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LUXOTTICA ETİK KURALLARI 
 
 
BİZ KİMİZ? 

Seçkin, lüks ve spor gözlüklerin tasarımı, imalatı ve dağıtımında pazar lideriyiz. Dünyanın dört bir 
köşesindeki tüketiciler için ürettiğimiz güneş gözlükleri ve gözlükler teknik ve stil açısından en 
yüksek kaliteye sahip. İş hayatında tüketicilerimizin hayatları ve refahını iyileştirmeye çalışırken, 
Grubumuz, çalışanlarımız ve iş yaptığımız yerlerde yaşayan insanlara değer yaratıyoruz. 

Çalışanlarımızın mükemmel olması, sürekli olarak yeniliklerin peşinden gidilmesi ve paydaşlarımıza 
en fazla yarar sağlayacak kararların alınması yönündeki kararlılık ve cesaret sayesinde, 
kuruluşumuzdan bu yana sürekli büyüme gösterdik. Luxottica’nın temel aldığı değerler ve 
ilkelerden ilham alınması ve bunların korunmasına sürekli bağlılık gösterilmesi başarımız açısından 
tamamlayıcıdır. 

İNSANLAR İÇİN 

Bu Etik Kuralları paylaşılan birlik, saygı, şeffaflık ve adalet değerlerine dayalı olarak Grubun 
davranışı ve kültürünün ana hatlarını ortaya koymaktadır. Sınır tanımayan istisnai bir yetenek ve 
tutkuyla çalışan küresel bir topluluğuz. Özünde, her bir çalışanını, her gün sorumluluk sahibi bir 
şekilde davranmaya ve katkısını vermeye çağıran, etik değerlerine bağlı bir topluluğuz biz. 

İtibarımız en değerli varlığımız ve pek çok açıdan iş yapma biçimimizin doğrudan bir yansıması. 

Bu nedenle, Luxottica bu Etik Kurallarını gözden geçirip daha da geliştirdi. 

Artık, bu kurallar çerçevesinde daha geniş bir değerler ve davranışlar dizisi benimsenmektedir; 
bunu yalnızca kanunlarda hükme bağlandığı şekilde insanların güvenliği, özgürlüğü ve saygınlığının 
korunması için değil, işimizi sorumluluk sahibi bir şekilde geliştirirken devamlı olarak kendimizi 
geliştirmek ve daha büyük başarılar yakalamak hususunda kendimizi teşvik etmek için yapıyoruz. 
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GENEL REHBER İLKELER 
 
İLHAM VERİCİ DEĞERLER 

İş yaptığımız mali, kurumsal, toplumsal ve kültürel ortamların karmaşıklığı ışığında, Luxottica’nın 
onayladığı, kabul ve teşvik ettiği temel değerlerin açık bir şekilde tanımlanması önemlidir. 

Bu Etik Kurallarında ifade edilen söz konusu değerler Grubun tüm davranışları ve kültürüne ilham 
vermenin yanı sıra istisnai iş yapma şeklimizi simgelemektedir. 

Grubun tüm faaliyetlerinin geçerli kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak, adil rekabet, 
dürüstlük, tutarlılık ve hakkaniyeti sağlayacak ve Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, 
Ortaklarımız, ticari ve mali Ortaklarımız ve Grubun faaliyet gösterdiği yerlerdeki insanların meşru 
menfaatlerine hizmet edecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.  

Luxottica için veya Luxottica ile çalışan her birey, herhangi bir ayrım yapılmaksızın veya istisna 
olmaksızın, görevleri ve sorumluluklarının bir parçası olarak Etik Kurallarındaki ilkelere uygun 
hareket etmeyi ve bu ilkeleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Grubun yararına hareket etmek 
gibi hatalı bir düşünce bu ilkelerle bağdaşmayan hiçbir davranışı hiçbir şekilde haklı 
göstermeyecektir.  

Kendi ekiplerinin liderleri konumundaki tüm Yöneticiler tüm iş faaliyetlerinde Etik Kurallarına ilişkin 
değerlerin somut bir şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. 

Her şeyden önce, yöneticilerin davranışları ve bağlılıklarıyla personeline örnek olarak, Etik 
Kurallarına uygun hareket etmenin Luxottica’nın iş yapma şeklinin temel unsurlarından biri 
olduğunu ifade ederek liderlik etmesi gerekir. 

KAPSAM VE MUHATAPLAR  

Etik Kuralları Grubun tüm şirketlerine tüm teşkilat düzeylerinde ve Luxottica’nın faaliyet 
gösterdiği her yerde uygulanır.  

Etik Kurallarında ortaya konan ilkeler ile geçerli yerel kanunlar ve yönetmelikler arasında herhangi 
bir çelişki olması durumunda, en kısıtlayıcı hükümler geçerlilik taşır. Luxottica, Etik Kurallarına 
uygunluğun geliştirilmesi amacıyla, uygun yazışmalar, eğitim, önleme araçları ve kontrolleri 
hazırlayıp düzenli aralıklarla güncellemektedir. 

Etik Kurallarının muhatapları Grubun tüm şirketlerinin kurumsal organlarının üyeleri, tüm çalışanlar 
veya çalışan olmayıp Grupla bağlantısı olan kişiler veya Luxottica’yla doğrudan veya dolaylı olarak, 
daimi veya geçici olarak sözleşme yapan veya ilişki kuran herkes ya da Grubun kurumsal veya ticari 
hedeflerinin yakalanması için çalışanlardır. 
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Etik Kurallarında ortaya konan ilkeler Luxottica’daki kişilerin paylaştığı değerlerin dayanağını 
oluşturmaktadır.  Bunlar taviz verilmemesi ve herkesin davranışı açısından yönlendirici olması 
gereken asgari standartları oluşturmaktadır.  

Etik Kurallarına uygun hareket edilmesi her bireyin kişisel ifadeleri ve özelliklerine imkan 
tanımaktadır. Etik Kuralları her iş sözleşmesi veya diğer düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Etik 
Kurallarına uyum Luxottica’daki her çalışanın temel yükümlülüklerinden biridir. 

