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L’ORÉAL RUHU
L’ORÉAL, dünya üzerindeki tüm kadın ve erkeklere kalite, fayda ve güvenlik bakımından en iyi kozmetik 
yenilikleri sunmayı kendisine görev edinmiştir. Gelecek yıllara yönelik en büyük amacımız, dünya çapında bir 
milyar müşterinin daha sonsuz farklılıktaki güzellik ihtiyaçlarını ve arzularını karşılayacak kozmetik ürünlerini 
geliştirerek beğenilerini kazanmaktır. Kimliğimiz ve itibarımız, güçlü Değerlere ve Etik İlkelere dayanmaktadır. 
Değerlerimiz; Tutku, Yenilikçilik, Girişimcilik, Açık Fikirlilik, Mükemmelliyetçilik ve Sorumluluk Bilincidir. Etik 
İlkelerimiz; Dürüstlük, Saygı, Cesaret ve Şeffaflıktır.

BİR İŞLETME OLARAK
Liderlik stratejimiz, yoğun bilimsel araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım üzerine inşa edilmiştir. Bu strateji 
markalarımızın; yenilikçi, oldukça etkili, kullanışlı, kullanımı memnuniyet verici, en yüksek kalite ve güvenlik 
standartlarında üretilmiş ürünler sunmasını mümkün kılar. Dürüstlük ve açıklığa büyük önem veriyoruz: tüketici 
reklamlarımız; kanıtlanmış performans ve bilimsel verilere dayanmaktadır. Biz müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle, 
güven ve karşılıklı yarara dayalı güçlü ve sürekli ilişkiler kurma azmindeyiz. Rakiplerimiz de dahil olmak üzere iş 
çevremizdeki paydaşlarımıza saygı duyuyoruz. İşimizi dürüstlükle yapıyoruz: faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki 
yasalara uygun davranıyoruz ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarına bağlı hareket ediyoruz. Muhasebe 
raporlamalarında yüksek standartları koruyor ve yolsuzluğa karşı mücadeleyi destekliyoruz. Şirket varlıklarını 
koruyarak ve onları en iyi şekilde değerlendirerek uzun vadeli ve sürekli hissedar değeri sağlıyoruz. Biz mükemmeli 
hedefliyoruz ve sürekli kendimizi ve yöntemlerimizi geliştirme çabasındayız.

BİR İŞVEREN OLARAK
Biz L’ORÉAL’i içinde çalışılacak mükemmel bir yer kılmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın en önemli varlıklarımız 
olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımız, kişisel beceri ve yetkinliklerin objektif değerlendirildiği ve gelişimlerinin 
sürekli desteklendiği, çeşitliliğin değer gördüğü, kişisel gizliliğe saygı duyulan ve mesleki yaşam ile özel yaşam 
arasındaki dengenin dikkate alındığı güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını hak ediyorlar. Çalışanlarımıza teşvik 
edici bir ortam, heyecan verici kişisel fırsatlar ve fark yaratabilmeleri için gerekli koşulları sunduğumuza inanıyoruz. 
Tüm çalışanlarımızın, sorularını, düşüncelerini ve kaygılarını ortaya koymada kendilerini özgür hissedecekleri açık, 
cesur ve karşılıklı saygının temel olduğu bir ortamı teşvik ediyoruz.

SORUMLULUK SAHİBİ BİR KURUMSAL YURTTAŞ 
OLARAK
Güzellik ve doğruluk dünyası yaratmada üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Biyolojik çeşitlilik dahil olmak üzere 
doğal çevreye olan etkimiz konusunda duyarlıyız ve sürekli olarak bunu azaltmaya çalışıyoruz: bugünkü çıkarlar için 
yarınları feda etmekten kaçınmaya kararlıyız. Bulunduğumuz ülkelere ve toplumlara olumlu bir katkıda bulunuyoruz 
ve yerel kültür ve duyarlılıklara saygılıyız. İnsan Haklarına saygı sözümüz var. İşyerlerinde çocukların sömürülmesine ve 
suistimaline son vermeye yardımcı olmak istiyoruz. İçinde yer aldığımız sektörde ürün güvenlik testlerinde hayvanların 
kullanılmasına bir son vermek istiyoruz ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesine ve kabulüne katkıda bulunuyoruz. 
Biz değerlerimizi ve etik taahhütlerimizi paylaşan iş ortaklarını etkin olarak arayıp buluyor ve tercih ediyoruz.

Bu faaliyetlerimizin ruhudur: L’ORÉAL RUHU
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ÖNSÖZ

JEAN-PAUL AGON

21.yüzyılda yalnızca kültürleriyle, stratejileri ve günlük uygulamalarıyla etiği birleştiren 
şirketler uzun ömürlü olacaktır.

Amacımız, dünya genelinde örnek gösterilecek önde gelen şirketlerden biri olmaktır. 
Halihazırda bilinen etik programımız, bizi bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri 
arasına koymaktadır.

Güçlü etik kültürümüz Yeni L’ORÉAL markasının dayanaklarından biridir. İşte bu 
nedenle bir işletme, bir işveren ve bir kurumsal yurttaş olarak taahhütlerimizi net 
bir şekilde ifade etmeliyiz.

Etik İlkelerimiz (Dürüstlük, Saygı, Cesaret ve Şeffaflık) güven temeli oluşturan bir 
Grup olmaya devam etmemizi sağlar.

Etik Kuralları, nerede çalışırsak çalışalım, hangi mesleği yaparsak yapalım – ister yeni bir çalışan, ister Yönetim 
Komitesi’nin bir üyesi, hatta Yönetim Kurulu’ndan olalım – hepimiz için geçerlidir.

İş Etiği Kuralları Rehberi, seçimlerimize ilham kaynağı olacak ve günlük faaliyetlerimize yön verecek referans 
belgemizdir.

Bu Kuralları dikkatlice okuyunuz. Hayata geçiriniz. Başkalarına aktarınız. Saygı gösteriniz ve çevrenizdekilerin de 
saygı gösterdiklerinden emin olunuz. 

L’ORÉAL, örnek gösterilecek bir şirket olmak için, herkesin örnek olmasına ihtiyaç duymaktadır.

JEAN-PAUL AGON
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 
L’ORÉAL Foundation Başkanı

EMMANUEL LULIN
Etik Kurallarımız, bağlılık, güven ve dayanışma kültürümüzün temelindeki konuları kapsayan canlı ve paylaşılan 
bir belgedir. Genel ilkeleri oluşturarak ve çok sayıda günlük uygulama örnekleriyle L’ORÉAL çalışanları olarak 
bizden beklenenleri anlamamıza yardımcı olmayı hedefler.

Bu belgeye ek olarak özel bir intranet sitesi (http://ethics.loreal.wans) ve eğitimler 
de çalışanların erişimine sunulmaktadır. Her ülkedeki Ülke Etik Temsilcileri İş Etiği 
Kurallarını yaşamamıza yardımcı olur.

Bununla birlikte etik, her birimizin temel görevidir.

Uzun yıllardır Etik Günü’nde bir araya geliyoruz. L’Oréal Grup’un takvimindeki önemli 
bir tarih haline gelen bu etkinliğe sizler, artan bir katılım göstermektesiniz.

