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Dünyanın artan nüfusunu sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde 
beslemek Nutreco’nun amaçlarının merkezinde yer almaktadır. 
Çalışanlarımız ve operasyonlarımız, Çalışanlara yönelik Davranış 
Kurallarına ve bu kuralları destekleyen politika ve süreçlere tabidir. 
Çalışanlara yönelik Davranış Kurallarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Hedeflerimize ancak iş ortaklarımızın işbirliği ile ulaşılabileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, İş Ortakları için bu Davranış Kurallarını 

geliştirdik. Bu kurallar, İş Ortaklarımızla sürdürülebilirlik, uyum ve bütünlük konularında işbirliği yapmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca, 

yalnızca bu Davranış Kurallarında belirtilen standartlara uyumlu hareket eden şirket veya bireylerle iş yapacağız.

İş Ortaklarımızdan biri bu Davranış Kurallarını ihlal ederse Nutreco, iş ilişkisinin sonlandırılması da dahil olmak üzere düzeltici 

önlemler alabilir.

Giriş

Misyonumuza yalnızca iş ortaklarımızın 
desteğiyle ulaşabiliriz.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Ortam
İş Ortakları:

• Çevreyle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyumlu hareket 

edecektir.

• Kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını 

sağlayacak, iklim değişikliği ve kuraklığın biyoçeşitlilik üzerindeki 

olumsuz etkilerini en aza indirmek için çabalayacaktır.

• Sorumlu bir atık yönetimi sürecine sahip olacak ve atıkları mümkün 

olduğunca azaltmak, yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek 

için gerekli adımları atacaktır.

• Faaliyet gösterdikleri topluluklarla sorumlu ilişkiler kuracak, 

şirket faaliyetlerinden kaynaklanan toplumsal etkileri yönetecek 

ve söz konusu etkileri kontrol altına almak için ilgili prosedürleri 

uygulayacaktır.

Ürün güvenliği
Nutreco’ya sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin güvenliği, amaçlanan 

şekilde kullanılmaları halinde taahhüt edilecektir.

Kayıtlar
İş Ortakları, Nutreco ile gerçekleştirdikleri iş faaliyetlerinin doğru, 

eksiksiz ve güncel kayıtlarını tutacaktır. Bu kayıtlar, geçerli yasalar 

uyarınca saklanacaktır.

Tedarik zinciri sorumluluğu
İş Ortakları, ilgili ekleri de dahil olmak üzere bu Davranış 

Kurallarındaki ilkelerin ilgili tedarikçilerine ve ortaklarına iletilmesini 

ve bu taraflarca yerine getirilmesini sağlamak için çaba gösterecektir.

1 Genel asgari istihdam yaşını 15 (hafif işler için 13) ve 

tehlikeli işler için asgari istihdam yaşını 18 (belirli katı 

koşullar altında 16) olarak belirleyen ILO Asgari Yaş 

Sözleşmesinin (no. 138) taraflarından biriyiz. Bu sözleşmeye 

göre, ekonomi ve eğitim koşullarının tam olarak gelişmediği 

konumlarda başlangıçta genel asgari istihdam yaşını 14 (hafif 

işlerde 12) olarak belirleme olasılığı da söz konusudur.

2 ILO Zorla Çalıştırma Sözleşmesine (no. 29) göre zorla 

çalıştırma, ilgili kişilerin gönüllü olarak kabul etmediği 

herhangi bir iş veya hizmetin ceza tehdidiyle yaptırılmasıdır. 

Üç yaygın zorla çalıştırma şekli vardır:

- Hapishanede çalıştırma: Devlet veya ordu tarafından 

hapsedilmiş kişilerce hükümlerinin getirdiği bir gereklilik 

olarak ve genellikle ücret almadan yapılan işlerdir.

- Ödünç işçilik: Belirli bir süre boyunca bir işverenle 

arasında iş akdi bulunan bir kişi tarafından, genellikle ulaşım 

masrafları veya geçim giderleri karşılığında yapılan işlerdir.

- Borç köleliği: İşverenlerin, çalışanlarına yüksek faizli 

krediler sağlayarak bireysel olarak çalışanları veya 

çalışanların tüm aile üyelerini borçlarını ödemek üzere düşük 

ücretler karşılığı çalıştırdığı yasa dışı bir uygulamadır.

Bu belgede geçen “İş Ortağı” 
ifadesi, Nutreco ile iş yapan 
şirketleri, organizasyonları 
veya bireyleri ifade eder.