Bu Kuralların herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi sonucu, disiplin yaptırımları uygulanabilir ve 
daha ağır durumlarda, iş ilişkileri dahi sonlandırılabilir. 

Grup çalışanı olmayıp muhatap durumundaki kişiler açısından, Etik Kurallarına uyum Luxottica ile 
herhangi bir mesleki ilişki veya işbirliği tesis edilmesi ve/veya devam ettirilmesi açısından temel 
koşullardan biridir. 

SORUMLU ORGANLAR 

Her Muhatabın Etik Kurallarının içeriğine aşina olması, bu kuralların uygulanmasına aktif bir şekilde 
katkıda bulunması (muhtemel uygunsuzluk eylemlerinin bildirilmesi de dahil olmak üzere) ve 
sorumlu departmanlara geliştirme önerilerinde bulunması gereklidir. 

Aşağıdaki departmanlar Etik Kurallarının tanımlanması, uygulanması ve sürdürülmesi açısından 
Sorumlu Organlardır:  

- Kuralların uygulanma koşulları ve günlük uygulaması ile ilgili sorular yönelten, tartışan veya 
açıklama isteyen bir odak noktası olarak Üst Yönetim; 

- Grup içerisinde Etik Kurallar konusunda farkındalığın artırılması, geliştirme önerilerinin 
alınması ve Grup çalışanları tarafından Etik Kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine 
yönelik olarak yaptırımlar da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alınmasından 
sorumlu olan İnsan Kaynakları;  

- Etik Kurallarına ilişkin herhangi bir ihlal veya muhtemel uygunsuzluk iddiası bildiriminin 
soruşturulmasından ve yetkili diğer birimlerin desteğiyle gerekli analizlerin 
yürütülmesinden sorumlu olan Grup İç Denetim Birimi; 

- Grubun faaliyet gösterdiği farklı ülkelerde geçerli tüm kanunlar ve yönetmeliklere 
uygunluğun doğrulanması hususunda yukarıdaki departmanlara destek vermekten sorumlu 
olan Hukuk İşleri Birimi. 

 

UYGUNSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİ 

Herkesin Etik Kurallarına ilişkin değerlerin geliştirilmesi ve korunması hususunda aktif bir rol 
üstlenmesi gerekir. Bu nedenle, Etik Kurallarına ilişkin bir ihlal veya muhtemel bir uygunsuzluk 
eyleminden haberdar olan her Muhatabın bu bilgileri Luxottica’ya bildirmesi gerekmektedir. Nasıl 
bildirim yapılacağına ilişkin daha fazla bilgi için, bu Kuralların ekinde yer alan Etik Kurallarına 
yönelik ihlal iddialarına ilişkin kaygılar veya şikayetlerin yönetilmesine ilişkin prosedür veya “İhbar 
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Prosedürüne” bakınız. Kullanılan kanala bakılmaksızın, Luxottica ihbar edenlerin kimliğini 
açıklamamayı ve söz konusu kişinin herhangi bir misillemeyle karşı karşıya kalmamasını sağlamayı 
taahhüt etmektedir. 

BÖLÜM I – GÜNDELİK ÇALIŞMALARDA ETİK 

 
Etik Kurallarına gündelik çalışma hayatında uyum ve bu kuralların yaşanması kuralların 
değerlerinden ilham alınan eylemlerin gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. 

 

1.1 KANUNLAR VE ADİL REKABETE UYGUNLUK 

Luxottica’nın faaliyet gösterdiği farklı yerlerdeki geçerli tüm kanun ve düzenlemelere uyum 
herhangi bir eylem, işlem veya müzakerenin temel gereksinimlerinden biridir. Ticari işlemler 
esnasında söz konusu kanunlar ve yönetmeliklerin ihlal edildiği davranışlara, dünyanın neresinde 
ortaya çıkarsa çıksın, Grup tarafından müsamaha gösterilmemektedir ve gösterilmeyecektir.   

Antitröst (tekeli önleyici) veya rekabet kanunları ve yönetmelikleri uyarınca, Luxottica zorlu 
hedefler ve yeni amaçların yakalanması hususunda tutarlılık ve tüm taraflar arasında adil rekabeti 
teşvik etmektedir ve rakipler de dahil olmak üzere diğer tüm taraflara saygı göstermeyi taahhüt 
etmektedir.  

Luxottica daha ziyade resmi makamlar ve diğer kamu ve özel sektör aktörleriyle ortaklıklar 
içerisinde sirayet eden nüfuz sağlamaya dayalı girişimler ve yolsuzlukla açık bir mücadele 
yürütmektedir. Luxottica, tüm iş anlaşmalarında, azami tutarlılık ve şeffaflık için çaba sarf 
etmektedir. 

 

1.2 HİSSEDARLARLA İLİŞKİ 

Luxottica Grup ve tüm hissedarlarının ticari menfaatlerini eşit bir şekilde koruyarak hissedarlarına 
değer yaratmaya çalışmaktadır ve herhangi bir hissedarlık kategorisine imtiyaz tanımamaktadır. 
Bir ya da daha fazla hissedara yönelik her türlü iltimas veya imtiyazlı davranış kesinlikle yasaktır. 
Bilhassa, Hissedarlar Genel Kurulu önemli bir yüzleşme anıdır ve her hissedarın gündemde yer alan 
çeşitli konulara yönelik açıklama talep etme ve görüşlerini ifade etme hakkına saygı duyulmaktadır.  

Luxottica kurumsal bilgilendirme ile ilgili mevcut düzenlemelere uygun olarak mali çevreler ile 
sürekli diyalog kurmaktadır. Bilgiler zamanında, adil, şeffaf ve doğru bir şekilde açıklanmaktadır 
ve www.luxottica.com şeklindeki Grup web sitesinin Yatırımcılar kısmında sağlanmaktadır.  

