürünleri doğru yoldan 
yönetmek suretiyle, çevreye olan etkimizi her 
yoldan azaltmak için çabalarız.

DOĞRULUK VE SAĞDUYU
• Tüketicilerle olan ilişkilerimiz, reklamlar 

dâhil olmak üzere, insan onuru, aile ve 
çocuk değerlerine, ahlaki ve etik ilkelerimiz 
doğrultusunda saygı gösterir. Bunlar, ürünlerin 
doğru kullanımına dayandırılır ve sağlıklı 
yaşam tarzının teşvik edilmesinden doğar. 

• Uluslararası, Ulusal ve Yerel Kurumlara yönelik 
savunuculuğumuz, sağlam bilimsel bilgilere 
dayanmaktadır ve her zaman fikri ve davranışta 
doğruluk, ayrıca şeffaflıktan esinlenmektedir. 

“Ferrero, Grubun gelecekte sağlam ve güçlü bir 
büyüme için zorlukları aşmayı sağlayan zengin 
kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklar ürünlerinin 
gücünden ve bütün çalışanları tarafından 
paylaşılan ait olma hissinden gelmektedir.
(...) Bu nedenle, kendinize güvenin, her 
zaman çalışmalarınızın simgesi olan sadakat, 
profesyonellik ve bağlılıkla, elinizden geleni 
yapmaya devam edin: bu değerler, geçmişte 
başarılı olmamıza yardım eden yadsınmaz 
değerlerdir ve gelecekte daha fazla başarıya 
ulaşmamız için kilit bir unsurdur.”

(Michele Ferrero, Aralık 2008)

Ferrero, aile geçmişine dayanmakta, tüketicilere 
yönelik günlük taahhütlerimize ilham veren ilke ve 
değerleri temel almaktadır. 
Şirket İlkelerimiz, 1946 yılında kuruluşundan beri 
Gruba yol göstermiştir ve bunların uygulanması 
karşılaştığımız engellerle birlikte gelişmektedir. 
Bu İlkeler Şirket tarafından ilk kez 2004’te bir 
araya getirilmiş ve paylaşılmıştır; bu güncellenmiş 
halidir. 
 
SADAKAT VE GÜVEN
• Tüketici ihtiyaçlarına gösterdiğimiz devamlı 

dikkat, azami şeffaflık ve kalitede mükemmellikten 
kaynaklanan şirket politikamızın temelidir. 
Tüketicilerimize gösterdiğimiz sadakat 25KURALLARI
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ARAŞTIRMA VE YENILIKÇILIK TUTKUSU
• Hedefimiz yenilikçi araştırma ve üretim süreçleri 

geliştirerek ve kendi teknolojilerimizi kullanarak 
benzersiz ürünler yaratmaktır.         

• Hammaddelerimizin organoleptik ve besleyici 
özelliklerini korumak üzere konsolide kalite ve 
izlenebilirlik işlemleri uygularız.

• Başarımızın temelini oluşturan bir unsur, 
kaynak, hasat ve imalatlarına ilişkin katı mesleki 
ahlak kurallarının tamamen gözetilmesinden 
kaynaklanan, en yüksek kaliteli hammaddelerin 
doğru seçilmesidir. 

• Beslenme ve fiziksel aktivite gibi konulara 
küresel bağlamda artan dikkatle, araştırma 
stratejimizi ve üretim yatırımımızı yüksek kaliteli 

ürünlerin oluşturulmasına yoğunlaştırırız; 
besleyici değer ve porsiyonların bölünmesi 
bakımından dikkatle geliştirilmiş ürünler, çocuk 
ve ailelerin ihtiyaçlarına özellikle eğilerek, 
dengeli bir diyette yer alabilirler. 

Kendimizi, Michele Ferrero tarafından ticari 
yolculuğunun en başında geliştirilen ve açıklanan 
“çalış, yarat, bağışla” felsefesiyle özdeşleştiririz. 
Temelde, “görüntüde uygulamaya” karşı “yapma 
etiği”ni tercih ederiz. 

Aynı felsefe,  
• Grubun emeklileriyle olan ilişkilerini sosyal 

ve kültürel programlarla sürdürmeye, ayrıca 

faaliyet gösterdiğimiz yerel topluluklarla olan 
bağları güçlendirmeye adanmış Ferrero Vakfını;

•  Özellikle çocuklar ön planda tutularak, 
gelişmekte olan ülkelerin topluluklarındaki 
yaşama koşullarını iyileştirmek için türeyen 
kaynakların kullanımı ve yatırımına dayanan 
“Ferrero Toplumsal İşletmeleri”;

• En başından itibaren, kendimize özgü var olma 
ve faaliyet gösterme biçimimizin ayrılmaz parçası 
olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerine devamlı 
katılan tüm Ferrero Grubunu etkilemiştir ve 
etkilemeye devam etmektedir.

  
Şirket İlkelerimiz, Birleşmiş Milletlerin ilgili 
Sözleşmeleri ( özellikle “Küresel İlkeler Sözleşmesi” 

ve “Çocuk Hakları Sözleşmeleri”), ayrıca 
Uluslararası İş Sözleşmeleri ve Dünya Sağlık 
Örgütü ile uyum içerisindedir. 

Bu Şirket İlkeleri Mesleki Ahlak Kurallarımızın 
temelini oluşturur. 
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TÜKETICILER GÜNLÜK IŞLERIMIZIN MERKEZINDEDIR

Ürün kalitesi
Ferrero ürünlerinin kalitesi ve gıda güvenliği her zaman:
• sürekli kontrol edilmiş, en iyi seviyeye çıkarılmış ve Araştırma&Geliştirme ve Endüstriyel Sistemde 

Sürekli İyileşmelere önemli yatırımlar sayesinde devamlı yenilikçiliğe tabi tutulmuştur. Azami tüketici 
memnuniyetini sağlamak için, hammaddeden üretim süreçlerine, ambalaj ve dağıtıma, satış noktası ve 
nihai tüketime kadar bütün üretim zinciri iyileştirme ve yenilikçilikle yönlendirilmiştir.

• sürekli gözden geçirilen ve güncellenen kurum içi usullerden oluşan bir sistemle garanti edilmiş ve 
bağımsız dış kuruluşlarla tasdik edilmiştir. Ferrero ortakları Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği usulleri 
üzerine kapsamlı eğitimden geçirilmiştir. Bu usuller, uygunluğu sağlamak üzere Şirketin örgütsel 
yapısında çeşitli seviyelerde kontrol edilmektedir. 

• her tedarikin kaynağının tamamen izlenebilmesi politikasıyla ve ürün tazeliği için en iyi koşulları temin 
eden lojistiğin kullanımından oluşan politikayla kontrol edilen hammadde ve ambalaj tedarikçilerinin 
dikkatli seçimi sayesinde elde edilir. 

Tüketiciler için bilgiler
Ferrero, tüm tüketiciler tarafından erişilebilecek şeffaf ve anlaşılabilir bilgiler sağlar ve kendisini 
yalnızca yürürlükteki belirli hukuki gereklere uymakla sınırlamaz. Ürünlerimizin üzerindeki etiketlerde, 
tüm tüketicilerimize huzur ve farkındalık sağlamak üzere basit ve anlaşılır bilgiler sunarız. 