Tüm çalışanların ve birimlerin birlikte saygı içersinde ve açık bir yaklaşım ile 
çalışması gerekir. Başkalarının düşüncelerini de dikkate almalıyız. Yüce gönüllülükle 
dinlemeliyiz ve gerektiğinde, gizlilik kurallarımıza uygun şekilde bilgi paylaşmalıyız.

Etikle ilgili konular nadiren basittir. Bizim gücümüz, bu konulara eğilme cesaretine sahip olmamızdır. Bu soruları 
kendinize saklamayın: sesinizi çıkarın ve tavsiye isteyin.

Bu süreçte daima destekleneceksiniz.

EMMANUEL LULIN
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Etikten Sorumlu Direktör



Çalışma şeklimiz

5

YÖNETİM KURULU

İş Etiği Kurallarını günlük işlerimizde 
sonuna kadar kullanmaya kendimizi 
adadık. L’ORÉAL’in başarısı için bu çok 
önemlidir.

Bu; araştırma, yenilik ve ürünlerimizin 
tasarımından üretim ve pazarlanmalarına, 
insan kaynaklarından operasyonlarımıza, 
idare ve finanstan sürdürülebilir gelişmeye, 
iletişim ve halkla ilişkilerden dijitale kadar 
L’ORÉAL’in tüm faaliyetlerini kapsar.

Şirket içinde her birimiz ve hepimiz 
L’ORÉAL’in elçileri ve topluluğun üyeleri 
olarak, lafzı ve ruhu ile bu kurallara 
uymak için taahhütte bulunuruz.

Aşağıdakileri her zaman aklınızda 
bulundurmalısınız:

•  Bu belgede yer alan etik ilkeler isteğe 
bağlı değildir: onlara riayet etmelisiniz.

•  Örnek teşkil eden sizsiniz: L’ORÉAL’in 
ünü, tüm paydaşlarımızın güveni, her 
birimize bağlıdır.

•   Sadece yaptıklarınızla değil onu yapma 
şeklinizle de değerlendirileceksiniz.
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1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL 
Foundation

2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President 
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President 
Western Europe Zone

4 - ALEXIS PERAKIS-VALAT
Executive Vice-President 
Asia-Pacific Zone

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President 
Human Relations and 
Advisor to the Chairman

6 - ISABEL MAREY-SEMPER
Executive Vice-President 
Communication, 
Sustainability and Public 
Affairs, General Manager of 
the L’ORÉAL Foundation

7 - MARC MENESGUEN
President Consumer 
Products Division

8 - NICOLAS HIERONIMUS
President Selective 
Divisions

9 - CHRISTIAN MULLIEZ
Executive Vice-President 
Administration and Finance

10 - LAURENT ATTAL
Executive Vice-President 
Research and Innovation

11 - ALEXANDRE POPOFF
Executive Vice-President 
Eastern Europe Zone

12 - BRIGITTE LIBERMAN
President Active Cosmetics 
Division

13 - GEOFF SKINGSLEY
Executive Vice-President 
Africa, Middle East Zone

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer

15 - FRÉDÉRIC ROZÉ
Executive Vice-President 
Americas Zone

16 - AN VERHULST-SANTOS
President Professional 
Products Division
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İŞ ETİĞİ KURALLARI

KİMLER İÇİN GEÇERLİDİR?

İŞ ETİĞİ

KURALLARI REHBERİNİ KULLANMA ŞEKLİ

İş Etiği Kuralları, L’ORÉAL Grubu ve onun dünya 
genelindeki bağlı şirketlerinin tüm çalışanları için 
geçerlidir. Ayrıca, tüm L’ORÉAL Grubu ve onun 
dünya genelindeki bağlı şirketlerinin tüm kurumsal 
yetkilileri ve Yürütme ve Yönetim Kurulları üyeleri 
için de geçerlidir. Ayrıca, İş Etiği Kuralları L’ORÉAL 
Foundation’ın tüm çalışanları ve kurumsal yetkilileri 
için geçerlidir. Bu belgede kullanılan “L’ORÉAL” 
teriminden kasıt, L’ORÉAL Grubu ve L’ORÉAL 

Foundation’ın tüm bağlı şirketleridir. İş Etiği 
Kuralları’nı mümkün olan en fazla çalışanın ana 
dillerinde okuyabilmeleri için İş Etiği Kuralları’nın 
45 dilde çevirisi mevcuttur. Bu kuralların İngiltere 
İngilizcesi baskısı, referans belgedir.

İş Etiği Kuralları, L’ORÉAL’in kurumsal internet 
sitesinde herkese açıktır.

L’ORÉAL birçok ülkede faaliyet göstermektedir - geniş 
bir kültür yelpazesine, yasalara ve siyasal sistemlere ev 
sahipliği yapmaktadır.

Bir işletme ve tek tek bireyler olarak, görevlerimizi 
yerine getirirken, her zaman L’ORÉAL’in faaliyet 
gösterdiği ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere saygılı 
olmalıyız.

Bazı durumların kolay olmadığını biliyoruz. Etik, 
genellikle ilkelerin çatışmasındaki arabuluculukla 
ilgilidir. İş Etiği Kurallarımız, L’Oréal Grup’un, yasaların 
ötesinde takdire bağlı kararların gerektiği birçok “gri 
alandaki” standartlarını belirler.

L’ORÉAL’in etikle ilgili beklentilerini ve standartlarını 
öğrenmek için İş Etiği Kuralları’nın tamamını okuyun 
ve daha sonra gelecekteki soru ve sorunlarınız olduğu 
takdirde referans almak üzere kendinize bir kopya 
saklayın.

Elbette ki, özellikle birçok etik sorunun, çözümünün açık 
bir şekilde belirgin olmadığı “gri alanlarda” yer alması 
nedeniyle hiçbir rehber ortaya çıkabilecek bütün olası 
durumları öngöremez ve karşılayamaz. Bu nedenle 
güç bir etik karar ile karşılaştığınızı hissettiğinizde, her 
zaman kendinize aşağıdaki soruları sorun:

1.   Bu, İş Etiği Kuralları’na uygun mu?

2. Yasal mı?

3.  Etik İlkelerimiz olan Dürüstlük, Saygı, Cesaret ve 
Şeffaflığa uygun mu?

4.  Hareketlerim, paydaşlarımızı nasıl etkiler ve kararımın 
haklılığını ortaya koyabilir miyim?

5.  Kararımın içeride veya dışarıda duyurulması halinde 
rahat hisseder miyim?

Bu soruların herhangi birine vereceğiniz yanıt 
hayır ise veya herhangi bir şüpheniz varsa, altın 
kural, harekete geçmeden önce uygun kişilere 
danışmak (müdürünüz, konu ile ilgili şirket içindeki 
uzmanlar, Ülke Etik Temsilcisi vs.) ve konuyu açıkça 
konuşmaktır. (Ayrıca bakınız: “Bir Sorunum Var: Açık 
Kapı” hakkındaki bölüm.) 

İş Etiği Kuralları, mevcut politikalardan herhangi 
birinin yerini almamakta olup iş yerinizde belirlenen 
hali hazırdaki kural ve standartlara uymaya devam 
etmelisiniz. Bunun yerine, İş Etiği Kuralları; bu 
politika ve standartlar için bir çerçeve oluşturmayı 
hedeflemektedir, böylelikle bunların ardında yatan 
mantığı anlamak sizin için daha kolay hale gelir.