Yasalara uyum
• İş Ortakları, iş faaliyetlerini yöneten geçerli tüm yasa ve 

yönetmeliklere uyacaktır.

• İş Ortakları, geçerli ticari yaptırımlara ve yönetmeliklere uyacaktır. 

Nutreco, geçerli yaptırımları ihlal eden kişilerden, kuruluşlardan, 

hükümetlerden veya ülkelerden herhangi bir mal veya hizmet kabul 

etmez.

• Nutreco, yolsuzluğa karşı sıfır toleranslı bir yaklaşıma sahiptir. 

İş Ortakları hiçbir şekilde rüşvet ve komisyon vermemeli, 

veya kolaylaştırma ödemesi yapmamalıdır. İş Ortaklarından, 

Nutreco’nun Çalışanlara Yönelik Davranış Kurallarımızda yer 

alan Nutreco’nun çalışanları ve temsilcilerini kapsayan hediyeler 

ve ağırlama ile ilgili standartlarına uymaları beklenir (yukarıdaki 

bağlantıya bakın).

• Nutreco, adil rekabeti teşvik eder ve destekler. İş Ortaklarımız adil 

bir biçimde rekabet edecek ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki 

antitröst ve rekabet yasalarına uyum sağlayacaktır. İş Ortakları 

fiyat sabitleme, pazar tahsis etme veya hakim durumu kötüye 

kullanma gibi yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeyecek veya bu tür 

anlaşmalar yapmayacaktır.

• İş Ortaklarımızın, olası çıkar çatışmalarını Nutreco ile iş ilişkisine 

girmeden önce ve/veya iş ilişkisi esnasında derhal bildirmesini 

bekleriz. 

• Ayrıca, İş Ortaklarımız Nutreco ile veya Nutreco adına 

gerçekleştirilecek işlemleri etkilemek için siyasi partilere veya 

adaylara mali veya farklı bir türde destek sağlamayacaktır.

• İş Ortakları; kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, 

iletilmesi ve silinmesine ilişkin olarak ilgili gizlilik ve bilgi güvenliği 

yasa ve yönetmeliklerine uyacaktır. İş Ortakları, tüm hissedarların 

makul gizlilik beklentilerini karşılayacak ve uygun düzeylerde veri 

güvenliğini temin edecektir.

İnsan hakları:
İş Ortakları:

• İlgili ülkedeki ücretler ve çalışma sürelerine ilişkin yasa ve 

düzenlemelere uyumlu hareket edecektir.

• Çocuk işçi çalıştırmayacaktır1.

• Fırsat eşitliğini destekleyecek ve işyerinde ayrımcılıkla mücadele 

edecektir.

• Mahkum çalıştırma, ödünç işçilik veya borç karşılığı işçi2 gibi 

çalışma biçimlerinden faydalanmayacak ve disiplin cezası olarak 

fiziksel cezalar ya da diğer manevi veya fiziksel baskı türleri 

uygulamayacaktır.

• Yasaların izin verdiği durumlarda bir sendikaya üye olmak için 

işçi ve çalışan haklarının özgürce örgütlenmesine saygı gösterip 

destekleyecektir.

Çalışma süreçleri
İş Ortakları:

• Çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayacaktır.

• Yerel yasaların gerektirdiği ölçüde ve gerekli olduğu müddetçe, 

tüm çalışanların diledikleri zaman erişebilecekleri bir Sağlık ve 

Güvenlik Politikasına sahip olacaktır.

• Kazaları ve riskleri minimuma indirmek için sürekli olarak çaba 

gösterecektir.

• Tacizden ve kaba davranışlardan uzak bir çalışma ortamı 

sağlayacaktır.

Davranış Kuralları
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Sürekli iletişim

Nutreco, bu Davranış Kurallarıyla ilgili her türlü görüşmeye açıktır 
ve tüm İş Ortaklarının uyumsuzlukları etkin bir şekilde belirlemesini 
ve azaltmasını beklemektedir. İş ortakları,makul bir süre önceden 
bildirimde bulunmak ve mesai saatlerinde gerçekleştirilmek kaydıyla, 
Nutreco’ya bu Davranış Kurallarında belirtilen gerekliliklerin yerine 
getirilip getirilmediğini denetleme hakkını verir ve bu tür bir denetim 
esnasında gerekli bilgilerin temini için Nutreco’ya (ve danışmanlarına) 
makul desteği sağlamayı kabul eder.
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