Reklam
Ferrero, sorumlu reklamların tüketicilere gıda ürünlerinin satın alınması ve tüketilmesinde, ayrıca 
sağlıklı ve dengeli yaşam tarzında gıda ve beden eğitiminin rolünü anlamaları için doğru tercihler 
yapabilmelerine yardımcı olacağı ilkesini destekler. 
Ferrero, reklamın tüketicileri yanlış veya yanıltıcı içerik ya da iddialara karşı koruyan, etkili öz- 
düzenlemeyle en iyi şekilde yönetilebileceğine inanır. 
Uluslararası bir sanayi grubu olarak, Ferrero Uluslararası Ticaret Odası tarafından kabul edilen “Gıda 
endüstrisinde sorumlu reklamcılık düzenleyici çerçevesi”ni, ayrıca bu düzenleyici çerçeve temelinde 
yerel, ulusal veya bölgesel seviyede geliştirilen öz-düzenleme kurallarını da uygulamaktadır. 
Ferrero her zaman ebeveynlerin çocukları sağlıklı, dengeli yaşam tarzıyla ilgili eğitmede hayati rol 

oynadığına inanmıştır. Çocuklara yönelik reklam ile yeme alışkanlıkları arasındaki doğrudan bağlantı 
hiçbir zaman kanıtlanmamış olsa da, Ferrero 12 yaş altındaki çocuklara yönelik gıda reklamları için 
öz-düzenleme kurallarını gerektiğinde uygulamaktadır. 

Diyalog
Ferrero, Şirketle irtibata geçen tüm tüketicilere yanıt vermek ve bu hizmete kolayca erişmeleri için 
gerekli yol ve yöntemleri onlara sağlamak için uygulanan yapılandırılmış, sistematik usullere sahiptir. 
Tüketicilere hızlı, kapsamlı yanıtlar vermeyi ve onlara tam dikkat, nezaket ve erişilebilirlik sunmayı 
amaçlarız. 
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Olumlu bir çalışma ortamı
Ferrero, tüm ortakların işlerinde ellerinden gelenin 
en iyisini yapmalarına olanak tanıyacak şekilde, 
kişisel özgürlük, onur ve hakların korunmasını 
amaçlayan ve kişiler arası ilişkilerde doğruluk 
ilkelerini destekleyen olumlu bir çalışma ortamını 
sürdürmek ve teşvik etmek için çalışır.
Grubun istihdam usulüne uygun olarak, ortakların 
aile üyelerinin istihdamına, akraba olan ortaklar 
ya da romantik ilişki içerisinde olan ortaklar 
arasındaki hiyerarşik veya işlevsel sıralama 
ilişkileri haricinde, izin verilir. Özellikle, ortaklar 
kendilerini ilgilendiren mevcut veya olası menfaat 
çatışması durumlarını gizlilik içerisinde İnsan 
Kaynakları Bölümüne bildirmekle yükümlüdür.

Ayrımcılık ve taciz
Her seviyeden, tüm ortaklarımız için eşit fırsatlar 
temin ederiz. 
Her türden ayrımcılık ve tacize karşıyız. 
Personelimizi yalnızca sonuçlarına ve çalışma 
performanslarına göre terfi ettirir ve ödüllendiririz. 
Hoşgörü ve insan onuruna saygıya dayanan bir 
Şirket ortamını destekleriz. 
Bu nedenle:
• Meslektaşlar veya ortaklar için tehdit edici ya 

da saldırgan ortam yaratan her türlü davranışta 
bulunmak;

• diğerlerinin hassasiyetini etkileyebilecek, cinsel 
nitelikte (istenmeyen fiziksel temas, işaret veya 
cinsel anlamlar içeren yorumlar ve cinsel olarak 

açık görüntüler paylaşmak) davranışlarda 
bulunmak;

• iyi niyetle kendisine veya başkalarına ayrımcılık, 
taciz veya saldırganlık durumlarını bildiren veya 
bunlara karşı çıkan ortaklara karşı misilleme 
yapmak yasaktır. 

İstihdamın desteklenmesi ve korunması 
İstihdamın -doğrudan ve uyarılmış- desteklenmesi 
ve korunmasıyla Şirketin büyümesi ve karlılığını 
birleştiren stratejiler kabul etmeyi ve dış ekonomik 
koşullardaki kısıtlamaların izin verdiği ölçüde iş 
kalitesini arttırmayı amaçlarız. 

Müzakere ve işçilerin temsil edilmesi  
Ortaklarımıza yönelik davranışlarımız ve 
kararlarımız, sınaî ilişkilerinin yapıcı ruhu içerisinde 
serbestçe seçilen sendika temsilcileriyle ortaklık 
içinde ve temsilcilere saygıyla, norm ve toplu 
sözleşmelerin (yürürlükteki mevzuatça belirtildiği 
durumlarda) sıkıca gözetilmesine dayanmaktadır. 

Ferrero’da işe alma ve yerleştirme
İşe alma süreci adaya saygı göstererek ve her kişiye 
eşit fırsat vererek yürütülmektedir.
Adaya yapılandırılmış bir biçimde anlaşılır olarak 
açıklanmakta ve paylaşılmaktadır.
Adaylara, değerlendirilmekte oldukları pozisyon 
ve organizasyon hakkında doğru, ayrıntılı bilgiler 

İNSANLAR EN DEĞERLI VARLIĞIMIZDIR

1. Ferrero’da Çalışanlar 

Güvenli bir çalışma ortamı
Ferrero, tüm ortaklarının sorumlu davranışlarını 
teşvik ederek ve risk farkındalığı geliştirerek 
güvenlik bilincini tanıtmaya ve pekiştirmeye 
bağlıdır.
Ferrero, her şeyden önce önleme yöntemiyle ve 
referans standartlarını yükselterek ortaklarının 
sağlık ve güvenliğini sürekli olarak korumak için 
çalışmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda, aşağıdakiler gibi teknik 
ve örgütsel usuller uygularız:

• Bütünleştirilmiş risk ve güvenlik yönetimi 
sisteminin tanıtımı;    

• risklerin ve korunması gereken süreçler ve 
kaynakların kritik doğasının süregelen analizi 

• en iyi teknolojilerin uygulanması;
• çalışma yöntemlerinin kontrolü ve 

güncellenmesi;
• ortakların eğitim derslerine ve iletişim 

etkinliklerine aktif katılımı. 
Ortaklara, kendi güvenlikleri ve meslektaşlarının 
güvenliği için, bireysel koruma cihazlarının 
kullanımı ve karşılaştıkları her türlü anormal 
durumu amirlerine anında bildirmeleri gibi, 
standart ve usullere uyma gerekleri konusunda 
devamlı hatırlatmada bulunulmaktadır. 35KURALLARI
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sunarız.  Adayların, işe alma sürecini etkili ve 
verimli kılmak için gerekli her türlü bilgileri 
işe alan kişiye doğruca vermeleri istenir. Yeni 
ortakları, mesleki gelişimi teşvik eden işbirlikçi, 
yardımcı bir ortama yerleştirmeyi kolaylaştırmak 
için gerekli her şeyi sağlamaya kendimizi adarız. 

Eğitim ve gelişim
Ortaklara, kendi işleri için gerekli araçlar, eğitim 
güncellemeleri ve profesyonel gelişimi sunmaya 
bağlıyız.
Ortaklarımız için uygun fırsatta ve zamanda, 
potansiyel ve ihtiyaçlarının dikkatli analizinden 
sonra etkili eğitim programları düzenler ve 
bu programları tüm ortaklara sunmak için 

uğraşırız. Ortakların, eğitim programlarına etkin 
biçimde katılarak ve öğrendiklerini paylaşarak 
ve uygulayarak bu uğraşa katılmaları gereklidir. 
Kişinin göreviyle tutarlı sorumluluk göstermesi 
ve aldığı becerileri en iyi şekilde kullanması gibi 
sonuçların değerlendirmesini göz önünde tutarak 
eşit fırsatlar temin ederek, her kişinin katkısına 
değer veririz.
Ortakların değerlendirmelerinin içerisinde 
Müdürleri, İnsan Kaynakları Bölümü ve mümkün 
olduğu hallerde adil, şeffaf ve aday tarafından 
bilinen bir sistemle, bireyle çalışan diğer kişiler 
de bulunur. Ortakların değerlendirme sürecinde 
etkin ve yapıcı rol oynamaları beklenmektedir. 