L’ORÉAL, İş Etiği Kuralları’nın eksiksiz olmadığını 
ve içeriğinin zaman zaman değişebileceğini kabul 
etmektedir.

L’ORÉAL, Etik Kuralları’nı her zaman, bildirim yaparak 
veya yapmaksızın değiştirme ve L’ORÉAL’in Etik 
İlkeleri’ne aykırı olmadıkça herhangi bir durumda 
uygun bulduğu herhangi bir aksiyonu alma hakkını 
saklı tutar.
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L’ORÉAL, çalışanlarının gerçek kaygılarını ortaya 
koyabildiği bir açıklık kültürünü teşvik etmektedir.

Tüm çalışanları görüşlerini ifade etmeye, düşüncelerini 
savunmaya ve kabul edilmez davranış ve talepleri 
bildirmeye teşvik ediyoruz.

Çalışanların belirli uygulamalar hakkında kaygıları 
ve onları gidermeye yardımcı olmada tavsiye ve 
rehberliğe ihtiyaçları olabilir. Şirketimiz, çalışanlarımız 
ya da Şirketin iletişimde olduğu üçüncü kişiler 
tarafındaki uygunsuz bir davranış hakkında 
ortaya konan herhangi bir iddianın tam olarak 
soruşturulmasını sağlamak ve soruşturmanın sonucu 
ile ilgilenmek üzere, dahil olan kişilerden bağımsız 
uygun önlemlerin alınması politikamızdır.

Bu tip sorunları dile getirmenin ilk yolu, bölüm 
müdürünüze iletmektir. Ayrıca, İnsan Kaynakları 
Direktörü veya Ülke Etik Temsilcisiyle de irtibata 
geçebilirsiniz. Ülkenizde bulunan personel temsilcileri 
gibi ek kaynaklar da olabilir.

Kendilerine raporladığınız Ülke Genel Müdürünüz 
veya Kurumsal veya Bölge çalışanları için, L’Oréal 
Grup’un Yürütme Kurulu üyesi, İş Etiği Kuralları’na 
uyulmasını sağlamaktan sorumludur; gerekirse 
kendisiyle irtibata geçebilirsiniz.

İstisnai durumlarda, sorununuz normal kanallarla 
çözülemezse doğrudan güvenli internet sitesi 
yoluyla Etik Kurulu Başkanı ile irtibata geçebilirsiniz: 
www.lorealethics.com

İyi niyetle bu tip sorunları dile getiren çalışanlar, 
misillemeye karşı korunacaktır. Kendisine misilleme 
yapıldığına inanan tüm çalışanlar, yukarıda bahsedilen 
aynı kanallar yoluyla derhal bildirim yapmalıdır.

“İyi niyet”in anlamı, sizin daha sonra yanıldığınız 
kanıtlansa bile o aşamada kapsamlı, dürüstçe ve 
doğru olduğuna inandığınız bilgileri vermiş olduğunuz 
anlamına gelir.

Bir soruşturma esnasında adil bir süreç sağlayacağız 
ve gizlilik ilkelerine ve masumiyet karinesi ilkelerine 
riayet edeceğiz. Herhangi bir soruşturma, özellikle 
yargı süreciyle ilgili olduğunda geçerli yerel mevzuata 
da uygun olacaktır.

Bir etik araştırması sırasında müdahil herkesin tam 
işbirliği zorunludur ve tüm bilgi ve belgeler talep 
edildiği an derhal temin edilmelidir.

Bir etik araştırmasına adı karışan kişi, kendisine 
yöneltilen suçlamaların mahiyetiyle ilgili 
bilgilendirilecektir. Bilgilendirme; gerçekleri kontrol 
etme, kanıtları koruma veya yetkili otoritelerle 
irtibata geçme gibi nedenlerle gerekirse hemen 
yapılmayabilir.

Paylaşılan tüm bilgiler, yalnızca sorunun çözülmesini 
ve/veya uygun adımların atılmasını sağlamak gibi 
meşru gerekçeye sahip kişilerle paylaşılacaktır.

Sorunu ileten herkese, uygun olduğu ve yasal 
gereklilikler ve diğer gizlilik sorumlulukları ihlal 
edilmeden verilebilecek düzeyde geribildirimde 
bulunacağız ve soruşturmanın sonuçlarını bildireceğiz.

İftira olduğu veya kötü niyetle yöneltildiği kanıtlanmış 
olan tüm suçlamalar, disiplin soruşturmalarıyla 
sonuçlanabilir.

BİR 
SORUNUM VAR

Açık Kapı
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BİRLİKTE

ÇALIŞMA

YEREL KANUNLARA VE ADETLERE

SAYGI

Biz tüm çalışanların ve birimlerin birlikte saygı 
içerisinde ve açık olarak çalışmasını bekleriz.

Takım çalışması teşvik edilmektedir ve başarılar gibi 
başarısızlıklar da paylaşılmalıdır.

Diğer insanların fikirlerine değer vermeli ve 
diğerlerinin katkılarını kabul etmeliyiz.
Açık gönüllülükle dinlemeliyiz ve gerektiğinde, gizlilik 
hakkındaki L’Oréal Grup’un kurallarına uygun şekilde 
bilgilerimizi paylaşmalıyız. 

Özellikle taciz edici konuşma veya uygun olmayan 
vücut dili veya ırkçı, ayrımcı veya cinsel içerikli 
yorumlar yoluyla yapılan saygısızlıklar kabul edilemez. 
Çalışma arkadaşlarını küçük düşürmek de L’ORÉAL’in 
etik tanımıyla zıt düşmektedir.

İşletmemizin her yanında bir sadakat, güven, 
dayanışma ve saygı kültürünü korumalıyız.

İNSAN HAKLARINA

SAYGI

Kendimizi, 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ve 16 Haziran 2011 tarihli Birleşmiş 
Milletler İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ni referans 
alarak İnsan Haklarına saygı duymaya ve teşvik 
etmeye adadık. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne 2003 yılından beri tarafız ve BM 
Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni destekliyoruz.
Birçok ülkede faaliyet halindeyiz ve özellikle 

Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Sözleşmeleri’nin 
(çocuk işçiliği ve zorunlu çalışma, örgütlenme 
özgürlüğüne saygı) kapsadığı konulara, farklılığın 
teşvikine, kadın haklarına, insanların doğal kaynaklara 
erişim haklarına saygı ve sağlık haklarına hassasiyet 
gösteriyoruz.

L’ORÉAL, yürürlükteki yasaların lafzına ve ruhuna 
özellikle bağlıdır: kalite, sağlık ve güvenlik standartları, 
iş kanunu, çevre, yolsuzluk ve karapara aklama, veri 
gizliliği, vergilendirme, mali ve mali olmayan bilgilerin 
doğru iletilmesi ve adil rekabet.

L’ORÉAL, bu ilkeleri iş ortaklarıyla da paylaşmayı 
ve bu ortakların da söz konusu ilkelere uymasını 
sağlamayı amaçlar.

Mümkün olan her yerde faaliyetlerimizi, temasta 
bulunduğumuz toplumların kültürel ve sosyal 
geleneklerine duyarlı şekilde yerine getirdiğimizden 
de emin olmalıyız.