Yalnızca özel olarak yetkilendirilmiş organların hissedarlarıyla ilişkilerinde Luxottica Grubunu 
temsil etmesine müsaade edilmektedir. 
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1.3 TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER  

Luxottica Tedarikçilerini adil ve şeffaf bir biçimde, adil rekabet, tarafsızlık, yasalara uygunluk, 
mallar ve/veya hizmetlerin fiyatlandırılması ve kalitesinde hakkaniyet kriterleri çerçevesinde 
seçip bunlara uygun olarak anlaşmalar yapmaktadır. Tedarikçilerin seçimi Luxottica’nın ürünlerinin 
imalatı ve pazarlamasında da yenilikçilik ve mükemmeliyet sağlamasına ilişkin temel etkenlerden 
biridir. 

Luxottica operasyonel uygulamaları geçerli kanunlar ve yönetmeliklerle uyumlu olan ve, daha 
genel olarak, insan onurunu, çalışanların sağlık ve emniyetini ve en geniş manada çevreyi koruyan 
tedarikçiler aramaktadır. Luxottica yerinde denetimler gerçekleştirmek ve geçerli kanunlara uyumu 
iş ilişkisini devam ettirmenin önüne koymak suretiyle ilkelerine tedarikçiler tarafından saygın 
gösterilmesini sağlamaktadır. 

 

1.4 MÜŞTERİLER VE TÜKETİCİLER İLE İLİŞKİLER  

Luxottica ürün kalitesi ve hizmet mükemmelliği açısından Müşteri memnuniyetine büyük önem 
vermektedir ve Çalışanlar arasındaki yüksek düzeydeki profesyonellik bunun bir göstergesidir. 
Yenilikçi tasarım ve malzemeler kullanarak en iyi kalitede ürünler sunan Luxottica bu şekilde 
Müşterileri ve nihai tüketicileri ile güçlü ilişkiler kurup sürdürmektedir.   

Müşteriler ve tüketicilere Luxottica ürünleri ve hizmetleri ile bunları kalitesi ve menşeine ilişkin en 
eksiksiz ve doğru bilgilerin büyük bir şeffaflık içerisinde sağlanması gerekir.  

Müşteriler veya Tüketicilerde Luxottica ürünleri ya da hizmetlerine ilişkin yanıltıcı bir algıya neden 
olabilecek yanlış veya yanıltıcı reklam girişimleri kesinlikle yasaktır.   

 

1.5 ÇIKAR ÇATIŞMALARI  

Muhatapların bir çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bir Muhatabın tarafsız kararlar verme ve 
Luxottica’nın ticari menfaatlerini koruma kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilecek tüm durumlar 
ve/veya faaliyetlerden kaçınması ve, her halükarda, bunları bildirmesi gerekir.  

Genel olarak, Muhatapların üçüncü kişilerle yürütülen tüm ilişkilerde her zaman tutarlılık ve 
şeffaflık içerisinde hareket etmesi gerekir. Luxottica tüm Muhatapların hukuka aykırı veya 
uygunsuz iltimas veya muvazaalı uygulamalarda bulunmasını ve herhangi bir iş anlaşmasında 
kendileri veya üçüncü kişilere yönelik kişisel avantaj sağlamasını yasaklamaktadır. 
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1.6 KARA PARA AKLAMANIN ENGELLENMESİ 

Luxottica ekonomik ve mali sistemlerinin Müşterileri, Tedarikçileri, Çalışanları veya iş ortakları 
tarafından Grup faaliyetleri yürütülürken kara para aklama veya terörün finansmanı (veya diğer 
suç faaliyetleri) amacıyla kullanımını engellemeye gayret etmektedir. 

Grup, herhangi bir iş ilişkisi kurulmadan önce, faaliyetlerinin saygınlığı ve yasallığını teyit etmek 
üzere muhtemel iş ortakları ile ilgili dikkatli bir durum tespiti yapmaktadır ve bunlara ilişkin 
mevcut tüm bilgileri doğrulamaktadır.  

Kara para aklama veya diğer suç faaliyetlerine karışması muhtemel herhangi bir tarafla Luxottica 
adına iş anlaşmaları yapılması kesinlikle yasaktır. 

 

1.7 BAĞIŞLAR, HEDİYELER VE EŞANTİYONLAR 

Luxottica, tüm iş anlaşmalarında, bir Muhatabın mesleki sorumlulukları ile çelişecek ve/veya, her 
halükarda, geçerli kanunları ihlal edecek şekilde, kişisel veya Grup adına uygunsuz avantajlar elde 
edilmesine yönelik hiçbir uygunsuz hediye, para ya da diğer teşviklerin teklif edilmesi veya kabul 
edilmesini yasaklamaktadır. 

Üçüncü kişilere yönelik ticari nezaket eylemlerinin yanı sıra söz konusu nezaket eylemlerinin 
kabulüne, ancak bunların cüzi bir değerinin olması ve muhatabın tutarlılık ve itibarını tehlikeye 
atmaması veya muhatabın kararını uygunsuz şekilde etkilememesi durumunda, müsaade 
edilmektedir.  

Grupla ilişkili işlerde kamu veya özel tarafların yolsuzluğu Luxottica’nın değerleri ve kültürüne 
aykırıdır ve kesinlikle yasaktır.  

 

1.8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI VE SAHTECİLİĞİ ÖNLEME  

Luxottica’nın ticari çalışmalarının temellerinden biri ticari markalar, ürün tasarımı ve hem 
malzemeler hem de bileşenlere yönelik yenilikçi çözümler başta olmak üzere yüksek düzeyde 
know-how ve fikri mülkiyet haklarına sahip olmasıdır.  

Luxottica know-how ve fikri mülkiyet haklarının yanı sıra lisans sahibi olarak hareket ettiği üçüncü 
kişilerin haklarını korumak için azami dikkat göstermektedir. Luxottica korunmuş üçüncü kişi 
haklarının uygun izin olmaksızın veya önden verilmiş onayları ihlal edecek şekilde kullanımına 
müsaade etmemektedir. Luxottica ürünleri Müşteriler ve Tüketicilere tanıtılırken, üçüncü kişilerin 
fikri mülkiyet haklarına her zaman saygı gösterilmektedir. 