Kişisel verilerin gizliliği 
İş operasyonlarımızda, önemli miktarda kişisel 
veri ve bilgi (örneğin ortaklar, ortak çalışanlar, 
müşteriler, tedarikçilerle ilgili) toplarız ve bu 
bilgileri faaliyet gösterdiğimiz yargı bölgesinde 
yürürlükte olan gizlilik kanunlarına uygun 
kullanırız.
Özellikle, ortakların: 
• Yalnızca bunu yapmak için açıkça 

yetkilendirildiklerinde veri toplamaları;
• kişisel verileri toplar ve saklarken azami dikkati 

göstermesi ve yalnızca ilgili tarafın önceden 
rızasıyla bunu yapması;

• kişisel verileri yetkili olmayan üçüncü taraflara 
iletmemesi veya açıklamaması gereklidir. 

İlgili kişilerin hakları, temel özgürlüğü ve onurunu 
korumak üzere öncelik, bilgisayar ortamındakiler 
dâhil olmak üzere, her zaman kişisel verilerin ve 
gizli bilgilerin işlenmesinde kullanılan usullerin 
seçimi, tanımı ve gerçekleştirilmesindeki 
güvenliğine verilmektedir.

2. Şirket mesleki ahlak kuralları

Şirket varlıklarının korunması
Her ortağın, doğru belgelendirme yaparak ve kullanımları için belirlenen kullanım usullerine uygun 
sorumlu davranışlar göstererek Şirket varlıklarını korumak için dikkatle çalışmaları gerekmektedir. 
Özellikle, her ortak:
• tahsis edilen varlıkları dikkatle kullanmalı;
• Şirket menfaatlerine zarar verebilecek veya verimsizliğe yol açabilecek Şirket varlıklarının uygunsuz 

kullanımından kaçınmalıdır.
Her ortak, kendisine tahsis edilen varlıkları korumaktan sorumludur ve Ferrero’ya zarar verebilecek 
olası tehdit veya durumları ilgili bölümlere derhal bildirmekle yükümlüdür. 
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Telekomünikasyon sistemlerinin doğru kullanımı
Telefon, elektronik posta erişimi, İnternet ve 
İntranet sistemleri Şirkete aittir. Bu sistemlerin 
amacı iş performansını arttırmaktır.
Bu nedenle her ortağın hatırlaması gereken 
şunlardır:
• telefon, elektronik posta ve İnternetin Şirkette 

kullanımı meşru ve profesyonel amaçlar 
doğrultusunda olmalıdır. Yerel politika, 
İnternetin çalışma saatleri dışarısında kişisel 
nedenlerle nadiren kullanımına izin verileceğini 
öngörmektedir; 

•  Bilgi Teknolojisi sisteminde girilen tüm bilgiler 
Şirkete aittir; 

• tüm şifre ve kimlik kodları, Şirket veri ve 

bilgilerine yetkisiz erişimi önlemek için gizli 
tutulmalıdır; 

• yalnızca Şirket tarafından işlerin yürütülmesi 
amacıyla satın alınan yazılımlar Şirket 
bilgisayarlarında kullanılır; 

•  yazılım programlarının çoğaltılması veya 
kopyalanması kesinlikle yasaktır: bilerek veya 
bilmeden yazılım malzemesini kopyalayan 
ortaklar Şirketi ve kendisini ciddi yaptırım 
riskine maruz bırakır. 

Bu nedenle her ortak:
• Bilgi Teknolojisi sistemlerini korumak için 

Şirket güvenlik politikalarına dikkatle uymalı 
ve bunların işlevselliğini tehlikeye atmaktan 
kaçınmalıdır;

• tehdit edici veya kötü eğilimli e-postalar 
göndermemeli, yazılı veya telefon iletişiminde 
kaba veya saldırgan dil kullanmamalı veya 
Şirket imajına zarar verebilecek ve/veya 
rencide edebilecek uygunsuz yorumlarda 
bulunmamalıdır.

• Şirketi üçüncü şahıslara temsil eden e-postaları 
yetkisi olmadan göndermemeli; 

• kendisine sağlanan yada ödünç verilen 
mobil araçların kullanımına maksimum özen 
göstermeli ve üçüncü şahıslar tarafından 
kullanılmasına izin vermemelidir.

Şirket bilgilerinin gizliliği ve gizlilik 
yükümlülüğü
Ferrero organizasyonunda işlerini yaptıkları sırada 
herkes, doğrudan veya dolaylı olarak Şirketle 
ilgili gizli bilgileri, yöntem-bilgisini, faaliyetlerini, 
ürünlerini, örneğin; stratejilerini, araştırma ve 
geliştirmeyle ilgili faaliyetlerini, sanayi veri ve 
süreçlerini, teknik ve üretim verilerini, ticari ve 
pazarlama verilerini, tanıtım veya satış faaliyetlerini 
veya reklam kampanyalarını, mali veya işletme 
sonuçlarını, Şirket operasyonlarını veya maaş 
ve personel bilgilerini ele geçirebilir. Ferrero 
tarafından geliştirilen bilgiler, her ortağın koruması 
gereken, ölçülemez değerde bir varlığı oluşturur. 
Bu bilgilerin uygunsuz yayılması durumunda, 

Ferrero gerek mülkü gerekse imajıyla ilgili zarar 
görebilir. 
Bu nedenle, her ortak:
• kamuya açık olmayan Ferrero’yla ilgili her türlü 

bilgiyi istihdamları sırasında ve sonrasında 
herhangi bir zamanda açıklamaktan 
kaçınmalıdır;

•  gizli bilgilerin yayılmasını önlemek için her 
zaman gerekli önlemleri almalıdır: bunun anlamı, 
bilgilerin masa üstlerinde, çalışma alanlarında 
veya başkalarının erişimi olduğu fotokopi 
makineleri yakınında bırakılmadığından emin 
olmak, toplantılardan sonra tüm belgelerin ve 
diğer önemli materyalin (test ürünleri, mock-
up’lar, tahta veya flip chart’lar üzerine yazılmış 

olan toplantı notları, vb) dikkatle toplanması ve 
gerekliyse yok edilmesinin sağlanmasıdır;

• gizli bilgileri kilitli fiziksel arşivlerde veya 
uygun şekilde korunan bilgisayar dosyalarında 
saklamalıdır;

• gizli konulara, özellikle halk arasında veya 
bilgiye erişme yetkisine sahip olmayan personel 
yanında tam gizlilik göstermelidir; 

• bilgisayar yada diğer elektronik Şirket araçlarını 
(mobil telefonlar, USB hafıza kartları, CD’ler, 
vb) ortada bırakmamalı ve kilitli dolap yada 
çekmecelerde muhafaza etmelidir;

• İş ortamına ve ofise giren tüm kapıları ayrılırken 
kapamalı ve kapıları kilitlemelidir (mesai bitiminde, 
yemek molasında, toplantılar sırasında); 39
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• Gizli Şirket bilgilerinin alıcılarından bu bilgilerin 
gizli niteliğini gözetmelerini istemelidir. 

Dış iletişim içeriğine dikkat 
Ferrero, açık, etkili iletişimin kurum içi ve dışındaki 
ilişkilerde önemli rol oynadığının farkındadır. 
Ferrero veya belirli sektörlerine ilişkin gizli 
bilgilerin, her seviyedeki ortaklar tarafından halka 
dağıtılması, Kurumsal İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 
Kurumsal İletişim birimlerinden önceden izin 
alınarak yapılmalıdır.  Ayrıca ilgili İnsan Kaynakları 
Bölümü de bilgilendirilmelidir.
Bu bilgiler: konuşmalar, konferanslara katılım, 
yayım veya diğer halka sunum biçimleridir. 
Medyayla iletişim özellikle, Şirket imajının 

korunması bakımından önemlidir. Bu yüzden 
Şirketle ve faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi, Şirket 
içerisinde yalnızca medya iletişiminden sorumlu 
kişiler tarafından önceden sağlanmalı ve içeriği, 
eş-güdümlü şekilde doğrulanmalıdır. 
Yalnızca yetkili ortaklar medya temsilcilerine 
bilgi verebilir veya gizli veya yayımlanmamış 
Şirket bilgilerinin yayılması amacıyla irtibatta 
bulunabilirler. Ortaklar, bu konuda alacakları 
talepleri ilgili bölüme bildirmek zorundadır. 