Bu etik kurallar içindeki ilkelerin, belirli bir ülkenin 
yerel yasaları ya da adetleri ile farklılık içerdiği 
durumlar olabilir. Eğer durum, yerel yasa ve adetlerin 
bu etik kurallardan daha yüksek standartlar 
getirmesini gerektiriyorsa her zaman yerel yasa 
ve adetler geçerli olmalıdır. Eğer tersi geçerli 
ise, İş Etiği Kuralları daha yüksek bir standart 
koyuyorsa, o zaman; bu durum yasa dışı bir 
etkinliğe yol açmadıkça, etik kurallar öncelikli 
olarak uygulanmalıdır.
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“Biz mükemmeli hedefliyoruz ve sürekli 
kendimizi ve yöntemlerimizi geliştirme 
çabasındayız.”
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Ürün güvenliği ve kalitesi her zaman en üst değerdedir.
Bize müşterilerin güvenini kazandıran, markalarımızın ününü pekiştiren ve L’ORÉAL’in kendi alanında liderliğini 
sürdürmesini sağlayan, tüketicilerimize kendimizi adamışlığımızın ve saygımızın göstergesi olan ürünlerimizin 
üstün performansı, kalitesi ve güvenliğidir. Biz, yoğun test süreçleri ile garanti altına alınan kanıtlanmış yarar 
ve güvenliği olan ürünlerin pazarlanmasına kendimizi adadık.
Ürünlerimizin geliştirme, üretim, pazarlama ve satış aşamasına müdahil olan tüm L’ORÉAL çalışanları, tasarım 
aşamasından dağıtım aşamasına kadar ve hatta ürün piyasaya sürüldükten sonra bile, toplam ürün kalitesinin 
elde edilmesine kendilerini adamış olmalıdırlar.
 

Yapmamız gerekenler

+  Ürünlerimizin uygunluğundan emin olacak şekilde 
tüm ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici 
gerekliliklere uymak

+  En yüksek standartlarda hijyen ve en katı kalite 
kontrollerinin, üretim ve dağıtım sürecinin her 
aşamasında uygulandığından emin olmak

+  Bir tüketici şikayeti hakkında bilgi sahibi olursak 
tüketiciden, uygun Tüketici Departmanı’yla irtibata 
geçmesini istemek ve bu şikayetin muhtemel bir sağlık 
veya güvenlik sorunu olması halinde derhal yöneticimize 
veya Tüketici Departmanı’na bildirdiğimizden emin olmak

Yapmamamız gerekenler

-  Hiçbir ürün güvenliği sorunu göz ardı edilmeyecek 
şekilde ürün güvenliği hakkındaki düşüncelerin 
serbest ve açık bir şekilde paylaşımını engellemek

-  Ürün güvenliği, tolerans ve kalite kontrolü sorunları 
hakkındaki herhangi bir sorunu göz ardı etmek

-  Yetkin veya yetkili olmadığımız halde medyada 
ürünlerimiz hakkında çıkan soruları cevaplamak 
(sosyal medyadakiler de dahil)

Etik mi?

1.1 – Üretim hattında çalışıyorum. Bazı kusurlu nihai 
ürünlerin varlığını gördüm. Bir makine bazı kalite 
sorunları yaratıyor olabilir. Bu meydana geldiğinde 
üretimin durdurulması gerektiğini biliyorum 
ancak şefim herhangi bir önlem almadı. Üretim 
programının oldukça sıkı olduğunu biliyorum. 
Onun bu durumu göz ardı ederek ne yaptığını 
bildiğine güvenmeli miyim?

L’ORÉAL, müşterilerimizin en yüksek kalitede ürünler 
elde etmesini temin etmek üzere üretim sürecinin her 
aşamasında kalite kontrolünü uygular. Kalite önce gelir, 
üretim programı ne olursa olsun. Tereddüt etmeksizin 
o hattın çalışmasını askıya almalısınız, sorunu 
müdürünüzle açıkça paylaşmalısınız ve üretime devam 
etmeden önce sorunu çözmek için onunla ve takımın 
diğer üyeleri ile birlikte çalışmalısınız.

1.2 – Bir tedarikçiden en son işlenmemiş 
malzeme sevkiyatında kontaminasyon/ kirlenme 
olduğunu söyleyen bir rapor aldık. Bu işlenmemiş 
malzemeleri içeren ürünler, müşterimize 
yollanmış durumda ve ürünlerimizde hiçbir somut 
kontaminasyon/kirlenme belirtisi yok. Tüm üretim 
çalışmasını geri çağırma yükümlülüğümüz var mı?

L’ORÉAL’de, olası ürün güvenliği hakkında herhangi bir 
kaygınızı anında yanıtlarız. Sorunu müdürünüzle ya da 
Kalite Kontrol Müdürünüzle ivedi olarak ele almalısınız.

1.3 – Az önce elinde yanlış telefon numarası olan 
bir tüketici bana ulaştı. Bana, ürünlerimizden birini 
kullandıktan sonra alerjik bir reaksiyon geliştirmiş 
olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

Bu tüketiciye uygun müşteri yardım hattının 
numarasını verin ve onu derhal onlarla irtibata 
geçmesi için cesaretlendirin. Ayrıca, bu bilgiyi 
Pazarlama Sonrası Gözetim Departmanı’na 
şahsen gönderin. L’ORÉAL’de, belli bir kanıt 
dolayısıyla bir ürün içeriğinin güvenliği şüpheli 
olarak değerlendirildiğinde öngörülü bir stratejiden 
yararlanırız. Bu, bizi bir içeriğin konsantrasyonunu 
azaltmaya, bazı formüllerde başka bir maddeyle 
değiştirmeye hatta tamamen çıkarmaya yöneltebilir.

1.4 – Aile ve arkadaşlarım bana sık sık hayvanlar 
üzerindeki deneyler hakkındaki tutumumuzu 
soruyor... Onlara ne söyleyeceğimi bilmiyorum. 
Bununla ilgili kime danışmalıyım?

L’ORÉAL artık dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ürün 
veya ürün muhteviyatı deneyini hayvanlar üzerinde 
yapmıyor. L’ORÉAL, bu görevi başkalarına da 
vermiyor. Ancak ülke yetkilileri bunu güvenlik veya 
düzenleyici amaçlar için talep ederse bir istisna 
yapılabilir. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa 
Halkla İlişkiler Direktörünüzle irtibata geçebilirsiniz. 
Unutmayın: Uzmanlık alanınızın dışında kalan 
konularla ilgili görüş bildirirken dikkatli olmalısınız 
(“Şirketi temsil etme” konulu bölüme bakınız).

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Ürün kalitesi ve/veya 
güvenliğiyle ilgili bir sorununuz varsa, bunu 
kendinize saklamayın. Yöneticinizle, Kalite Kontrol 
Müdürünüzle, Hukuk Direktörünüzle, Bilim 
Direktörünüzle, İnsan Kaynakları Direktörünüzle 
veya Ülke Etik Temsilcisi ile görüşün; size yardım 
ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum Var:  
Açık Kapı”) hakkındaki bölüme bakınız.