Luxottica her türlü sahteciliği kesin bir dille reddetmektedir ve kanunlara saygıyı teşvik etmeyi ve 
sahte ürünlerin imal edilmesi ve satılmasına yönelik her türlü girişime karşı mücadele vermeyi 
taahhüt etmektedir.  
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1.9 MAHREMİYETİN KORUNMASI  

Luxottica çalışmaları esnasında toplanan tüm kişisel verilerin ilgili düzenleyici hükümler uyarınca 
usulüne uygun bir şekilde korunmasını sağlamak ve Grubun hem içindeki hem de dışındaki 
bireylerin onuru, itibarı ve mahremiyetinin korunması amacıyla uygunsuz veya izinsiz kullanımı 
engellemek için çaba sarf etmektedir.  

Kişisel veriler hukuka uygun ve adil bir şekilde işlenmektedir. Veriler spesifik ve hukuka uygun 
amaçlarla toplanıp saklanmaktadır. Veriler söz konusu amaçlar için gerekenden daha uzun bir süre 
saklanmamaktadır. 

Mahremiyetin korunmasının bir parçası olarak, Grup kişisel bilgiler paylaşan kişilerin toplanan 
bilgilerin türü ve kullanımı hususunda ve soru yöneltmek amacıyla Şirketle nasıl irtibata geçileceği 
hususunda düzgün bir şekilde bilgilendirilmesine özen göstermektedir.  

 

1.10 BİLİŞİM SİSTEMLERİ, İNTERNET VE SOSYAL AĞLAR  

Bilişim sistemleri Müşteriler ve Tüketicilere yönelik ürünler ve hizmetlerin kalitesi açısından 
yenilikçilik ve mükemmeliyet arayışının desteklenmesine ilişkin temel yollardan biridir.  

Luxottica Çalışanlar, Müşteriler ve Paydaşlarla birlikte sosyal medyanın yanı sıra daha geleneksel 
medyayla ilgili fırsatların da yakalandığı açık, yapıcı ve şeffaf bir diyalog kurulmasının önemini 
şiddetle vurgulamaktadır. Bu bağlamlarda ifade edilen bilgiler veya görüşlerin geniş bir yankı 
bulması ve itibara ilişkin kayda değer bir etkisinin bulunması sebebiyle, Muhatapların dijital iletişim 
araçlarıyla yayılacak tüm içeriği azami özen göstererek değerlendirmesi şiddetle tavsiye 
edilmektedir. 

Luxottica geçerli kanunları ihlal eden veya küçükler başta olmak üzere İnsanların bireysel 
özgürlüğü, itibarı veya onuruna saldırı niteliği taşıyabilecek veya üçüncü kişilerin bilişim sistemine 
izinsiz müdahale teşkil edebilecek veya söz konusu sisteme zarar verebilecek bilişim sistemleri, e-
posta veya sosyal ağların kullanımını kesin bir şekilde yasaklamaktadır. 

 

1.11 GRUP VARLIKLARI  

Muhatapların Grup varlıklarının geçerli politikalar ve prosedürlere uygun olarak yönetilmesi özen 
ve dikkat göstermesi ve söz konusu varlıklara zarar verebilecek veya Grup menfaatleriyle çelişen 
veya itibarına zarar verebilecek uygunsuz kullanımlardan kaçınması gereklidir. 

Her Muhatap doğrudan kendi kontrolündeki Grup varlıklarının yanı sıra tüm Grup varlıklarının 
korunmasından sorumludur. 
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1.12 İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ  

Luxottica bilinçli kararlar verilmesini teşvik eden ve varlıkların korunması, iş süreçlerinin 
verimliliği ve etkililiği, mali bilgilerin güvenilirliği ve geçerli tüm kanunlar, tüzükler, kurumsal 
tüzükler ve iç prosedürlere katkıda bulunan bir iç kontrol ve risk yönetimi kültürünün önemine 
inanmaktadır.  

Bu hedeflerin yakalanması için, Luxottica Grubun ticari operasyonları esnasında maruz kaldığı 
temel risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetimi ve izlenmesini sağlamak üzere bir dizi 
araç, prosedür ve teşkilat yapısını uygulamaya koymuştur. 

Tüm Muhatapların kontrol sisteminin etkililiğini doğrulamak üzere görevlendirilen Grup iç birimleri 
ve dış organlar ile işbirliği yapması beklenmektedir. 
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BÖLÜM II – ÇALIŞANLARIMIZI KUCAKLARIZ 

 
Luxottica’nın kuvvetli yönü 'kendi insanları,' yani çalışanlarıdır. İnsanların emniyeti ve refahı Grup 
için en önemli husustur.  

Luxottica’da çalışmak insanlara hayallerini gerçekleştirme ve kişisel ve profesyonel hedeflerini 
yakalama fırsatı sunmaktadır. 

Kurumun her Çalışan ve Ortağın yeteneklerini tam anlamıyla sergileyebildiği ve bir paylaşım ve 
işbirliği ruhunun hakim olduğu çekici ve motive edici bir iş yeri sağlaması gerekir. 

 

2.1 İNSANLARIN YÖNETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

Luxottica ortak bir başarı reçetesi için çalışan seçkin bireylerden meydana gelen bir şirkettir: 
girişimcilik, hayal gücü, tutku, sadelik ve sürat.  

Bunun karşılığında, Şirket on binlerce Çalışanın mesleki ve kişisel sermayesinin dikkatli bir şekilde 
geliştirerek iyileştirebilmesini taahhüt etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞİMCİ RUH 

Başkalarının görmediği fırsatları görürüz. 
İçgüdümüze inanırız ve sezgilerimize güveniriz. Her 
gün bu ruhla hareket eder ve endüstrimizin 
kurallarını yazmaya devam ederiz.  

 

HAYAL GÜCÜ 

Gelecekteki senaryoları tahmin etme ve çalışma 
şeklimizi bunlara göre uyarlama kabiliyetimiz 
başarımızın yapıtaşlarından biri olmuştur ve 
olacaktır. 
Yaratıcılığımızı pazarın algıladığı gerçek yenilikçiliğe 
dönüştürmemizi sağlayan husus iddialı hedeflerimiz 
ve günlük çalışmalara yönelik yaklaşımımızın 
tevazusu arasında kurulmuş dengedir.correttezza, 
rispetto delle regole e trasparenza. 
 