Hediyeler, bahşişler ve yararlar
Değeri makul bir sınırı aşan ve olağan iş 
ilişkileriyle tutarsız olan hediye ve bahşişler, 
minnet gösterme yükümlülüğünden serbest 

olması gereken profesyonel ilişkiyi etkileyebilir ve 
böylelikle ilişkiye müdahale edebilir.
Bu nedenle, Ferrero ortaklarının (ve aile üyelerinin) 
kendileri veya başkaları için, iş ilişkisi içerisinde 
oldukları kişilerden, bağımsız muhakemelerini 
etkileyebilecek ve muhakemelerinin zarar gördüğü 
şüphesini oluşturabilecek hediyeler, yarar veya 
iyilikler istemelerini ve kabul etmelerini yasaklar. 
Para, maddi kıymetler (tatil, kol saati, mücevher, 
kaliteli şarap, deri ürünleri, değerli nesneler, 
giysi, cep telefonları, yüksek teknoloji ürünleri, 
vb.) ayrıca mal veya hizmet alımında indirim veya 
hizmetlerin tamamı yarar sayılmaktadır. 
Çiçek, kitap, tatlı vs. gibi küçük hediyeler, olağan 
iş nezaketinin bir parçası sayıldıklarından kabul 

edilebilirler. 
Tedarikçi veya iş ortaklarından öğle yemeği veya 
akşam yemeği davetleri profesyonel ilişkilerin 
doğruluğunu geçersiz kılmamalıdır.
Bu nedenle iş ve kişisel ilişkiler arasında açık bir 
çizgi çekilmeli, kişisel bağlar işten ayrı tutmalıdır. 
İş seyahatleri sırasında havaalanı şirketleri veya 
otel zincirlerinden kazanılan puanlar yalnızca 
kişisel kullanım içindir.
Ancak, yalnızca puan veya havayolu mili biriktirme 
amacıyla taşıyıcı, sefer veya diğer rezervasyon 
türlerini talep etmek veya değiştirmek, özellikle 
Şirket için ilave masraflar getirecekse, yasaktır. 
Rezervasyonlar her zaman Şirket seyahat politikası 
genel kurallarına uymalı; ılımlılık ve sorumluluk 

ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 
Şirketin kredi kartlarının kullanımı, Grup 
menfaatine veya adına veya hesabına yapılan 
masraflarla sınırlı olmalıdır. 
İlaveten, Ferrero ortaklarının, yukarıda açıklandığı 
üzere olağan iş nezaketi dışına çıkan; alıcı 
tarafından karar ve davranışlarını etkileme çabası 
olarak algılanabilecek hediye ve faydaları üçüncü 
şahıslara sunma izinleri bulunmamaktadır.

Çalışma organizasyonu, görevler, çalışma 
programları ve vardiyalar
Ferrero, eşit fırsatları gözeterek ve böylece 
organizasyonun etkinliğini en yükseğe çıkararak, 
her bireyin en uygun iş pozisyonuna yerleştiğini 

garanti edecek kapsamlı bir çalışma planı 
sunmaktadır. 
Bunu sağlamak üzere,  sürekli olarak örgütsel 
sorumluluklar, beceriler ve çalışanların gösterdiği 
işlerden oluşan programı güncellemekteyiz. 
Ortakların, kendilerine verilen görevler için 
sorumluluk almaları ve Şirket için çalıştıkları 
dönemin tamamı için işbirliği içinde katılım 
göstermeleri beklenmektedir. 
Ferrero, program ve vardiyaları tanımlarken, 
mümkün olduğu ölçüde ortakların serbest 
zamanı, yaşam kalitesi ve iş yükümlülüklerini 
dengelemeye çalışır. Ancak, ortaklar kendilerine 
verilen çalışma saatleri ve vardiyaları gözetmeli
ve gelmeyeceklerini zamanında bildirmelidir. 41KURALLARI
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İnsan kaynaklarımızın yetkinliğini, gerektiğinde eğitim ve/veya işin yeniden düzenlenmesi gerektiğinde 
yeniden vasıflandırma sağlayarak korumaya çalışırız.    

Alkol ve uyuşturucu
Tüm Ferrero çalışanları, çalışma ortamında orantılı saygıyı teşvik etme ve korumaya kişisel olarak katkıda 
bulunur. Kişisel güvenliğe ve meslektaşların güvenliğine saygı göstermeye özellikle dikkat edilmelidir. 
Ortakların, özellikle:
• Çalıştıkları sırada veya tesis içerisindeyken, uyuşturucu, alkol veya benzer olumsuz etkilere sahip diğer 

maddeleri bulundurmaları, tüketmeleri, teklif etmeleri veya alışverişini yapmaları;
•  işe başlamadan önce alkol veya uyuşturucu kullanmaları;
•  ulusal mevzuatlar izin verse dahi, çalışma tesislerinde tütün mamülleri içmeleri yasaktır. 
Düşük alkol içeriğine sahip içkilerin makul tüketimine, yalnızca Şirket kutlamalarında veya bayramlarda 
(örneğin Noel için kadeh kaldırma sırasında) izin verilir. 
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birleştirilen girişimlerin geliştirilmesi;
• Km kullanımımın azaltılıp, çevreye daha az etki 

eden araçların kullanılmasını teşvik ederek, 
tedarik zinciri süreçlerinin optimize edilmesi;

• en çok umut vaat eden teknoloji çözümlerini 
bulmak için deneysel sistemler geliştirme 
amacıyla üniversiteler, araştırma enstitüleri ve 
özel şirketlerle işbirliği içerisinde araştırma ve 
teknoloji açısından yenilikçi projelere katılmak. 

Yeni ürünleri geliştirirken, ambalajda azami 
çevresel uyumluluğu aramaya da çalışırız. 
Ferrero, gıdaların korunmasını en uygun hale 
getirerek ve gıda atıklarını azaltarak özellikle 
ambalajlama kullanım süresinin tamamını 

(kaynaktan sürenin sonuna kadar, geri dönüşüm 
ve/veya yeniden kullanım ve/veya enerji geri 
kazanımı) ve bunun gıda üzerindeki etkisini göz 
önünde bulundurarak, çevresel açıdan güçlü 
ambalaj çözümlerinin geliştirilmesini destekler. 
Ambalaj geliştirmede ve tasarım etaplarında, 
malzemenin eko-sürdürülebilir karakterini 
etkileyebilecek ana değişkenleri en iyi hale 
getirmeyi amaçlayan stratejiler geliştirerek, 
ambalajların çevreye olan etkisini azaltmaya 
kendimizi adadık. 
Kaldırma: Ambalajlama malzemelerinin sayısının 
azaltılması;
Azaltma: Küçülme, fazladan paketlemenin 
azaltılması yada tasarım optimizasyonu 

sağlanarak malzemenin azaltılması. 
Geri dönüştürülebilirlik: Teknik açıdan mümkün 
olduğu ve kalite koşullarını sağlaması halinde, 
biyolojik olarak çözünebilir ve/veya üretim 
döngüsüne kolayca yeniden katılabilecek 
malzemelerin kullanılması.
Yeniden kullanım: diğer işlevsel kullanıma sahip 
olabilecek veya üretim döngüsüne yeniden 
katılabilecek ambalaj çözümlerinin geliştirilmesi.
Yenilenebilirlik: mümkünse yenilenebilir 
kaynaklardan edinilen malzemenin kullanılması 
(gıda tedarik zincirini etkilemeden). 