Bir işletme olarak

ÜRÜN

GÜVENLİĞİ VE KALİTESİ
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Ürünlerimizin başarısı, onların içerdiği özelliklerine ve performansına dayanmaktadır. Bu ilke tüketicilerimizin 
sadakatini kazanma ve sürdürmede temeldir. Dünyadaki sonsuz farklılıktaki güzellik ihtiyaçlarına ve arzularına 
saygı duyarak sorumlu bir iletişim kurmak istiyoruz. Yegane veya erişilemez bir güzellik anlayışını teşvik 
etmiyoruz.
 

Yapmamız gerekenler

+  Bir ürünün piyasaya sürülmesini geciktirecek olsa bile 
reklam ve iddialarla ilgili iç onay süreçlerine uymak

+  Tüm reklam ve promosyon materyallerinin, 
sektörümüzün en iyi uygulamaları ile uyumlu tüketici 
ve laboratuvar çalışmaları ve değerlendirmeleri 
sonucunda elde edilmiş kanıtlanmış performans ve 
bilimsel verilere dayandığından emin olmak

+  Ürünlerimiz ve etkileri hakkında adil ve gerçekleri 
içeren tanımlamalar vermek ve görseller kullanmak

+  Ürünlerimizin amacını ve doğru kullanımını açıkça 
ifade etmek ve tüketiciler tarafından kolayca 
anlaşılmasını sağlamak

+  Markalarımızın en fazla sayıdaki güzellik tipini 
tanıttığından emin olmak

 
+  Dini, etnik, kültürel ya da sosyal grupların 

reklamlarımıza karşı olası reaksiyonlarına hassas olmak

+  Çocuk ve gençlere yönelik ürünlerin tanıtımını 
yapıyorsak, eylemlerimizin Etik İlkelerimizle 
uygunluk içinde olmasını temin etmek için büyük 
özen göstermek

+  Reklamlarımızda görünebilecek çocukların çalışma 
koşullarına özellikle hassasiyet göstermek

+  Reklamlarımızda hayvanları, özellikle nesli tükenme 
tehlikesindeki türleri veya açıkça kabul edilemez 
eğitim koşullarını kullanırken özen göstermek

+  Satış promosyonlarımızı ve direkt pazarlama 
operasyonlarımızı tüketicilerin, teklif koşullarını 
kolayca anlayabileceği şekilde tasarlamak

+  Tüketicilerimizin kişisel verilerini korumak (Kişisel 
Gizlilik ve Veri Koruma konulu bölüme bakınız)

+  Rakiplerle ilgili her tür küçültücü ifadelerden 
sakınmak (onların ürün ve hizmetleri hakkında 
herhangi bir hatalı beyan dahil olmak üzere)

Yapmamamız gerekenler

-  Tüketicilerin saflıklarından veya bilgi ve deneyim 
eksikliğinden faydalanmak

-  Reklamlarımızda, ürünlerimizi kullanmanın kayda 
değer mesleki ve sosyal avantaj sağlayacağını veya 
ürünlerimizin, kişisel problemlerin üstesinden gelmek 
veya sosyal olarak kabul edilmek için gerekli olduğu 
fikrini vermek

-  Reklamlarımızda insan onurunu aşağılamak veya 
küçük düşürücü kalıp yargılar sunmak

-  Dikkat çekme stratejisi şiddet, seks, batıl inanç veya 
birine karşı nefret söylemi olan bazı ortamlarda 
veya benzeri programlara reklam vermek. Bu tür 
stratejiler, L’ORÉAL’in Etik İlkeleriyle zıt düşmektedir.

-  Çocuklarda kullanımına dair test edilmemiş bir 
ürünün - reklamda açık bir şekilde ürünün çocukların 
kullanımına yönelik olmadığı belirtilmesi durumu 
hariç - reklamında çocuklar göstermek

-  Güneşten koruma ve hijyen amaçlı ürünler dışındaki 
reklam ve tanıtımlarda özellikle çok küçük yaştaki 
çocukları hedeflemek

-  Kurduğumuz iletişimde çevresel ve sosyal olanlar da 
dahil olmak üzere iddialarımızı kasten abartmak

-  Öncesinde İnternet kullanıcılarını bilgilendirmeden 
davranışsal pazarlama amaçlarına uygun olarak bilgi 
toplamak (örn. çerez kullanmak)

REKLAM

VE PAZARLAMA
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Bir işletme olarak

Etik mi?
2.1 - Çalışma arkadaşım bana oldukça zayıf bir 
genç modelin kullanıldığı bir vücut losyonu için bir 
pazarlama önerisinde bulundu. Düşünceme göre bu 
en azından nahoş bir durum ve bize yönelik olarak, 
kızlarımızı sağlıksız ve zayıf bir fiziki görünüş için 
kendilerini aç bırakmaya özendirme suçlamalarına 
yol açabilir. Bu konuda aşırı hassas davrandığımı 
ve sanat çalışmasının onay için çoktan gönderilmiş 
olduğu söyledi. Bu konuda ne yapabilirim?

Reklam ve promosyon çalışmalarımız, hedeflenen 
seyirci kitlesi üzerinde olası maksimum etkiyi 
gösterecek şekilde tasarlanmaktadır. Aktardığımız ya da 
aktarılmış olarak görülecek tüm mesajlarımız konusunda 
kendi sorumluluğumuzu almalıyız. Genç kadınların 
yemek yeme düzensizlikleri ve bununla bağlantılı 
sağlık riskleri konusunda artan bir kaygı bulunmaktadır. 
Çocuklar için güneş koruyucu gibi bazı reklamlar 
dışında 16 yaşın altındaki modellerle ya da ciddi yeme 
bozukluğu olan modellerle çalışmıyoruz. Reklam 
kampanyalarımıza karar verirken, bu durum dikkate 
alınmalıdır. Ayrıca, uyuşturucu, alkol veya sigaraya teşvik 
eden reklamlardan da kaçınıyoruz. Çalışma arkadaşınızı 
ikinci bir görüş alması konusunda cesaretlendirmelisiniz. 
Konuyu müdürünüze de iletebilirsiniz.

2.2 - Bir saç tasarım ürünü reklamında, model doğal 
saçtan bir peruk takacak ve ayrıca cildinde lekeler 
olduğu için resmini rötuşlayacağız. İddialarımızın 
içtenliğini düşünecek olursak bu kabul edilebilir mi?

Teknik perspektiften bakıldığında bazen bir miktar 
rötüş gerekebilir ancak reklamı yapılan ürünün 
performansıyla ilgili tamamen yanlış yönlendirmemesi 
gerekir. Doğal saçtan bir peruk kullanmak kabul 
edilebilir çünkü bu bir saç şekillendirme ürününün 
reklamı ve saç hacmiyle ilgili değil. Kullanılan peruğun 
gerçek saçtan yapılmış olması ve reklamı yapılan 
ürünle boyanmış veya şekillenmiş olması önemlidir. 
Ancak yine de peruk yapımında kullanılan doğal saçın 
kökenini bilin zira bu bazen ihtilaf yaratabilir.

2.3 - Şu anda yeni bir ürün için bir pazarlama 
programı tasarlıyorum. ArGe Departmanı sorumlusu, 
ürünün sadece “kırışıklıkları azalttığını” söyledi 
ancak benim müdürüm bana “kırışıklıkları ortadan 
kaldırır” dememi söyledi. Bunun tam olarak gerçeği 
yansıtmamasından kaygılıyım. Ne yapmalıyım?