TUTKU 

Yaptığımız işi seviyoruz ve tutkumuz Müşterilerimizin 
gözünde kendimizi eşsiz hale getirme kararlılığımızı 
destekliyor.Başardıklarımız bize gurur veriyor. 
Çalışmamız sonucu dünyanın daha güzel bir yer 
haline getirebileceğimize inanıyoruz. 

 

SADELİK VE SÜRAT 

Çalışmalarımızda sadelik ve sürat giderek büyüyen 
kurumsal yapımız ve faaliyet gösterdiğimiz 
pazarların karmaşıklığına vereceğimiz en iyi yanıttır 
bizim için. Anlaşılır, sade ve erişilebilir bir şekilde 
hareket ederek hızlı ve atik olabiliriz ve bu şekilde, 
işin özünü görebilir ve en önemli önceliklere 
odaklanabiliriz. 
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Luxottica insan kaynaklarına özen göstermeyi, kişisel ve mesleki gelişim sağlamayı ve çalışanların 
mesleki yetkinliklerine dayalı girişimlerde bulunmayı taahhüt etmektedir. Eğitim ve mesleki 
gelişime yönelik fırsat eşitliği liyakata dayalı olarak tüm Çalışanlara temin edilmektedir. 

Grup işbirliğinin gücüne inanmaktadır ve bu nedenle, sürekli ve karşılıklı geri bildirimle 
desteklenen etkili ilişkileri teşvik etmektedir. Tüm Muhatapların her kişinin onuru ve itibarına 
karşılıklı saygı duyulan bir ortamın sürdürülmesi ve korunması için aktif bir şekilde çaba sarf 
etmesi gerekir.  

Her kişiye ilişkin performans değerlendirmesinde ‘neyin’ başarıldığının yanı sıra bu sonuçların 
‘nasıl’ elde edildiğinin de dikkate alınması ve bu şekilde, tutarlılık, tutku, bağlılık ve yenilikçi 
düşüncenin de ödüllendirilmesi gerekir. 

Mükafatların şeffaf kriterlere dayalı olması gerekir. Luxottica Grubun iş hedeflerini kovalayan 
kişilerin geliştirilmesini teşvik etmektedir. 

Adayların liyakat, mesleki yetkinlik, teknik olmayan (sosyal) beceriler ve tüm Grup değerlerine 
uyuma dayalı olarak işe alınması gerekir. Luxottica çalışanlar veya çalışan olmayıp katkıda bulunan 
diğer kişilerin seçiminde hukuka aykırı ayrımcılık veya iltiması kesin bir dille yasaklamaktadır.  

Luxottica Grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde çalışanlar ve en önemlisi küçüklerin istismarını 
reddetmektedir. Bu ülkelerde geçerli kanunlar ve yönetmeliklere uygun hareket etmenin yanı sıra,  
Luxottica çalışanların haklarının yanı sıra sendika ve örgütlenme haklarının korunmasını da teşvik 
etmektedir. 

2.2 REFAH 

Luxottica çalışanlarının ruhsal ve fiziksel refahını korumayı, iş talepleri ve kişisel gereksinimler 
arasında bir denge sağlamayı ve herhangi bir bireye fiziksel veya duygusal açıdan zarar veren 
davranışları yasaklamayı taahhüt etmektedir. 

Çalışanlarımızın yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Gruba yönelik bir aidiyet 
duygusu geliştirmenin yöntemlerinden biridir ve Luxottica’yı bir şirket yapmakla kalmaz, aynı 
zamanda insanlardan meydana gelen ve insanlar için çalışan bir şirket haline getirmektedir.  

Luxottica çalışanlarının hayatında gerçek etkisi bulunan sosyal programlar, yardımlar, hizmetler ve 
girişimleri teşvik etmektedir. 

 

2.3 ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE EMNİYETİ 

Kişinin üretim ilişkileri sisteminin kalbinde yer aldığı çağdaş bir çalışma kültüründe, işletmenin 
maliyetleri ve kısıtlamalarında bir artış anlamına gelse dahi, insan yaşamının tamlığına ilişkin hiçbir 
taviz kabul edilemez.  

Çalışanların emniyeti Luxottica’nın seçimleri ve kararlarına ilham veren temel bir ilkedir ve Grubun 
dünyanın dört bir yanındaki tüm kuruluşlarında kesin ve kati bir şekilde uygulanmaktadır. Luxottica 
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Çalışanlar ve Ortaklarının fiziksel ve psikolojik tamlığını korunması gereken temel bir değer olarak 
nitelendirmektedir ve bilgilendirme, eğitim vasıtasıyla ve güvenlik prosedürleri ve ihtiyatlı önleyici 
eylemlerin uygulanması hususunda tüm çalışanların sorumlu davranışlar sergilemesini temin 
ederek emniyetli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamaktadır. 

Emniyet tedbirleri ve önleyici tedbirler iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurumsal değişiklikler ve 
üretim değişikliklerine ve önleme ile koruma tekniklerinin geliştirilmesine uyum sağlanması amacı 
ile sürekli olarak güncellenmektedir. 

2.4 ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE TEŞVİK EDİLMESİ 

Luxottica’nın çeşitliliğin teşvik edilmesi ve yeni dünyalar, kültürel ve kimlikleri temsil eden 
insanların iş yerinde kabulü ve benimsenmesinin büyük bir fırsat olduğuna yönelik inancı tamdır. 
Kurum, ancak Müşterilerinin çeşitliliğini yansıtması halinde, gerçekten başarılı olabilir. 

Grubun bağlılığı çeşitliliğin bir kabul etme ve koruma unsuru olarak nitelendirilmesinin yanı sıra 
kuruluşun kararlılık ve cesaretle teşvik etmesi ve geliştirmesi gereken güçlü bir yön olarak da 
nitelendirilmesini kapsamaktadır.  