Üretimden hammadde alımına, imalat süreçlerinden 
ambalajlamaya, dağıtıma ve ardından tüketime 

kadar tüm tedarik zinciri boyunca çevre politikası 
sonuçlarını devamlı iyileştirme sağlayabilmek 
için izleriz. Ortaklarımız, Şirket usullerinin 
uygulanmasında herkesin azami katkısını sağlamak 
üzere eğitim ve uygun bilgi sahibidirler. 
Her ortak, özellikle:
• enerji kaynaklarını doğru kullanmaya ve basit 

günlük eylemlerle atık yaratmamaya çalışmalıdır: 
örneğin işyerinden ayrılırken ışıkları ve 
elektrikli cihazları kapatmak; muslukların kapalı 
olduğundan emin olmak ve yalnızca gerçekten 
gerekli olduğunda belge yazdırmak;

• doğru atılmalarını ve geri dönüştürülmelerini 
sağlamak için atık malzemeleri düzgün biçimde 
ayırmalıdır.

GÜNCEL IHTIYAÇLARA, GELECEK NESILLERI 
DÜŞÜNEREK YANIT VERIR 

Çevre politikamız
Ferrero, enerji verimliliği performansını ve 
faaliyetlerinin çevreye etkilerini düzeltmek, aynı 
anda ürün güvenlik gerekleri ve rekabetçiliğe 
dikkat göstermek için sürekli çalışmaktadır.
Bu konulara verdiğimiz önem, her şeyden 
önce, ortaklarımızın azami enerji verimliliğine 
sahip üretim süreçlerini yönetmeleri hakkında 
bilinçlerini arttırmaya yönelik sürekli çabalarımızda 
görülebilir; bu çabalara her zaman en yüksek enerji 
verimlilik standartlarına ulaşmak için belirlenmiş 
sistemimizin tasarım özellikleri dâhildir. 

Ferrero Grubu, bu bağlığını aşağıdaki önlemleri 
uygulayarak göstermektedir:
• enerji tüketiminde azalma ve enerjinin verimli 

ve duyarlı kullanımının artırılması;
• tüm üretim merkezlerinde su tüketiminin 

azaltılarak, su tasarrufunun sağlanması,
• sera gazı emisyonunun azaltılması;
• Tasarruf çözümleri aracılığıyla birlikte su 

tedariğinin azaltılması,
• Önleme ve geri kazanım eylemlerine öncelik 

vererek kaynakların herhangi bir şeklide israf 
edilmesinin önlenmesi,

• enerji ve çevre sektörlerinde daha büyük 
sinerjiye ulaşmak ve yerel kurumlarla olumlu 
ilişkiler kurmak amacıyla yerel toplulukla 

47KURALLARI
MESLEKI AHLAK 

ÇIKARMA, YENILENEBILIRLIK, GERI DÖNÜŞTÜRME,
AZALTMA, YENIDEN KULLANIM



Uygulanan araç ve stratejiler
Ferrero stratejisi, sürdürülebilir gelişim ilkelerine uyan bir dizi yatırım ve faaliyetle kendini göstermektedir. 
Özellikle:
• Üretim süreçlerimizin enerji verimliliğini arttırmak için aksiyonlar alıp projeler uygulamaya; 
• verimliliği yüksek olan tesislerden veya yenilenebilir kaynaklardan yaralanarak kendi enerjisini 

kendisinin üretmesine; 
• yenilenebilir kaynaklardan enerjinin kendi kendine üretilmesi için yatırım fonlarından pay ayırmaya;
• Çevresel performans ve organizasyonda sürekli gelişme sağlamak üzere, uluslararası ISO 14001 

standardına göre tasdik edilen çevresel yönetim sistemlerini uygulamaya;  
• Çevresel etki bakımından Şirket eylemlerinin izlenmesini ve eğilimlerinin kontrol edilmesini sağlamaya 

ve göstergeler belirlemeye;
• herkesin girişimlerden haberdar olması ve ortakların yetkinlik ve profesyonellik seviyelerini arttırmak 

amacıyla ortaklar için çevre bilincini arttırmaya ve eğitim için faaliyetler düzenlemeye kendimizi adadık.
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pekiştirmektedir: “ güvenli, sağlıklı gıda veya gıda dışı tarımsal üretimde, sahip olunan bilginin doğal 
kaynak tabanına sürdürülebilir bir şekilde uygulanması sonucunda, insani yöntemlerle ekonomik 
gelişim ve sosyal istikrar sağlanacaktır.”

Bunu başarmak için Ferrero kendi hammaddesinin sağlanmasında bazı amaçlar belirlemiştir:
• %100 sürdürülebilir kakaonun tedariği
• %100 gıda kullanımı için sürdürülebilirliği sertifikalanmış palmiye yağının tedariği
• Çiflik yumurtalarının satın alınması
• Kullanılan fındıkların %100’ü için takip edilebilirlik planının uygulanması
• Sadece sertifikalı ve sürdürülebilir kahvenin tedariği 

Üretici ve tedarikçilerle ilişkiler
Ferrero, stratejik hammadde tedarikçileriyle, karşılıklı adilliğin yansıtıldığı ilişkiler kurmaya çalışarak, 
iletişim, şeffaflık ve saygıya dayanan ticari ortaklıklar kurar. 
Ferrero, başta:

•  uluslararası standartlara uygun çalışma koşullarına uyulmasının ve uluslararası kurallarla oranlı 
ücretler sağlandığının gözlemlemesini gerekli kılar;

•  daha istikrarlı gelir sağlamaya yarayan uzun vadeli sözleşme gibi ticari yöntemleri destekler;
•  gerektiğinde ve mümkün olduğunda, sürdürebilirlik odaklı tedarik zinciri projeleri, eğitim ve destek ile 

daha kaliteli tarım ürünlerini garanti eder;
•  şeffaf fiyat politikasını destekleyerek, hammadde için örnek fiyat oluşturur; 
•  çiftçilerin yüksek kalite standartlarına ulaşmaları ve sürdürmelerini teşvik edecek şekilde, kaliteyi ve 

sertifikasyonları ödüllendirir;
•  sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarını teşvik ederek, sosyal açıdan kabul edilebilir, çevreye saygılı ve 

ekonomik açıdan uygulanabilir bir çiftçilik sistemi sürdürür. 

HER ZAMAN MÜKEMMEL KALITE ÖNCE GELIR 

Tedarik
Ferrero özel ürünlerinde kullanılan tüm 
hammaddeler tazelik, kalite ve güvenliğe ilişkin 
çeşitli şartlara uymalıdır.
Bu nedenle tedarik, “Tedarikçiler” bölümünde 
tarif edilen genel ilkelere uyan, dikkatle seçilmiş 
tedarikçi ve üreticilerle ortaklaşa çalışan 
uzmanlaşmış bir kurum-içi bölüm tarafından 
idare edilir. 
Mümkünse Ferrero,  üretici ve/veya 
tedarikçilerin kalite ve güvenlik bakımından özel 
ihtiyaçlarını doğru anlamasını ve Ferrero’nun 
doğrudan, nesnel değerlendirme yapmasını 

sağlayacağından, stratejik hammaddelerini 
doğrudan tedarik etmeyi tercih etmektedir.
Tedarik süreci, aşağıdaki ölçütlere uymalıdır:
• belirli yetkinliklere göre tedarikçilerin hassas 

seçilmesi;
• bütün tedarik zinciri süreçlerinin kontrol ve 

denetimlerle izlenmesi;
• üretim döngüsüne katılmadan önce, 

hammaddelerin üretim sahalarına vardıklarında 
uygunluk analizinden geçirilmeleri.

Hammadde tedarikçileri ile ilişkilerini 
güçlendirmek ve üretim zincirine dahil olmuş 
tüm iç ve dış şahıslarla paylaşmak için Grup 
bir plan geliştirmiştir. Bu planla Ferrero 
aşağıda tanımlanmış doğru tarımsal süreçleri 53KURALLARI
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TÜM EYLEMLERIMIZDE SADAKAT VE TUTARLILIK. 