Biz, hem Konsolide Edilmiş Uluslararası Ticaret 
Odası Reklam ve İş İletişimi Uygulamaları Kanunu 
hem de Avrupa Kozmetik Üreticileri Derneği’nin 
(Cosmetics Europe) Sorumlu Reklam ve Pazarlama 
İletişimi Hakkındaki Tüzüğü ve Rehber İlkeleri’ne 
uygun hareket ediyoruz. Ürünlerimizi, şişirilmiş ya da 
abartılmış iddialar ile fazla övmek dürüstçe değildir ve 
tüketicilerimiz arasında güvensizlik duygusu yaratır; 
yanlış yönlendirebilir. Eğer ürün kırışıklıkları ortadan 
kaldırmıyorsa bunu yaptığı iddia edilmemelidir.

2.4 - Bir reklamın içerisinde bir ürünün 
hegzaklorofen içermediğini göstermek istiyorum ki 
bu da şaşırtıcı değil çünkü bu maddenin kullanımı 
kanunen yasak. Ancak bu, müşterileri memnun eder. 
Fakat bunun zorlayıcı bir iddia olduğunu düşünen 
meslektaşlarım var. Kim haklı?

İnsanları, yalnızca kanuna uyduğumuz için 
ürünlerimizde bulunan bir özelliğin, o ürüne özgü 
olduğuna inandıramayız. Bu şekilde müşterilerimizi 
yanlış yönlendirmiş oluruz. Meslektaşlarınız haklı.

2.5 - Şu anda, dini bir kurguya sahip bir reklam 
üzerinde çalışıyorum. Bu reklamın tüketici hedef 
kitlesi provokatif tarzını muhtemelen beğenecektir ve 
yaşadığım ülkede kimsenin incineceğini sanmıyorum. 
Ancak bunun biraz sınırları zorladığını düşünen 
yabancı bir meslektaşım var. Ne yapmalıyım?

Reklamlarımızı yalnızca tüketici hedef kitlemizin 
bakış açısına göre değil, toplumun genelinin 
gözünden değerlendirmeliyiz. Reklamlarımızı, hedef 
pazarımızdan çok daha fazla kişi görmektedir. Ayrıca, 
uluslararası konumumuzu da hesaba katmalıyız ve 
bir ülkede kabul edilebilir sayılabilecek iken faaliyet 
gösterdiğimiz başka bir ülkede muazzam bir şoka 
uğratacak temalar kullanmamalıyız. Son olarak; 
bir dine, milliyete, kültüre, azınlık grubuna veya 
engelliliğe karşı haksız yere saldırganlık gösterdiği 
şeklinde değerlendirilebilecek görüntüler, semboller 
veya temalar kullanmamalıyız. Yapılacak en iyi şey, 
bu reklamı onaylatmadan önce objektif bir görüşe, 
özellikle bir jüriye başvurmak ve bu reklamın yayılma 
yöntemine dikkat etmektir.

2.6 - Ünlü bir çocuk giyim markası, kız çocukları 
için bir kıyafet koleksiyonu çıkarmakta ve belli 
bir tutarın üzerinde alışveriş yapan müşterilerine 
hediye etmek üzere dudak parlatıcısı satın almak 
istemektedir. Bu iyi bir fırsat, değil mi?

Küçük çocukların erken yaşta cinsiyet kimliği 
edinmeleri hakkında gittikçe büyüyen bir tartışma 
var. Her ne kadar küçük çocuklar özellikle makyaj 
ve parfümle süslenme oyunlarıyla yetişkinleri taklit 
etmek isteseler de, bunun bir oyun olarak kalması 
gerektiğine inanıyoruz ve bu nedenle, gençlerin, 
hijyen ve güneşten korunma amaçlı ürünler dışında 
günlük kozmetik ürün kullanımını teşvik etmemeliyiz. 
Sonuç olarak, markalarımızı küçük çocuklara yönelik 
nesneler, temalar veya etkinliklerle bağdaştırmaktan 
kaçınmalıyız. Örneğin, “Mini-Miss” türü yarışmalara 
ürün tedarik etmiyoruz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Reklam ve pazarlama 
konusunda bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, Hukuk Direktörünüzle, 
Bilim Direktörünüzle, İnsan Kaynakları 
Direktörünüzle veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu 
konuyu görüşün; size yardım ve destek sunabilirler 
(“Bir Sorunum Var: Açık Kapı”) hakkındaki bölüme 
bakınız.
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Yapmamız gerekenler
+  Tedarikçileri, performans ve servis kalitesini 

değerlendirmede objektif ölçüleri temel alan açık bir 
ihale teklif düzeni temelinde seçmek ve tüm tedarikçi 
tekliflerinin adil bir şekilde ve herhangi bir kayırmacılık 
olmaksızın karşılaştırıldığından ve göz önüne 
alındığından emin olmak

+  Teklif süreci hakkında şeffaf olmak ve başarısız 
tekliflere, objektif unsurlara dayalı dürüst ve özenli 
bir şekilde geri bildirimde bulunmak

+   Etik beklentilerimizin nerede faaliyet gösteriyorlarsa 
göstersinler tüm tedarikçiler tarafından anlaşılıp 
kabul edilmesini sağlamak

+   Tedarikçilere L’ORÉAL’in beklentilerini karşılama 
konusunda destek olmak

+   Tedarikçilere, mal siparişinin teslim edilmemesi gibi 
meşru sebepler olmadıkça zamanında ve anlaşılan 
kayıt ve koşullara göre ödeme yapmak

+  Tedarikçinin, L’ORÉAL ile olan çalışmalarına ekonomik 
açıdan aşırı bağlı olmadığından emin olmak

+  Tedarikçinin kişisel bilgilerini kendimizinmiş gibi 
korumak

Yapmamamız gerekenler
-   Tedarikçilerden L’ORÉAL ile iş yapabilmek ya da 

var olanı sürdürmek için makul olmayan tavizlerde 
bulunmasını istemek

-   Birden çok defa L’ORÉAL’in beklentilerini 
karşılamayan veya özellikle İnsan Hakları ve/veya 
yolsuzlukla mücadele bakımından Etik İlkelerimize 
uymayan bir tedarikçiyle çalışmaya devam etmek

Etik mi?
3.1 - Ofis malzemeleri için yeni bir tedarikçi bulmaya 
çalışıyorum. Temasta bulunduğum ilk tedarikçi iyi 
hizmet sunuyor ancak yüksek fiyat veriyor. İkincisi 
o kadar iyi değil ancak daha ucuz (bunun en temel 
nedeni L’ORÉAL’i kazanmak amacıyla özel büyük 
bir indirim yapmış olması). Birinci tedarikçiye 
fiyatını aşağıya çekmesi için ikincinin verdiği fiyatı 
söyleyebilir miyim?

İlk tedarikçiye çok genel bir şekilde başka yerden 
daha iyi bir fiyat teklifi aldığınızı söyleyebilirsiniz 
ancak ikinci tedarikçinin kimliğini ve fiyatını 
korumalısınız. Aksi takdirde, birinci tedarikçiye rakibi 
hakkında bilgi veriyor olursunuz ki bu etik dışı ve 
birçok ülkede yasalara aykırıdır.

