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1. Giriş 

Luxottica Sorumlu Kaynak Bulma ve İmalat İlkeleri, Luxottica Grubunun etik, emek ve insan hakları, 
sağlık ve güvenlik ve çevre açısından Luxottica standartlarına ve uluslararası standartlara tam uyum 
elde etmeyi sağlamayı amaçlayan küresel programıdır. Program, Grup imalat fabrikaları ve tedarik 
tabanı için geçerlidir. 

Mevcut belge şunları açıklar: 

 Luxottica’nın sürdürülebilirlik vizyonu; 
 Luxottica’nın tüm değer zincirinde etik, emek, sağlık ve güvenlik ve çevre açısından atıfta 

bulunduğu standartlar; 
 Luxottica’nın, LRSM standartlarına uyumu izlemek için hayata geçirdiği Yönetişim ve süreçler. 

2. Luxottica’nın sürdürülebilirlik vizyonu 

Yaşamın güzelliğini görmek. Bu, Luxottica’nın sürdürülebilir işletme yaklaşımına ilham veren 
vizyondur ve Grup stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel refah, çevreye saygı, etik ve ilişkilerde 
şeffaflığın kesişim noktasında hayata geçen bir evrensel güzellik kavramından kaynaklanır. 

Luxottica’nın sürdürülebilirlik vizyonu, özel taahhütlere ve somut girişimlere karşılık gelen dört 
sacayağı üzerine kuruludur1. 

- Mükemmeliyete adanmışlık: Sürekli mükemmeliyet arayışında, kendini yeniden keşfetme ve 
yenilik yapma yeteneği, Luxottica’nın hikayesinin bir parçasıdır ve Grubun iş yaklaşımının 
karakteristik özelliğidir. Bu taahhüt her yerde görülebilir ve Luxottica’nın uzun vadeli hedef ve 
başarısını şekillendirir. 

- Görsel refah: Luxottica, ürünlerinin mükemmeliyeti ve mağazalarında ve çevrimiçi olarak 
sunduğu dünya standardında müşteri hizmetleriyle gözlerin refahını ve sağlığını iyileştirir. 

- Sosyal etki: Luxottica baştan itibaren sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi çözümlerle 
değişikliklere ve yeni çıkan gereksinimlere yanıt vermeye hazır bir Şirket olmasıyla dikkatleri 
üzerine çekmiştir. Bu, faaliyet gösterdiği ülkelerde refah ve sosyal eşitliği iyileştirmenin yanı 
sıra çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini, sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik 
giderek artan ölçüde öngörü sahibi bir tarzda oynayacağı roldür. 

- Çevreyi koruma: Luxottica’nın çevresel sürdürülebilirliği, faaliyet gösterdiği toplumlarla kurduğu 
bağa dayanır. Bu, çeşitli iş alanları ve konumlarında tüm kuruluşun dahil olduğu önemli bir 
sorumluluktur. Faaliyet ve süreçleri iyileştirme amacını taşıyan teknolojik yenilik ve devam 
eden yatırımlar, tüm değer zincirini giderek artan ölçüde sürdürülebilir kılmaktadır. 

Luxottica, bu sacayaklarının ürün ve hizmetlerinin yüksek kalitesini garanti etmek için temel olan hem 
dahili olarak hem tedarik zincirinde her düzeyde geçerli olmasını sağlama taahhüdüne bağlıdır. 

Grup, tedarikçilerinden denetimlere serbest erişim sağlayarak ve sürekli iyileşmeye somut olarak 
bağlı kalarak bu yaklaşımında iş birliğine dayalı bir anlayış geliştirmelerini ister. 

3. Referans standartları 

Luxottica’nın tedarikçileri ile ilişkileri ticari çerçevenin çok ötesine geçer; aynı zamanda aynı sosyal ve 
çevre sorumluluğu değerlerini paylaşırlar. Tedarikçiler için kullanılan seçim ölçütleri hem Şirketin 
sahibi olduğu hem lisanslı markalar için kabul edilmiş olan SA8000 sertifikasyonu ve Küresel Etki 

                                                
1 Luxottica Grubunun çevre ve sosyal sorumluluk çabaları, faaliyetleri ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bkz. 
https://www.luxottica.com/en/sustainability/see-beauty-life 

https://www.luxottica.com/en/sustainability/see-beauty-life
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teknik özelliklerine dayalıdır. 