1. Müşteriler/Perakendeciler

Misyonumuz, tazelik ve niteliksel mükemmellik 
açısından ürünlerimizi nihai müşterilere temin 
etmektir.
Müşterilerimiz tüketicilere her zaman uygun hizmet 
seviyesinin sunulduğunu temin etmek konusunda 
bizim ortaklarımızdır. 

Tarafsızlık 
Ferrero, rekabet içinde olan müşterilere haksız 
rekabet avantajı vermemek için tüm müşterileriyle 
şeffaf ve adil ilişkilerini sürdürür. 

Nihai tüketiciye en iyi hizmeti verebilmek için 
müşterinin büyüklüğü, türü, dağıtım kanalı veya iş 
stratejisine dayanan belirli politikalar kabul ederiz 
ve asla ayrımcı uygulamalarda bulunmayız. 

• belirli bir satış kanalı içerisindeki rekabet 
eden müşterilere, fiyat, satış koşulları ve satış 
promosyonları bakımından eşit fırsatlar sunarız;

• belirsiz bilgiler veya diğer müşterilerle 
anlaşmaları gerekçesiyle bir müşteriyle olan 
ilişkimizi sonlandırmayız;

• müşterinin Ferrero’nun rakiplerinden ürün 
almalarını önleyecek anlaşmalar yapmayız.  

Sözleşmeler ve iletişim
Ferrero ile müşterileri arasındaki sözleşmeler 
eksiksizdir -müşterinin kararıyla ilgili olabilecek 
ayrıntıları atlamamak için- ve anlaşılması kolay, net 
bir dilde yazılmaktadır. 

Kalite kontrolü ve müşteri memnuniyeti 
Ferrero, algılanan kaliteyi düzenli olarak izleyerek, 
önceden tanımlanmış üstün standartlar temelinde 
sunulan ürünlerle ilgili en yüksek kalite ve hizmeti 
garanti etmeye kendini adamıştır.  

2. Tedarikçiler

Tedarikçi tercihi
Tedarikçi ve mal ve hizmet alımı (mali ve 
danışmanlık hizmetleri dâhil olmak üzere) tercihi, 
tarafsız ve bağımsız olarak Şirketin ilgili bölümü 
tarafından yapılmakta ve her tedarik talebi için 
yeterli rekabet payı bırakılması suretiyle(örneğin 
seçim sürecinde birkaç şirketin gözden 
geçirilmesi), bütünlük, kalite, verimlilik ve maliyet 
etkinliğinden oluşan nesnel gereksinimlere 
dayandırılmaktadır. 
Özellikle danışmanlık hizmetleri veya uzmanlık 
ürünü tedarikçileriyle ilgili olarak, güvenilir, köklü 
ilişkilere değer verilmektedir. 

Şirket tarafından belirlenen tedarikçi listesi, bu 
şirketlerin Ferrero’daki beklentileri memnun 
etmek için gerekli şartları taşımaları durumunda, 
asla yeni tedarikçileri dışlamaya yol açmamalıdır. 
Tedarikçilerimizin:
• uluslararası standartlara uygun olarak iş 

mevzuat ve düzenlemelere uymaları;
• personele ırk, vatandaşlık, cinsiyet ve din 

üzerinden ayrımcılık yapmamaları;
• çalışmalarında çocuk işçi çalıştırmamaları ve 

zorunlu çalıştırmaya başvurmamaları;
• Mesleki Ahlak Kurallarımızı okumaları ve buna 

uymaları şarttır.
Bu koşulları kabul etmeyen tedarikçilerle 
ilişki kurmayacak ve tedarikçinin yasal veya 

sözleşmeden doğan veya Mesleki Ahlak Kuralları 
şartlarını, kendi adına ve/veya Ferrero adına iş 
yaptığı sırada ihlal etmesi halinde, sözleşmenin 
bize verdiği uygun her yolu kullanma hakkımızı 
(sözleşme feshi dâhil olmak üzere) saklı tutarız. 

İlişkilerde doğruluk ve bağımsızlık 
Tedarikçilerle olan ilişkilerimiz Şirket usulleriyle 
düzenlenmektedir ve sürekli izlenmektedir. 
Bir tedarikçiyle sözleşmede anlaşılan şartlar her 
zaman aşırı açık ilişkilerin temelini oluşturmalı ve 
her şekilde karşılıklı bağımlılıktan kaçınılmalıdır. 
Satın alma sürecinde azami şeffaflık ve verimliliği 
sağlamak için, Ferrero ayrıca:
• tedarikçilerin sahipliğini izler;
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• uygulamanın önerildiği hallerde, yetkinlik ve profesyonelliklerine saygı göstererek, satın alma 
personelini düzenli olarak dönüşüme tabi tutar;

• tedariki talep eden amir ile sözleşmeyi müzakere eden satın alma personeli arasındaki rolleri ayırır;
• yapılan tüm tercihlerin izlenebilirliğini sağlar. 
Satın alma sürecine dâhil olan tüm ortaklar:
• tedarikçilere karşı kişisel yükümlülüğe sahip olmamalıdır: tedarikçilerle ortaklar arasındaki her türlü 

kişisel ilişki, müzakere öncesi, amire bildirilmelidir; 
• olağan iş ilişkisini değiştirme veya başkalaştırma çabalarını derhal amirine bildirmelidir;
• iyi ticaret uygulamalarına uygun olarak ve vasıflı tedarikçileri tedarik sözleşmesi için rekabet etme 

olanaklarından men etmeyerek; dürüst, açık diyalog kurarak, tedarikçilerle ilişkiler kurma ve seçime 
ilişkin kurum-içindeki yöntemleri izlemelidir.

• seçim sürecinde, yalnızca açık ve şeffaf yöntemlere uygun, nesnel değerlendirme ölçütleri uygulamalıdır;
• müşterilerin ve tüketicilerin, kalite, maliyet ve teslimat zamanlarına ilişkin meşru ihtiyaçlarının yerine 

getirilmesini devamlı sağlamak üzere tedarikçi ve dışarıdan çalışan ortakların işbirliğini edinmek için 
çalışmalıdır. 

Ferrero, tedarikçilerine yalnızca sözleşmede belirtilen hizmetle orantılı bir tutar ödemektedir ve 
ödemeler kredi transferi verilmedikçe sözleşmenin karşı tarafından başka kimseye yapılamaz. 

3.  Menfaat çatışması 

Ferrero, ortaklarına ilgili faaliyetin kanunlara uygun ve çalışma sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklere 
uygun olması şartıyla iş bağlamı dışında yatırım veya iş yapma hakkı tanır ve bu hakka saygı gösterir. 
Tüm Ferrero ortakları, başta menfaatlerinin sadece Şirket veya genel olarak Ferrero Grubuyla 
çatışabileceği durumlardan kaçınmalıdır.
Her bireyin, kendileri veya bilgileri dâhilinde aileleri veya eşlerinin, Ferrero’nun tedarikçileri, müşteriler, 
rakipleri, sözleşme üçüncü tarafları veya ilgili kontrol edilen veya eden şirketleri kapsamında 
menfaatleriyle çatışabilecek ekonomik veya mali menfaatleri olan belirli durum ve faaliyetlerini üst 
amirine bildirmesi zorunludur. 
Menfaat çatışmasına yol açabilecek durumlar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
• ortağın veya aile üyesinin menfaati olan şirket veya kurumlarla yapılan işleri etkileyebilecek veya 

ortağın veya aile üyesinin kişisel avantaj elde edebileceği kararlara katılmak;
• Grubun ve/veya Grup Şirketinin adını, üçüncü şahıslara avantaj kazandırmak veya kişisel avantaj 

kazanmak için kullanmak;
• kişinin Şirketteki konumunu veya çalıştığı sırada edindiği bilgi veya iş fırsatlarını kişisel avantajı veya 

üçüncü şahısların avantajı için kullanması. 
Menfaat çatışması durumlarını önleme yükümlülüğü Ferrero Şirketlerinin tüm seviyesindeki ortakları, 
danışmanları ve dış ortakları için de geçerlidir. 