3.2 - Ben gerçekten iyi bir tedarikçi buldum ancak 
iş yerini henüz açmış ve bu durumda L’ORÉAL onun 
tek müşterisi olacak. Onu kullanabilir miyim?

Evet. Bu tedarikçinin işini başlatmasına yardımcı 
olmamanın hiçbir gerekçesi yoktur. Ancak, geçici bir 
sözleşme yapmanız gerekmektedir ve tedarikçiye 
belli bir süre içerisinde başka müşteriler bulmasının 
beklendiği bildirilmelidir. Eğer gerçekten iyi ise, 
bu sorun olmamalıdır. Sözleşme bitiminde bunu 
gerçekleştirmemişse tedarikçi değişikliği yapmayı 
düşünmelisiniz.

3.3 - Birisi bana deniz aşırı tedarikçilerimizden 
birinin zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle 
soruşturma altında olduğunu gizlice söyledi. 
Tedarikçi bana bu konudan bahsetmedi ve önceki 
iş yeri ziyaretlerinde bu konuda kaygı duymayı 
gerektirecek bir şey olmadı. Bu dedikoduları göz 
ardı etmeli miyim? 

Hayır, tedarikçinizden bilgi isteyerek soruşturmaya 
başlamalısınız. Eğer herhangi bir kuşkunuz varsa, 
onları L’ORÉAL’in Toplumsal Denetleme programına 
dahil edin. Bu durumda istihdam uygulamaları, 
çalışma koşulları ve diğer konularda söylenenlerin 
doğruluğunu onaylamak üzere harici bir denetleyici 
gönderilir. Denetimden iyileştirmeye yönelik bir sonuç 
çıkarsa, tedarikçiyi bilgilendiririz ve düzeltici bir 
eylem planında mutabık kalmasını sağlamaya çalışırız. 
Tabii ki standartlarımıza, derhal çözemeyeceğimizi 
düşündüğümüz ciddi bir şekilde uyulmaması halinde 
veya tedarikçi iyileşme göstermezse ilişkiyi sona 
erdirmeliyiz.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
Lütfen “Satınalma Şeklimiz” ve “Tedarikçiler/Alt 
Yükleniciler ve Çocuk İşçiliği” ni okuyunuz. 

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Tedarikçi seçimi veya 
tedarikçilere adil davranma ile ilgili bir sorununuz 
varsa, bunu kendinize saklamayın. Yöneticinizle, 
Satın Alma Direktörünüzle, İnsan Kaynakları 
Direktörünüzle veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu 
konuyu görüşün; size yardım ve destek sunabilirler 
(“Bir Sorunum Var: Açık Kapı”) hakkındaki bölüme 
bakınız.

L’ORÉAL’in tedarikçileri ile ilişkisi, mal ve hizmetlerin satınalma ve tesliminin ötesine geçer. Bu uzun vadeli 
ticari başarımızın ayrılmaz parçasıdır. Biz, tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizin kalitesi ile değerlendirileceğiz. 
Özel olarak, tedarikçilerimizi nasıl seçeceğimizi ve onların iş yapma taahhütlerini sorumlulukla nasıl yerine 
getireceklerini dikkatlice değerlendireceğiz. 
Tedarikçilerimizle karşılıklı olarak destekleyici ve açık bir ilişki kurma konusundaki ünümüzle gurur duyuyoruz. 
Bu ilişkiler; tarafsızlık, adalet ve sadakat üzerine temellenmektedir. Tedarikçilerimizin bağımsızlığına ve kimliğine 
saygı duyuyoruz. L’ORÉAL herhangi bir imtiyaz elde etmek için pazardaki konumunu suistimal etmeyecektir.
 

TEDARİKÇİLERİN SEÇİMİ 

VE TEDARİKÇİLERE ADİL DAVRANMA
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Rakiplerimiz dahil profesyonel kulvarımızdaki herkese saygılıyız. Onlara bize davranılmasını istediğimiz 
şekilde davranırız. Kozmetik sanayiindeki lider konumumuz, bu alanda iyi bir örnek oluşturma görevimizi 
desteklemektedir. 
Ticari uygulamaların saygıdeğer olduğu bir sektörde çalışmak bizim çıkarımızadır. Bu işimizi kolaylaştırır 
ve tüketicilerimizin güvenini perçinler. Fiyatlandırma, maliyetler ya da pazarlama planları gibi herhangi bir 
bilginin paylaşılması, görünüşte fiyat belirlemeye, bölgesel paylaşıma ya da diğer tipteki manipülasyonlara ve 
serbest piyasada bozulmalara yol açabilir. Birçok ülkede, bu alanda bilincinde olmamız ve uymamız gereken 
çok katı yasalar bulunmaktadır.
 

Bir işletme olarak

Yapmamız gerekenler
+  Elimizde olmayan sebeplerle rakiplerle bağlantılı ve 

meşru olarak yalnızca onlara veya üçüncü kişilere 
ait bir özel veya gizli bilgi aldıysak veya kullandıysak 
ivedilikle yönetimimize bildirmek

+  Rakiplerin bir tedarik kaynağını veya ticari 
bağlantılarını kesmek için hareket etmekten 
kaçınmak

+  L’ORÉAL’de yeni istihdamların, daha önce rakipleri 
için çalışanların rakipleriyle ilgili gizli bilgileri 
paylaşmaları için yapılmasına asla izin vermemek

+  Rakiplerle ilgili her tür küçültücü ifadeden sakınmak 
(ürün ve hizmetleri hakkında herhangi bir hatalı 
beyan dahil olmak üzere)

Yapmamamız gerekenler
-  Gizli bilgilerin ele alındığı yerlerde rakiplerimizle 

temas kurmak

-   Müşterilerin ya da tedarikçilerin rakiplerle olan 
sözleşmelerini ihlal etmeye teşvik etmek

-   Hukuki tavsiye almadan münhasırlık içeren anlaşma 
düzenlemeleri oluşturmak (örn. bir şirketin sadece 
L’ORÉAL ile alım satım yapmasını gerektiren 
sözleşmeler) 

-  Yasa dışı yollarla bilgi toplamak ve/veya bilgi 
toplarken kendisini açıkça bir L’ORÉAL çalışanı 
olarak tanıtmamak

-  Farklı ürün ya da hizmetleri birbirlerine bağlamayı 
ya da birleştirmeyi empoze etmek (örn. bir ürün 
almak isteyen alıcının ikinci “bağlı” bir ürünü de satın 
almasını gerektirenler) ya da hukuki tavsiye almadan 
önce, sadakat indirimlerine izin vermek 

- Müşterilerimizin fiyatlandırma politikasını etkilemek

Etik mi?
4.1 - Rakiplerimizden birinin temsilcileri ile 
geçenlerde bir ticaret fuarında karşılaştım. Barda 
biraz içki aldıktan sonra, şirketin yakında birçok 
ana üründe bir fiyat indirimi uygulayacağından söz 
etti. Bu gerçekten oldukça yararlı bir istihbarat! 
Bundan yararlanabilmemizi sağlamak üzere kime 
söz etmeliyim?