Luxottica dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlarında herkesin kuruluşa girişi, mesleki gelişimi ve 
ilerlemesini desteklemek üzere fırsat eşitliği sağlamaktadır ve, bu nedenle, cinsiyet, engellilik, yaş, 
medeni hal, etnik veya toplumsal köken, inanç, cinsel yönelim veya siyasi görüş gerekçeleri de 
dahil olmak üzere hiçbir ayrımcılığa müsamaha göstermemektedir.  
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BÖLÜM III – PİYASA VE TOPLUMLA İLİŞKİLER 

 
Luxottica Grup yönetimi, operasyonları ve sonuçlarına ilişkin şeffaf, eksiksiz ve güncel piyasa 
açıklamaları yaparak da itibarını korumaktadır. 

Luxottica’nın iş yapma şekli bir sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla yakından ilişkilidir ve Grubun 
faaliyet gösterdiği çevre, topluluklar ve kültürlerin korunmasına azami özen gösterilmektedir. 

3.1 GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI  

Gizli bilgilerin korunması Luxottica açısından temel ilkelerden biridir. 

Bu sebeple, Muhatapların kurum içinde gereksiz açıklamalar ve kurum dışına bilgi sızdırılmasının 
engellenmesi amacıyla, ‘fiyat açısından hassas’ bilgilere bilhassa dikkat ederek, Luxottica 
tarafından kabul edilen kurallar uyarınca tüm gizli ticari bilgileri dikkatli bir şekilde yönetmesi 
gerekir. 

‘Fiyat açısından hassas’ bilgiler, Grup prosedürleri ile uyumlu olarak ve geçerli kanunlar ile 
yönetmelikler uyarınca, yalnızca spesifik olarak görevlendirilmiş birimler tarafından 
açıklanabilmektedir. 

Luxottica gizli bilgilerin bireylerin kendi kurumsal işlevi haricindeki amaçlarla uygunsuz veya 
hukuka aykırı olarak hem kurum içinde hem de kurum dışında kullanımının yanı sıra hatalı veya 
yanıltıcı bilgilerin yayılmasını da yasaklamaktadır.  

3.2 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  

Luxottica’nın kalitesi ve mükemmeliyeti, Şirketin faaliyet gösterdiği çevresel ve toplumsal 
bağlamlara sürekli özen gösterilmesiyle de açığa vurulmaktadır. Her Muhatap küçük günlük 
eylemlerle başlayarak kurumun çevresel etkisinin azaltılmasına yardımcı olmaktan sorumludur.  

Sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi de Grup açısından uzun vadede rekabet gücü ve istikrar 
sağlamaktadır.  

Bu nedenle, Luxottica temiz endüstriyel teknolojilere yatırımda bulunarak, yenilenebilir enerji 
kullanımını teşvik ederek, kaynak verimliliğini geliştirerek ve düşük çevresel etkili teknolojilere 
ilişkin araştırmalara destek vererek çevrenin korunmasını desteklemektedir. Ayrıca, Luxottica 
çevrenin korunmasına ilişkin kilit mesajlar vermeyi, tüm Şirketin sürdürülebilir bir kültüre uyumunu 
güçlendirmeyi ve ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkisini dikkate alan tedarikçilerle çalışmayı da 
taahhüt etmektedir. 

3.3  BAĞIŞLAR, HAYIR FAALİYETLERİ, TOPLUM SPONSORLUĞU VE ORTAKLIKLAR 

Luxottica’nın faaliyet gösterdiği yerlerde yaşama aktif ve sorumluluk sahibi olarak katılımı şirketin 
temel değerlerindendir. 
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Sponsorluk ve ortaklık girişimleri açısından üçüncü kişilerin seçiminde, Luxottica Grup misyonu ve 
bu Etik Kurallarında ifade edilen değerlere uygun faaliyetleri desteklemeyi taahhüt etmektedir.  

Hayır çalışmaları ve diğer bağışlar yalnızca tutumları ve hedefleri Luxottica’nınkilere uygun olan ve 
Etik Kurallarıyla çelişmeyen kuruluşlara yöneliktir. Ticari işlemlerin izlenebilirliği ve karar verme 
sürecinde şeffaflığın faydalanıcıların seçiminden mallar veya bağışların üçüncü kişilere iletimine 
kadar tüm aşamalarda sağlanması gerekir. Siyasi partiler, temsilcileri veya bir çıkar çatışmasının 
meydana gelebileceği diğer derneklere yönelik katkılar kesinlikle yasaklanmıştır.  

Hayır nitelikli ve diğer bağışlar, sponsorluk veya ortaklık girişimleri Muhataplar tarafından 
uygunsuz veya hukuka aykırı amaçlarla hiçbir suretle kullanılamaz: söz konusu faaliyetler 
faydalanıcılar ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı taraflardan veya bu taraflara yönelik 
olarak hukuka aykırı avantajlar elde edilmesi amacı ile kullanılamaz. 

3.4  KAMU KURUMLARI VE DENETİM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER  

Luxottica taraflı, hatalı, muğlak veya yanıltıcı açıklama veya yorumdan kaçınmak amacıyla 
hükümetler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar ile azami şeffaflık, açıklık ve dürüstlük içerisinde 
iletişim kurmaktadır.  

Spesifik açıklamalar ve gizlilik yükümlülükleri ile geçerli düzenlemelerin yanı sıra Grup ve bir devlet 
ya da kamu kuruluşu arasındaki herhangi bir ilişkinin muhtemel karmaşık mahiyeti dikkate 
alındığında, yalnızca Grup içerisinde spesifik olarak yetkilendirilmiş kişiler ve birimler söz konusu 
iletişim çerçevesinde Luxottica’yı temsil edebilmektedir. 