4.  Yasal olmayan çalışma şekli

Ferrero ve ortakları, herhangi bir şekilde veya yoldan para aklamayı (örn. kabulü veya işlemesi) işaret 
edebilecek faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmak için azami özen ve dikkat gösterir. 
Tüm ortaklar, iş ilişkileri kurmadan önce işletmeden yasallığını ve saygınlığını tespit etmek için iş yaptığı 
taraflar ve tedarikçiler hakkında mali bilgiler dâhil olmak üzere her türlü mevcut bilgiyi, önlem olarak 
kontrol etmelidir. 59KURALLARI
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şekilde üretim veya satışın kısıtlanması gibi ticaret 
uygulamalarından kaçınırız. 
Başta:
• kendileri arasında ve kendileriyle dinamik, 

adil rekabeti sınırlamak üzere rekabetçilerle 
sözleşme veya anlaşma yapmayız;

•  ürünlerimizin fiyat ve satış koşullarını bağımsız 
belirleriz ve Şirket ürünlerini üretim maliyeti 
altında kalan fiyattan satmayız;

• Ferrero ile müşterilerinin arasındaki ilişkileri, 
rakiplere adil olmayan biçimde muamele 
etmelerine yol açmak için kullanmayız. 

Adil rekabet bağlamında, Ferrero üçüncü 
şahısların fikri mülkiyet haklarına saygılıdır; 

bu nedenle ortaklar bu hakları (ticari marka, 
tasarım ve modeller, faydalı modeller, patentler, 
telif hakları) ihlal etmemeli ve üçüncü şahısların 
ürünlerinin taklidi gibi adil olmayan rekabette 
bulunmamalıdır.
Diğer mülkiyet haklarının olduğu gibi, işlerimizin 
sürekliliği için ve Şirket için paha biçilemez bir 
varlık olan Şirket markalarını korumaya bağlıyız ve 
tüm ortaklarımızın da bağlılığını talep ederiz. Bu 
nedenle, başta (ancak münhasır anlamda değil) 
imajları ve ayırıcı olma kapasiteleri bakımından 
markalara zarar verebilecek her türlü girişim veya 
eylemden kesinlikle kaçınılmalıdır. 

Ferrero, ortaklarının: 
• Şirkete sağlanan mal ve hizmetlerin ödemelerinin 

yalnızca kurum-içi usulleri takip ederek 
onaylanan ve belgelenen transfer yöntemleriyle 
yapmaları;

• ikamet ettikleri veya iş yaptıkları veya mal 
teslim ettikleri veya hizmet tedarik ettikleri 
ülke dışındaki ülkelerden kişi veya kuruluşlara 
ödeme yapmamaları;  

• yalnızca kullanılan fonların kaynaklarını 
ve ekonomik faaliyetlerinin meşruluğunu 
doğrulamak için gerekli bilgileri sunmaya 
istekli müşterilerle iş ilişkilerine girmeleri;

• müşterilerden ödeme olarak üçüncü şahıs 
çekleri kabul etmemeleri. Satış, çek, elektronik 

havale veya müşterinin ödeyen sıfatıyla 
göründüğü para havalesiyle ödenmelidir ve 
nakit kullanımı mümkün olduğunda en azla 
sınırlandırılmalıdır. 

• standart prosedürlerden farklılık gösterecek 
yollarla mal göndermemeleri şarttır. 

5. Rekabet ve fikri mülkiyet hakları 

Ferrero, şekerleme sektörü gibi son derece 
rekabetçi bir piyasada, rekabetin değerinin 
farkındadır ve faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli 
olan anti-tröst kanunlarına uymaya kendini 
adamıştır. Kartel oluşturma, piyasayı bölme, 
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olumlu katkı sağlamaya, aynı zamanda kendi Şirket 
işlerini doğru iş uygulamalarıyla uyumlu yoldan 
sürdürmeye uğraşır. 
Çalıştığımız yerel toplulukların kültürel, ekonomik 
ve sosyal haklarına saygı duyarız ve mümkün olan 
her yerde gelişmelerine katkı sağlarız. 

Yolsuzluk 
Tüm Ferrero ortakları, Grup içerisinde ve 
dışarısında ilişkilerini doğru, dürüst ve düzgün 
biçimde sürdürür. 
Ferrero, Şirketin avantaj sağlayabileceği resmi 
görevlilere ve/veya memurlar veya onların aile 
üyelerine doğrudan veya dolaylı yoldan para 
veya benzer değerli eşyayı vaat eden veya sunan 

davranışlara izin vermez. 
Aynı şekilde, değiştirilmiş veya tahrif edilmiş 
beyanlar ve/veya belgeler, eksik bilgi ya da genel 
olarak ilgili kurumu yanlış yönlendirmek için 
tasarlanan hileler veya dalavereler yoluyla resmi 
idareler veya uluslararası kurumlardan bir çeşit 
katkı, finansman veya başka karşılıklar edinmek 
için planlanan her türlü davranışı kınar. 
Hükümet temsilcilerine, resmi görevlilere ve 
memurlara hediye verilmesine, taraflardan 
herhangi birinin doğruluğu ve itibarından ödün 
vermeyen ve alıcının bağımsız muhakemesini 
etkilemeyen, makul değerde bir hediye olması 
şartıyla ve ancak ilgili ulusal mevzuatların izin 
vermesi durumunda, izin verilir. 

Mali Kayıtlar ve İç Kontrol
Her ortak ve Şirket bölümü belgelerin ve 
kullanılan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve 
tarafsızlığından sorumludur. 
Şirketin her mali kaydı, belirli ölçütlere göre 
dosyalanması gereken ve kolay anlaşılır ve 
denetlenebilir belgelerle desteklenir. 
Yasal kayıt tutulması, tarafsız ve doğru mali 
tablolar ve iç ve dış kurumlar ile hükümet 
yetkililerince düzenli denetleme sağlanması için 
Grup, yöneticilerinin, ortaklarının ve kendisi adına 
hareket eden üçüncü şahısların aşağıdaki ilkelere 
uymalarını şart koşar:
• Şirketin mali ve ekonomik durumunu doğru ve 

tarafsız yansıtan ve kanuni şartlara uygun mali 

tablolar yazmak;
• tayin edilen denetçilere yasal olarak verilen 

denetleme çalışmasını önlememek veya 
engellememek;

• kamu yetkilileriyle olan iletişimde, ekonomik 
veya mali duruma ilişkin doğru olmayan 
beyanlarda bulunmamak veya aynı duruma 
ilişkin gerçekleri gizlememek. 

Mali kayıtların atlanması, bozulması, tahrif 
edilmesi veya kötüye kullanılmasından haberdar 
olan ortaklar, bu durumu doğrudan kendisinden 
sorumlu olan kişiye veya tayin edilen kontrol 
kurumlarına bildirmelidir (Denetim Komitesi ve İç 
Denetim Birimi).
Grup, Şirketin itibarını ve inandırıcılığını yansıtan 

İLIŞKILERDE ŞEFFAFLIK VE AÇIKLIK

Kurumsal ilişkiler 
Ferrero, halka açık kurumlarla ilişkilerini her 
zaman mevcut mevzuatlara uygun olarak, ayrıca 
adillik, doğruluk ve şeffaflık anlayışıyla sürdürür. 
Halka açık kurumlarla olan sözleşmeler, bu iş için 
görevlendirilmiş Ferrero bölümleri ve bunu yapmak 
için özel olarak tayin edilmiş kişilere özeldir.
Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan uluslararası, 
ulusal ve yerel seviyelerde tüm kurumsal 
ortaklarımızla istikrarlı iletişim kanalları kurmaya 
ve Gruptaki Şirketlerin konum ve menfaatlerini 
şeffaf, kesin ve tutarlı şekilde temsil ederek hileli 
tavırlardan kaçınmaya çalışırız. 