Luxottica ve tedarikçileri arasındaki ilişki, Luxottica fabrikalarında geçerli olan ve Grubun Luxottica 
web sitesinde bulunan Etik Kurallarında çerçevesi çizilen aynı ilkelere dayalıdır. 

Etik Kuralları, Luxottica’nın iş yürütme biçimine ve etik ve sorumlu kurumsal kültürüne ilham veren 
ilke ve değerleri belirler. Uygunluk, adalet, dürüstlük, sadakat ve mesleki titizliğin, hem Şirket içinde 
hem dışında işlemlere ve iş yapma biçimine kılavuzluk etmesini sağlamayı amaçlar. Esas olarak, 
Luxottica Grubunun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere saygının yanı sıra Şirket 
prosedürlerine saygıya odaklanır. 

Etik Kuralları, Grubun tüm şirketleri, faaliyet gösterdiği coğrafyaları, departmanları ve fabrikaları için 
geçerlidir ve tüm çalışanlar, iş birliği yapılan taraflar ve tedarikçiler dahil olmak üzere Grubun işi ile 
doğrudan ilişkisi olan tüm paydaşlarca benimsenmelidir. 

3.1 Yerel yasa 

Etik Kurallarında açıkça belirtildiği üzere tedarikçiler etik, iş gücü ve insan hakları, sağlık ve güvenlik 
ve çevre ile ilişkili olanlar dahil olmak üzere geçerli yasa, kural ve düzenlemelere tam olarak uygun bir 
biçimde faaliyet göstermelidir. 

3.1 LRSM İlkeleri 

Düzenlemeye uyum gerekliliğinin yanı sıra aşağıdaki Luxottica Sorumlu Kaynak Bulma ve İmalat 
ilkeleri, Luxottica’nın tedarikçilerin uymaları gerektiği etik, iş gücü ve insan hakları, sağlık ve güvenlik 
ve çevre standartlarını belirginleştirmektedir. Luxottica fabrikalarında zaten uygulanmakta olan bu 
ilkeler yerel yasalardan daha sıkı olabilir. 

Etik/Yönetişim 

Luxottica, tüm iş faaliyetlerinde yolsuzluk ve tüm uygunsuz etkileme girişimleriyle açıkça mücadele 
eder; Luxottica en üst düzey dürüstlük ve şeffaflık için çaba gösterir ve herhangi bir tarafın yolsuzluk 
yapması açıkça yasaktır. Lütfen, Luxottica’nın, Luxottica web sitesinde bulunan Yolsuzlukla Mücadele 
programına başvurun. 

Luxottica, iyi niyetli olarak potansiyel olarak yasadışı bir faaliyeti veya bir Luxottica ilkesinin ihlal 
edilmesini veya çiğnenmesini bildiren herhangi bir kişiye karşı herhangi birinin herhangi bir şekilde 
misillemede bulunmasına tolerans göstermez. 

Luxottica, özellikle de ticari markaları, ürün tasarımı ve hem malzeme hem bileşen bakımından, 
yenilikçi çözümlerine ilişkin bilgi birikimi ve fikri mülkiyet haklarını korumak için en üst düzey dikkati 
gösterir. Aynı özen, lisans aldığı üçüncü tarafların hakları için de gösterilir. Luxottica, koruma altındaki 
üçüncü taraf haklarının uygun onay alınmadan veya herhangi bir önceki onay ihlal edilerek 
kullanılmasına izin vermez. Luxottica, her tür sahteciliği açıkça reddeder ve yasaya saygı gösterme ve 
sahte ürünlerin imal edilmesini ve satılmasını amaçlayan herhangi bir girişimle mücadele etmeyi teşvik 
etme taahhüdüne bağlıdır. 

İş Gücü ve İnsan Hakları 

Çocuk iş gücü kullanmaktan kaçınılmalıdır. Özel olarak, çalışanlardan hiçbirinin zorunlu eğitimi 
tamamlama veya çalışma yaşından daha küçük olmadığından emin olunmalıdır. 

