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Tum i$ faaliyetleri, en yi.iksek kalite standartlanna gore uygun maliyetli yonetìmi ve kurumsal kaynak 

kullan1m1n1 izlemelidir. 

Valagro, yOrurli.ikteki kanun ve di.izenlemelere tam uygunluk saglamak için tum gerekli onlemleri 

alarak, varllklanni ve sermayesini yonetmenin yani sIra kurumsal kaynaklan ve mallan korumay1 da 

ustlenmektedir. 

11.8. Adii Rekabet 

Valagro, adalet, adii rekabet, �effafl1k ve yi.izyOze piyasa operatorleri ilkeleri ile esinlendildiginde 

rekabet degerinin farkmdad,r, bu yOzden rakipleri gorsellerine ve Orunlerine zarar vermemeyi taahhut 

eder. 

11.9. Veri koruma 

Valagro, ilgili ki$inin nias1 olmaks121n ki$isel verilerin if$as, veya yay1lmasm1 engellemek için 

yuri.irlukteki duzenlemelere gore Al1c1lann èizelini koruyacakt,r. 

Persone! ve verileri �irketin bunyesinde olan diger kurulu$1ar ile ilgili bilgi ve ki$isel verilerin 

korunmas1n1n yan, s1ra edinim ve i$Ieme de herhangi bir yetkisiz ki$ì ve/veya kurulu$Iara if$as,rnn 

onlenmesini amaçlayan belirli prosedi.irlere gore yuruti.ilecektir. Bu prosedurler mevcut 

duzenlemelere uygundur. 

11.10. Hizmet dU$ì.incesi 

Allcllar; yuksek sosyal degerli bir hizmet ve halk için fayda saglamay, amaçlayan ve en yuksek 

standartlardan faydalanmas, gereken kurumsal misyonu takip ederek kendi gorev ve sorumluluklan 

çerçevesinde tutum sergilemelidirler. 

11.11. insan kaynaklannm degeri 

insan kaynaklan, is gelisimi için kilit ve esas faktor olarak tan111maktad1r. 

Valagro, ozellikle personelin ahlaki ve fiziksel biitiinli.igii ile ilgili olarak bireylerin haklan konusunda 
mevcut diizenlemelere gore becerilerin arttmlmas1 için profesyonel biiyiime ve gelismeyi 
korumaktad1r. 

Valagro, yandasçil1k ve kayirma tiirlerine tesvik etmemeyi ve teréirizme dahil olmus taraflar ile hiçbir 
is iliskisi kurmamay1 taahhiit etmektedir. 
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Persone!, hususen diizenli istihdam sozlegmeleri ile al11m ve hiçbir kanunsuz ig yap1s1 tolere 

edilmeyecektir ve maag ise ilgili sektordeki toplu sozlegmelerle ay111 dogrultuda olacakt1r. Valagro, 

dogrudan veya dolayiI olarak kendi personelini kullanan girketlerden istifade etmeyecektir. Yeni 

çaiIganlara, ig iligkileri ile ilgili tiim ozellikler bildirilmelidir. Maag art1g1 veya bagka tegvikler (ornegin; 

stok seçenekleri, MBO'lar, tek seferlik ikramiyeler vs.) ve yiiksek sorumluluklu rollere ve pozisyonlara 

erigim, toplu ig sozlqmesi ve kanunda yer alan kurallara ilaveten çaliganlann bireysel 

performanslanna ve burada yer alan girketin referans niteligindeki ahlaki ilkelerine gore kurumsal 

becerilerini ige yans1tma kabiliyetlerine baglid1r. 

11.12. Toplum ile ìli�kiler ve çevresel koruma 

Valagro, daimi ve dengeli bir bi.iyume rotasinda çevresel koruman1n hayati onemi oldugunun 

farkindad1r. 

Sonuç olarak, �irket; imkan dahilindeki en iyi teknolojilerin kullan1m1 ve i� sureçlerinin s0rekli takibì 

yoluyla, çevreyi koruyacak, bolenin si.irdi.ir0lebilir geli�imine katk1 saglayacak ve en d0�0k çevreye 

etkisi olan end0striyel çèizi.imleri tanimlayacakt,r. 