 

3.5 MEDYA İLE İLİŞKİLER 

Basın ve diğer basın-yayın organlarıyla Luxottica adına kurulan ilişkiler, ilgili politikalar ve 
prosedürler uyarınca, Grup içerisinde spesifik olarak görevlendirilmiş kişiler ve birimler tarafından 
yönetilmektedir. Kurum dışı iletişimde doğruluk, tutarlılık, şeffaflık ve ihtiyatlılık ilkelerine saygı ve 
Grup politikaları, programları ve projelerinde farkındalığın arttırılması hedeflenmelidir.  
Medya ile İlişkilerin Etik Kurallarına uygun olarak ve geçerli kanunlar uyarınca Grubun itibarının 
korunması hedefiyle yürütülmesi gerekir. 
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UYGULAMA VE İLETİŞİM 

 
Luxottica Yönetim Kurulu Kontrol ve Risk Komitesi, Kanuni Denetçiler Kurulu ve Denetim Organı 
tarafından da önerilebilecek değişiklikler ve revizyonları dikkate alarak Etik Kurallarını düzenli 
olarak güncellemektedir. 

Etik Kurallarına ilişkin farkındalık ve uyumun artırılması Luxottica’ya ilişkin temel kurumsal 
yönetişim girişimlerinden biridir. Aslında, Etik Kuralları yürürlükteki İtalyan Hukuku dairesinde 
231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yer alan hükümler kapsamındaki Grup 
uyum sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Etik Kuralları kapsamındaki ilkelere ilişkin bir ihlal sonucu, 
231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yükümlülükler doğabilmektedir. 

Bu Etik Kuralları Luxottica Group SpA Yönetim Kurulu’nun 29 Ocak 2016 tarihli kararıyla kabul 
edilmiş ve bu tarihten itibaren hemen yürürlüğe girmiştir.  

Grubun tüm şirketlerinin tüm yönetim kurullarının Luxottica Etik Kurallarına uygun hareket etmesi 
ve bu kuralları resmi olarak kabul etmesi gerekmektedir. 

Luxottica Etik Kurallarının Çalışanlar başta olmak üzere mümkün olan en geniş şekilde 
yayılmasının yanı sıra kuralların Luxottica’da günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesine 
yönelik eğitim ve iletişim faaliyetlerinin desteklenmesini taahhüt etmektedir.  

Aynı çalışma, farkındalık ve eğitim girişimlerinin teşvik edilmesi suretiyle, dış paydaşlara yönelik 
olarak da yürütülmektedir. 

Etik Kurallarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar için, İnsan Kaynakları Biriminizle iletişime 
geçiniz. 
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EK 1: ETİK KURALLARINA İLİŞKİN İHLAL VEYA MUHTEMEL 
UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR 

 
1. KAPSAM 

Bu Prosedürde Luxottica Etik Kurallarında ortaya konan ilkelere ilişkin ihlal veya muhtemel 
uygunsuzluk bildirimleri veya iddialarının (bundan böyle, ‘Bildirimler’ olarak ifade edilecektir) ele 
alınmasına yönelik olarak Luxottica tarafından yürütülen süreçler düzenlenmektedir. Bildirimlerin 
muhtemel içeriği beş genel kategori (bundan böyle, ‘İhlaller’ şeklinde ifade edilecektir) halinde 
sınıflandırılmaktadır: 

- varlık suiistimali: Şirket varlıklarının (örneğin, nakit, maddi varlıklar, Fikri Mülkiyet de dahil 
olmak üzere veriler ve bilgiler) çalınması veya yolsuzluğu yapan bireylerin menfaatine 
kötüye kullanılması; 

- hileli mali bilanço: kullanıcıları kandırmak amacıyla mali bilançolardaki meblağlar veya 
açıklamaların kasıtlı olarak yanlış belirtilmesi veya belirtilmemesi ve bunun sonucunda, 
mali bilançoların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulmaması; 

- yolsuzluk ve rüşvet: bir ticari ilişki veya işlemdeki nüfuzun doğrudan veya dolaylı bir yarar 
elde etmek üzere kanunlar veya görevi ihlal eden şekilde kötüye kullanılması; 

- hukuka aykırı eylemler: kanunlar ve/veya hükümet düzenlemelerinin kasıtlı olarak ihlal 
edilmesi; 

- diğer uygunsuz davranışlar: Etik Kuralları veya Luxottica’nın politikaları ya da prosedürlerine 
uygun olmayan herhangi bir eylemin yanı sıra yerel uygulamalara yönelik olarak nitelikli bir 
suç şeklinde değerlendirilebilecek herhangi bir ihlal. 

 
Grubun tüm şirketlerinin Kurumsal Organlarının üyeleri, tüm çalışanlar veya çalışan olmayıp Grupla 
bağlantısı olan kişiler ve Luxottica’yla doğrudan veya dolaylı olarak, daimi veya geçici olarak 
sözleşme yapan veya ilişki kuran herkesten (’Uyaran/Bilgi Kaynağı’) gelen tüm bildirimler dikkate 
alınmaktadır. 

Luxottica gizliliği muhafaza etmeyi, bildirimde bulunan kişinin ismini ifşa etmemeyi ve söz konusu 
kişiyi herhangi bir misillemeden korumayı taahhüt etmektedir.  

Bu prosedür Gruptaki tüm şirketler açısından geçerlilik taşımaktadır.  

 

2. RAPORLAMA SİSTEMİ  

Bir ihlal bildirimi yalnızca yazılı olarak, imzalanmış veya isimsiz olarak, mektup veya e-posta ile 
aşağıdaki adreslerden herhangi birine gönderilebilmektedir: 
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- ikinci sınıf posta ile: Luxottica Group SpA, piazzale Cadorna 3, 20123 Milan. Grubun İç Denetim 
Birimi Başkanının veya ABD kanunları uyarınca “Denetim Komitesi” olan Kanuni Denetçiler 
Kurulu Başkanının dikkatine;   

- e-posta ile: codiceeticoilgarante@luxottica.com; 
- bulunması halinde, yerel yardım hatlarıyla. 

Luxottica’nın gizliliğin korunması ve bildirimde bulunan bireylerin misillemeden korunmasına ilişkin 
taahhüdüne karşın, aşağıdaki amaca yönelik olarak bireyler isimsiz bildirimlerden kaçınmaya teşvik 
edilmektedir: 

muhtemel soruşturma faaliyetinin kolaylaştırılması. 