Yaş sınırının 16 yaştan daha büyük olduğu durumlarda yaş sınırı dikkate alınmalıdır. 

Bunun aksine veya yaş sınırı özellikle belirtilmediyse sınır 16 yaştır: Hiçbir nedenle 16 yaşından 
küçük herhangi bir kişi istihdam edilmemelidir. 
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Luxottica, çalışma saatlerine ilişkin olarak yerel yasayı uygular; her durumda normal mesai haftası 
48 saati geçmeyecektir ve fazla mesai gönüllülük esasına göre olmalıdır. Genç çalışanlar (16 ve 18 
yaşları arasındakiler) günde 8 saati geçmemeli ve gece vardiyasında çalışmamalıdır. 

Çalışanların her yedi günlük süre içinde 1 dinlenme günü olmalı ve bir tür yıllık ücretli izin hakkı 
olmalıdır. 

Ücretler, hangisi daha yüksekse yerel yasada öngörülen asgari ücret veya geçerli sektör ücretine eşit 
veya daha yüksek olmalıdır. Çalışanlara, fazla mesai saatleri için en üst düzeyden ödeme 
yapılmalıdır. Salt iş gücü kontrat sözleşmeleri, ardışık kısa vadeli kontratlar ve sahte çıraklık 
programları kullanılmayacaktır. 

Buna ek olarak, çalışanların kendi seçtikleri örgütlere katılma ve örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkı tanınmalı ve saygı gösterilmelidir. Tüm personelin iş ve iş yeri koşulları ile ilgili 
endişelerini ifade etmeleri için gizli yöntemler de dahil olmak üzere çalışanlar ve temsilcileriyle etkili 
iletişim sağlanmalıdır. Sektörel ihtilafları çözüme kavuşturmaya yönelik bir sistem yürürlükte olmalıdır. 

İstihdam serbestçe seçilmiş olmalıdır: İster mahkum iş gücü, sözleşmeli iş gücü, borç ödeme 
karşılığı iş gücü ister başka türlü bir zorla çalıştırma biçimi olsun zorla çalıştırma olmamalıdır. Şirket, 
çalışanlardan depozito ödemelerini veya kimlik belgelerini veya herhangi bir temel belgeyi (örneğin, 
çalışma veya ikamet izni, seyahat belgeleri) şirkete vermelerini isteyemez. 

Personelin; iş yeri tesislerini, iş günlerini tamamladıktan sonra terk etme ve bunun yanı sıra işverene 
bir bildirimde bulunmak kaydıyla (bildirim gün sayısı ülkelerin mevzuatına bağlıdır) istihdamlarını sona 
erdirme hakları olmalıdır. 

Irk, ulusal köken, kast, cinsiyet, din, yaş, engellilik, medeni durum, ebeveynlik durumu, örgüt üyeliği, 
cinsel yönelim, aile sorumlulukları, sendika üyeliği veya siyasi görüş gibi unsurlara dayalı olarak işe 
alma, ücret, eğitim, terfiler, primler ve iş akdinin sonlandırılması konularında ayrımcılık 
yapılmamalıdır. Tehdit edici, suiistimal edici, sömürücü veya cinsel olarak zorlayıcı hiçbir davranışa 
tolerans gösterilmeyecektir. 

Tüm personele haysiyetli ve saygılı davranılmalıdır. Disiplin önlemleri olarak bedensel ceza, zihinsel 
veya fiziksel zorlama, sözlü suiistimal veya para cezası kullanılmasına tolerans gösterilmeyecektir. 

Sağlık ve güvenlik 

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmalı ve kazaları ve yaralanmayı önleyen mesleki sağlık 
ve güvenlik uygulamaları teşvik edilmelidir. Buna, mekanik tehlike, kimyasal tehlike ve yangından 
korunma dahildir. 

Kaza ve yaralanmalar bildirilmeli, kaydedilmeli ve izlenmelidir. Tıbbi cihazlar ve ilk yardım hizmeti 
sağlanmalıdır. 

Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yeterli olmalıdır. 

Çalışanların yeterli ve temiz olması gereken sıhhi tesislere her zaman erişimleri olmalıdır. Çalışanlara 
açıkça iletilmiş olan sağlık ve güvenlik politikaları bulunmalıdır. 