Ti.im Valagro faaliyetleri, çevre di.izenlemelerinde yer alan $artlara uygun olacak �ekilde 

y0rutUlmelidir. çevre standartlannm kastil1 veya kas1ts1z ihlali ile sonuçlanan veya sonuçlanacak olmas, 

halinde �irkete yonelik menfaat ara$t1rmalan asla hakh ç1karilmayacakt1r. 

Bu nedenle, Sirket a�ag1daki esas ilkelere dayanan belirli bir entegre saghk, g0venlik ve çevre yonetimi 

sistemi politikas1 hamlam1$ ve dag1tm1$t1r: 

tOm çah�anlara kilavuzluk edecek ve Sirketin çevresel koruma ve si.irekli geli$im tabaninda 

saghk ve gUvenlik saglanmas1 ve risklerin ve mesleki hastahklann 6nlenmesi ile ilgili kararlllig1n1 

gèisterecek bir Entegre Saghk, Guvenlik ve çevresel Yonetirh Sistemi uygulama, yùr0IUge 

koyma ve duzenli olarak guncelleme; entegre sistemin devamh geli�imi ve bak1m1 için gerekli 

insani ve ekonomik kaynaklari temin etme; 

çevresel etkileri degerlendirme, onleme ve en aza indirme; uretim dongulerinde olu�an at1k 

miktanni en aza indirmek için gerekli 6nleyici faaliyetler yoluyla kirliligi azaltma hedefi Ile 

programlann uygulanma ve g0ncelleme durumunu kontrol etmede kullanilan yontemleri 

tanimlama; 

at1klann geri don0�Umu ve yeniden kullan1m1, geri don0�ti.ir0lmu� ve donU�tur0lebilen 

materyallerin kullan1m1n1 m0mkUn k1lan teknolojilerden istifade edilmesini te$Vik etme; 

mumk0n oldugunda, ham madde, su ve enerji tUketimini azaltma; 

kirleticilerin çevreye dahlini azalatma ve sm1rland1rma; 
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çall�anlar için, sozlU uyandan i�ten ç1kanlmaya S farkil cezai uygulama mevcuttur. 

UçuncO Ki$i Allc1lann Model ve Etik Kurallar'da yer alan ilke ve hUkUmlere uyum gostermemesi 

durun'lunda, resmi teblig gonderme, cezai uygulama ya da sozle�menin sonland1nlmas1 sonuçlan 

dogabilir. 

IV.4. Etik Kural ihlallerinin Bildirìlmesi 

Model ve bu Etik Kurallar'a uymast beklenen bir ki$inin, ihlal riskine girdigi bir durum ve/veya ko�ul 

içerisinde bulundugunu farketmesi ha linde, derhal Uyum Ofisi'ne bilgi vermelidir. 

$irket, Uyum Birimi'nin bilgilendirilmesi surecine yard1mc1 olmak Uzere uygun ileti�im kanallann1 

olu$turmu�tur. 

Dahas1, Model ve Kurallar'a uyulmad1gina ili$kin raporlann gonderilebilecek, ve isimsiz raporlann, ya 

da gondericinin kimliginin belìrlenemeyecegi raporlan da kabul edebìlecek ozel bir posta kutusu 

(OdV@Valagro.com) da kullanima açlim1$ttr. 

Buna ek olarak, raporlar yazılı olarak da düzenlenebilecek, isimsiz seçeneği ile Compliance Office, c/o 

Valagro S.p.A. Via Cagliari, 1, 66041- Atessa (Chieti) adresine ve/veya isimsiz gönderim seçeneğini 

mümkün kılan özel bir fonksiyonu kullanarak Uyum Birimine (www.valagro.com Kurumsal bölümü) 

gönderilebilecektir.

Her koşulda Uyum Birimi, denetleme faaliyeti sırasında raporları sunan kişiliklerin hiçbir şekilde 

misilleme, ayrımcılık ya da tüm durumlarda doğrudan veya dolaylı cezalara maruz kalmadığından 

emin olmak adına gerekli tüm adımları atmalı, böylece gizliliği korumalıdır  (aksini gerektiren yasal 

yükümlülüklerin bulunması halinde).
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