 

3. BİLDİRİM SÜRECİ  

a) Alınan tüm İhlal Bildirimleri, kaynaklarına veya nasıl alındıklarına bakılmaksızın, Grup İç 
Denetim Birimi Başkanına iletilmelidir. 

Kuzey Amerika ve Asya Pasifik’e ait Grup şirketlerinin faaliyetleri ya da İtalya ve/veya Çin’deki 
operasyonlara ilişkin Bildirimlerle ilgili olarak, söz konusu bildirimin şu şekilde işleme konması 
gerekir:  

- Grup İç Denetim Birimi Başkanına alınan tüm bildirimleri üç aylık dönemlerle 
raporlaması gereken yerel uyum yapılarına (varsa); 

- En ciddi vakalarda (örneğin, yolsuzluk, ihlal iddialarını bildiren bireylere karşı 
misilleme, üst düzey yöneticiler tarafından taciz halinde) doğrudan Grup İç 
Denetim Birimi Başkanına. 

b) İnsan Kaynakları ve Hukuk Departmanı başta olmak üzere diğer yetkili iş birimlerinin 
desteğiyle, Grup İç Denetim Birimi Başkanı tüm Raporların:  

- kaydedilmesi ve saklanmasını;  

- ilgili kararın sebeplerinin belirtilmesi suretiyle, tasnif edilmesini (kapatılmış veya bir 
denetim sürecine sunulmuş);  

- yukarıdaki kısım uyarınca gerekmesi halinde, ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi 
suretiyle, bir denetim sürecine sunulmasını sağlar.  

c) Gerekli denetim faaliyetlerine başlanması için, Grup İç Denetim Birimi Başkanı, kendi 
inisiyatifiyle, gerekli desteği sağlamak konusunda mesleki yetkinliği ve/veya teknik bilgisi 
(know-how) bulunduğunu değerlendirdiği herhangi bir iş biriminin desteğine 
başvurabilmektedir. 

mailto:codiceeticoilgarante@luxottica.com
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d) Grup İç Denetim Birimi Başkanı, denetime başlamadan önce, Bildirimin yapıldığı kişi 
ve/veya Uyaran/Bilgi Kaynağının bilgilendirilmesine gerek olup olmadığına ve ne zaman 
gerek olduğuna karar vermelidir.  

e) Grup İç Denetim Birimi Başkanı, Bildirimin mesnetsiz olduğunun tespit edilmesi 
durumunda, herhangi bir zamanda soruşturmayı askıya alabilir ya da yarıda kesebilir.  

f) Uyaran/Bilgi Kaynağının kötü niyetli olduğunun tespit edilmesi durumunda, Grup İç 
Denetim Birimi Başkanı söz konusu kişiye karşı yasal işlemler başlatılmasını önerebilir. 
Grubun gizlilik yükümlülükleri uyarınca, Grup İç Denetim Birimi Başkanı denetimlerin 
sonuçlarının yanı sıra tespit edilen usulsüzlüklerin düzeltilmesine ilişkin tedbirleri ilgili 
birimin(birimlerin) başkanlarına, İnsan Kaynakları Departmanı Başkanına ve/veya söz 
konusu düzeltme tedbirlerinin alınması açısından yetkili kurumsal organa iletir.  

g) Grup İç Denetim Birimi Başkanı alınan tüm Bildirimler ve bunların durumuna ilişkin bir 
açıklamayı en azından altı ayda bir Kanuni Denetçiler Kuruluna (Sarbanes Oxley Yasası 
uyarınca Denetim Komitesi olarak), Kontrol ve Risk Komitesine ve 231/2001 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca Denetim Organına sağlar.   

h) Grup içerisindeki herhangi bir şirketin mali bilançoları, muhasebesi, iç kontrolleri veya 
hesap denetimine ilişkin herhangi bir Bildirim olması halinde, Kanuni Denetçiler Kurulu 
Grup İç Denetim Birimi Başkanından daha ayrıntılı bilgiler talep edebilir. 

 

4. UYARAN/BİLGİ KAYNAĞININ KORUMASI  

En iyi uygulamalar uyarınca, Luxottica hukuka aykırı olduğu muhtemel bir faaliyeti veya İhlali iyi 
niyetle bildiren veya herhangi bir soruşturma faaliyetinde Grup İç Denetim Birimi Başkanı veya 
yönetime destek veren kişilere herhangi bir tarafça herhangi bir biçimde misilleme yapılmasına 
müsamaha göstermez.  

Grup İç Denetim Birimi Başkanı bildirimde bulunan herhangi bir kişinin kimliğini mümkün olduğu 
ölçüde ve Luxottica’nın yükümlülükleri uyarınca gizli tutacak ve bir Uyaran/Bilgi Kaynağının 
kimliğinin belirlenmesine yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. 

Bunun yanı sıra, Luxottica alınan herhangi bir bildirimin politika ve prosedür hükümleri ve geçerli 
kanunlar ile yönetmelikler uyarınca mahremiyet ve gizlilik içerisinde yönetilmesini sağlar. 

5. PROSEDÜRÜN ONAYLANMASI VE ÇALIŞANLAR İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AÇIKLANMASI  

Ekim 2005’ten bu yana yürürlükte olan prosedürün güncellenmiş hali olan bu Prosedür Luxottica 
Group SpA Yönetim Kurulu tarafından 29 Ocak 2016 tarihinde onaylanmıştır. 

Bu prosedür ve ilgili politikalara yönelik etkili iletişim ve eğitimin kolaylaştırılması için, İnsan 
Kaynakları Departmanı Başkanı aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:  
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- kendi teşkilatları içerisinde yayılması için, Prosedürü tüm kurumsal organların 
başkanları ve Gruptaki tüm İnsan Kaynakları Departmanı başkanlarına hem İtalyanca 
hem de İngilizce olarak gönderir;  

- Bildirimlerin gönderilmesi gereken iletişim bilgilerini söz konusu kişilere sağlar;  

- üçüncü kişilerin içeriğini incelemesine olanak tanımak için, Prosedürü Grup Web 
sitesine yükler. 
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