Çalışanlara ikamet kolaylıklarının sağlandığı yerlerde aynı standartlar geçerli olmalıdır. 

Çevre 
 

Tedarikçiler ve Luxottica’nın kendi fabrikaları, mevzuata uymalı ve faaliyetlerinde çevresel 
performansı devamlı olarak iyileştirmelidir. 
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3.2 Luxottica “sıfır tolerans” mekanizması 

Yukarıdaki uyum programına (yerel yasalar ve LRSM ilkeleri) ek olarak 

konunun özüyle ilgili olan meseleler “sıfır tolerans” kuralına göre değerlendirilir. 

Sıfır tolerans ölçütlerinin çerçevesi aşağıda çizilmektedir: 

- 16 yaşından küçük çocukların istihdam edilmesi 
- Yaşamı tehdit eden sağlık ve güvenlik koşulları 
- Çevre üzerinde ciddi etki 
- Zorla çalıştırma, beyan edilmemiş iş gücü (kayıt dışı çalıştırma), mahkum iş gücü kullanılması 
- Yolsuzluk eylemleri (rüşvet, para aklama, yasa dışı ticaret dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) 
- Tesise giriş izni verilmemesi ve/veya denetçilere denetimi gerçekleştirme izni verilmemesi 

“Sıfır tolerans” mekanizması kurala uyum sağlamak için derhal harekete geçilmesini öngörür; talep 

ihmal edilir ve/veya sorun ısrarla tekrarlanırsa tedarikçi ile iş ilişkisi aşamalı olarak sonlandırılacaktır. 

4. LRSM Yönetişim 

LRSM programı, aşağıdaki amaçlarla Operasyon Kaynak Bulma, Risk Yönetimi, Uyumluluk, Varlık 
Koruma, İmalat ve İç Denetim departmanlarını kapsar: 

- Etik Kurallarına saygının ve tüm değer zincirinin emek ve insan hakları, sağlık ve güvenlik, 
çevre konusundaki düzenlemelere uyumunun garanti edilmesi 

- itibar ve iş devamlılığı risklerinin hafifletilmesinin teşvik edilmesi 
- çatışma madenleri, yaptırım uygulanan ülke, bireyler ve para aklama dahil olmak üzere küresel 

ticaret yasalarına saygı. 

Operasyon Kaynak Bulma, İç Denetim, İmalat, Kalite, Risk Yönetimi ve Uyum ve Sürdürülebilirlik 
ekiplerinden gelen temsilcilerden oluşan bir LRSM Yürütme Komitesi periyodik olarak programın 
durumunu değerlendirir ve atılacak sonraki adımları görüşür. 

5. Tedarikçilerle ilişki ve iyileşme desteği sağlama 

Luxottica’nın tüm paydaşlarına, Şirket web sitesinde bulunan Etik Kuralları, LRSM İlkeleri ve 
sürdürülebilirlik programı tanıtılır. Etik Kuralları ve LRSM ilkeleri yoluyla farkındalık ve uyumluluğun 
iyileştirilmesi Luxottica için temel bir kurumsal yönetişim girişimidir. Luxottica, Etik Kuralları ve LRSM 
ilkelerinin özellikle de çalışanlar dahil olmak üzere en geniş anlamda dağıtılması ve bunun yanı sıra 
Kurallar ve ilkelerin Luxottica’da gündelik hayat bağlamında uygulamaya geçirilmesini amaçlayan 
özel eğitim ve iletişim faaliyetlerinin teşvik edilmesi taahhüdüne bağlıdır. Aynı çaba, farkındalık ve 
eğitim girişimlerinin teşvik edilmesiyle harici paydaşlara ve tedarikçilere de yöneltilir. 

Luxottica, kendi işletmesinde ve tedarik zincirlerinde etik, çalışanların hakları ve çevresel sorumluluk 
bakımından uygun önlemleri idame ettirdiğinden emin olmak amacıyla, potansiyel riskleri belirlemek 
ve daha sonra bu alanlara yönelik politika, prosedür ve eğitimlerle, işletme ve tedarik zincirini 
değerlendirmeye devam edecektir. 