Menfaat birlikleriyle ilişkiler
Ferrero, sivil, toplumsal, çevresel ve kültürel 
koşulların iyileştirilmesi için çalışan temsilci birlik ve 
organizasyonlarıyla yapıcı diyalogunu sürdürür ve 
onlarla ortaklık projelerine katılır. 
Mümkün olduğu hallerde, Ferrero’nun pozisyonunu 
sunmak ve olası çatışmalardan kaçınmak için 
karşılıklı menfaatlere uygun olarak işbirliği yapmak 
için paydaşlarımızın temsilci birlikleriyle istikrarlı bir 
iletişim kanalı kurarız. 

Yerel topluluklara destek
Ferrero, faaliyet gösterdiği topluluğun sosyo-
ekonomik gelişimini ve yaşam kalitesini arttırmaya 
ve insan kaynakları ve yerel gücün eğitimine 
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kurum-içi kontrol sisteminin öneminin bilincindedir. 
Her ortak, çalışanın görevini ve yetkinliğini göz önünde bulundurarak dâhili kontrol sisteminin verimliliği 
ve etkinliğinden sorumludur ve tüm muhasebe olaylarının doğru temsil edilmesi ve belgelenmesinin 
sağlanması için işbirliği yapmalıdır. 
Ferrero, Profesyonel İç Denetim Uygulaması Uluslararası Standartlarına uygun, verimli, bağımsız 
ve nesnel bir İç Denetim bölümü olmasını sağlamaya ve sonuçlarını Grup Denetim Komitesine hızla 
bildirmeye kendini adamıştır. 
Ortaklar, denetim faaliyetini gerçekleştirdikleri sırada İç Denetim bölümünü desteklemeli ve işbirliği 
yapmalıdır. 
Özellikle muhasebe ve idari belgeler kolay erişilebilir ve yetkili taraflarca denetlenebilir olacak şekilde 
dosyalanmalıdır; başta harici denetçiler işlerini yapmak için gerekli belge ve bilgilere serbestçe 
erişebileceklerdir. 
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Ortakların yükümlülüklerinin kapsamı ve uygulaması 
Bu Mesleki Ahlak Kurallarının içerdiği davranış kural ve ilkeleri, dünyada, Ferrero Grubunun tüm 
ortakları için geçerlidir. 
Şirketin hiçbir seviyesinde, hiçbir kişi, ortakların, burada özetlenen davranış veya standartlardan 
herhangi birini ihlal etmesini isteyemez ve buna izin veremez. 
Tüm ortakların bu Mesleki Ahlak Kurallarının içerdiği ilkelere ve kurum içi ve dışındaki, ilgili bölüm 
içerisinde yürütülen işi düzenleyen referans standartlara aşina olmaları beklenmektedir. 
Ortaklar ayrıca: 
• Kurallarda ana hatları çizilen ilkelere dikkatle uymalı ve bunları ihlal eden davranışlardan kaçınmalıdır;
• Kurallarda özetlenen ilkelerin yorumlanması veya uygulanmasında açıklama ihtiyacı duyulduğunda, 

müdürlerine veya İnsan Kaynakları Bölümüne ulaşmalıdır; 
• olası ihlallerle  ilgili bilgileri veya aldıkları, Kuralları ihlal eden talepleri anında üst amirine bildirmelidir 

(ayrıca “ihlallerin bildirilmesi” paragrafına bakınız);
• olası ihlalleri tespit etmek için azami işbirliği içerisinde olmalıdır. 

Dağıtım
Ferrero, kuralların içeriğini ve ortaklar arasında etki ettiği ilkeleri yeterince paylaşmaya çalışmaktadır.
Tüm ortakların Mesleki Ahlak Kurallarını doğru anladığından emin olmak için, Ferrero Grubu herkesin 
kurallara aşina olmasını sağlamak üzere bir eğitim planı hazırlayacak ve uygulayacaktır.
Bu eğitim girişimleri ortakların görev ve sorumluluklarına göre değişmektedir; işe yeni alınanlar için 
uygunluk gerektiren Kuralların içeriğini gösteren bir eğitim programı bulunmaktadır.
Özellikle, her ortak Kuralların, ayrıca Şirket kuralları ve usullerinin gözetilmesi ve sayılmasının, ihlal 
edildiği takdirde ilgili ulusal mevzuata göre cezalara yol açabilecek önlemleri olan belirli sözleşme 
yükümlülüklerini oluşturduğuna dair bilgilendirilecektir.

Müdürlerin belirli görevleri 
Amir, müdür veya yönetici görevindeki kişiler, Kurallarda yer alan davranış kural ve ilkeleriyle uygun 
olarak işlerini gerçekleştirmeleri suretiyle örnek olmalıdır ve davranışlarıyla, diğer ortaklara Kurallara 
uygunluğun işlerinin temel bir parçası olduğunu göstermelidir.

Bu Kurallarda “Ferrero”ya atıfta bulunarak verilen taahhütler, Ferrero Grubunun çeşitli görevlerinde 
çalışan tüm amir, müdür ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarına işaret edecek şekilde anlaşılmalıdır. 

Kontrol
Şirketteki her bölüm, eylem ve faaliyetlerinin bu Mesleki Ahlak Kurallarında yer alan davranış ilke ve 
kurallara uymasını sağlamalı ve garanti etmelidir. 
İlaveten her bölüm uyumsuzluk durumlarının tespiti ve yönetiminden ve gerektiğinde bir İç Denetim 
başlatmaktan sorumludur. 

İhlallerin bildirilmesi
Tüm ortaklar, bu Kuralların ihlal edildiği veya ihlal edildiğinin varsayıldığı durumları üst amirine, İç 
Denetim Birimine, Hukuk Bölümüne veya İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirmelidir.
Ortaklar, iyi niyetle bildirilen doğru olmayan bilgiler için disiplin tedbirine tabi tutulmayacaktır. 
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Yaptırımlar
Bu Mesleki Ahlak Kurallarında kabaca verilen mesleki ahlak kurallarına uymazlık, diğer kamu yetkilerine 
ilişkin cezai yaptırımların kabul edilmesi olasılığı saklı kalmak suretiyle, ilgili ulusal mevzuata uygun 
olarak işten çıkarma dâhil olmak üzere, işten çıkarmaya kadar disiplin tedbirlerinin uygulanması için 
gerekçe oluşturur. 
Cezai yaptırımların uygulanması, Mesleki Ahlak Kurallarının şart koştuğu davranış kuralları, kabahati 
oluşturan suçla ve/veya yasal olmayan davranışla ilgili olmaksızın, yetkili yargıdan bağımsız olarak geçerli 
olduğundan, cezai veya sivil takibatın sonuçlarından bağımsızdır. 
Yasalara aykırı davranışlar veya bu Kuralların hükümlerini ihlal eden davranışlar ve hatta uygunsuz veya doğru 
olmayan davranışlar, Grup Şirketlerinin avantajı veya menfaati için yapılsa dahi, daha az ciddi sayılmayacak 
veya gerekçelendirilmeyecektir. 

Geçerlilik 
Bu Mesleki Ahlak Kurallarının geçerlilik süresi, 1 Ocak 2010 tarihinde başlar. Düzenli olarak güncellenir ve 
gözden geçirilir. 

73

GRUP ŞIRKETININ ÇIKARI VEYA AVANTAJI IÇIN GERÇEKLEŞTIRILMIŞ
OLSA BILE HIÇBIR YASA DIŞI DAVRANIŞ HAKLI GÖSTERILEMEZ