Rakiplerimizle fiyat ya da teklif bilgilerimizi 
paylaşmıyoruz ya da karşılıklı vermiyoruz. Bu da fiyat 
politikalarını, indirimleri, promosyonları, royaltileri, 
garantileri ve satış kayıt ve koşullarını içerir. Eğer 
bir rakip bu tip bilgileri gönüllü olarak veriyorsa, 
bu konuşmayı oldukça hassas ancak ivedi şekilde 
sonlandırmalı ve birim müdürünüzü ve Hukuk 
Departmanınızı uyarmalısınız. Tabii ki bu bilgiyi 
kimseyle de paylaşmamalısınız. Bu bilgi alışverişi 
masumane olabilir ancak etik dışı olan ve bir çok 
ülkede yasa dışı kabul edilen fiyat belirleme ya da 
ihaleye fesat karıştırma görüntüsü yaratabilir.

4.2 - L’ORÉAL, Ulusal Profesyonel Kozmetik 
Birliği’nin bir üyesi ve ben L’ORÉAL’inTicari Kurul 
temsilcisiyim. Kurulun aylık toplantılarından birini 
takiben, iş arkadaşlarımdan birisi çok iyi bilinen 
rakip bir şirketin temsilcisi, kurulun üyelerinin, 
kişisel bağlantılarını perçinlemek ve “kayıt dışı/ 
gayri resmi” konuşmak üzere bir restoranda 
toplanmaları önerisini getirdi. Ne yapmalıyım?

Daveti kabul etmeyin ve derhal Hukuk Departmanınızı 
bundan haberdar edin. Bu tip “kayıt dışı” toplantılar 
konusunda birliği uyarma sorumluluğumuz var. 
Rakiplerle olan temasın istisnai olması ve spesifik 
olmayan, hassas olmayan, stratejik olmayan konularla 
sınırlı olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.
Rakiplerle gayri resmi temas ve hatta sosyal 
organizasyonlardan uzak durunuz. Eğer rakiplerle 
yapılan “onaylı” resmi temas esnasında, hassas 
konuların konuşulmak üzere olduğunu anlarsanız, 
toplantıyı hemen terk ediniz ve toplantıyı terk etme 
nedeninizi kayıtlara geçiriniz.

4.3 - Ana rakip şirketlerimizden birisinin satış ve 
pazarlama stratejilerimiz üzerindeki ciddi olumsuz 
etkileri olabilecek yeni bir ürünü yakında piyasaya 
süreceğini öğrendim. Ne pahasına olursa olsun 
bu konuda mutlaka daha çok şey öğrenmeye çok 
ihtiyacımız var. Bunun ne kadar önemli olduğunu 
dikkate alırsak, onların piyasaya ürün sürme 
stratejileri ile ilgili kanıtları aramak üzere onların 
çöplerini incelemek üzere birini işe alabilir miyiz?

Hayır. Bu, dürüstlük konusundaki ünümüze ciddi zarar 
verecek, tamamen etik dışı bir davranıştır. L’ORÉAL 
bu tip faaliyetlerde kesinlikle yer alamaz. Sadece yasal 
yollarca rakip bilgilerini toplayabiliriz. Bu tip yollar, 
rakiplerin ürünlerinin incelenmesini ve promosyonel 
broşürler, yıllık raporlar, rakiplerin ticari fuarlardaki 
sergileri, bir şirkete özgü bilgileri ortaya koymayan 
toplu sektör verileri gibi kamuya malolmuş kaynakları 
kullanmayı içermektedir.

HAKLI/ADİL

REKABET
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4.4 - Bir müşteri ziyaretinde, kendisi bana 
rakiplerimin tavsiye edilen fiyatlarının yanı sıra 
piyasaya ürün sürme planları hakkında bilgi verdi. 
Kendisine ayrıca bu piyasaya sürülecek ürünlerin 
mağaza içi kurulumlarını da sorabilir miyim?

Rakiplerimizle ilgili, gerek doğrudan rakiplerimizden 
gerekse özellikle müşteriler yoluyla olmak üzere dolaylı 
olarak kamuya açık olmayan hassas bilgiler (fiyatlar, 
piyasaya ürün sürümleri, pazar payları, reklam bütçesi 
vs.) toplamamalısınız. Bunu yapmak, hem L’ORÉAL 
hem de müşteri açısından risk oluşturur.

4.5 - Altı ay önce, daha önce bir rakip şirkette 
çalışan birini işe aldım. Orada iken bizim için çok 
önemli olan bir alanda, oldukça değerli araştırma 
uzmanlığı edindi. Gerçekten de, deneyimi onu işe 
alışımın temel gerekçelerinden biriydi. Açıkçası, 
bize gizli herhangi bir bilgiyi iletmemesini temin 
etmek üzere büyük özen gösterdim ancak tabii 
bir zaman sınırı var, daha sonra bilgilerini özgürce 
paylaşabilir mi? Aksi takdirde, bu gizlilik işlerini 
aşırı uçlara taşımış oluruz değil mi?

Hayır, gizli bilgileri korumada herhangi bir zaman sınırı 
yoktur. İşe aldığınız kişi, rakibimiz için yürüttüğü daha 
önceki çalışmaları değil becerileri dolayısıyla tercih 
edilmiş olmalıdır. Onu, gizli bilgileri iletme konusunda 
kendisini herhangi bir baskı altında hissetmeyeceği 
farklı bir departmana transfer etmek de uygun olabilir.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Lütfen “Rekabet Etme Şeklimiz”i okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Rekabet konusunda bir 
sorununuz varsa, bunu kendinize saklamayın. 
Yöneticinizle, Hukuk Direktörünüzle, İnsan 
Kaynakları Direktörünüzle veya Ülke Etik 
Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; size yardım ve 
destek sunabilirler (“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” 
hakkındaki bölüme bakınız.)
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Kozmetik pazarında bir lider olarak, çıkar çatışmalarına karşı özellikle dikkat etmeliyiz. Hepimiz kişisel 
çıkarlarımızın, L’ORÉAL’in çıkarları ile çatışacağı durumlardan kaçınmalıyız.
Çıkar çatışması olduğuna dair bir algının oluşması bile kendi itibarımızın yanı sıra L’Oréal’in itibarını lekeleyebilir. 
Herhangi bir olası çıkar çatışması ile başa çıkmada temel unsur, tüm gerçeklerin tam olarak ifşa edilmesidir. 
Bu her şeyin istenen şekilde soruşturulmasına olanak verir.
 

Yapmamız gerekenler
+  Eğer yargı ve eylemlerimizi etkileyebilecek 

olası bir çıkar çatışması varsa (örneğin, bir aile 
üyesinin bir tedarikçi tarafından istihdam edilmesi) 
veya rakip, müşteri, tedarikçi veya L’ORÉAL’in 
herhangi başka bir iş ortağı olan bir kurumda bir 
pozisyona sahip olduysak, böyle bir kuruma dahil 
olduysak veya böyle bir kurumda mali hissemiz 
varsa ve L’ORÉAL’deki pozisyonumuz, iş ilişkisini 
etkilememize izin veriyorsa bunu bölüm yönetimine 
bildirmek

Yapmamamız gerekenler
-  Herhangi bir çıkar çatışmasına dair herhangi bir 

bilgiyi gizlemek

Etik mi?
5.1 - Çalışma arkadaşlarımdan birinin bizimle çalışan 
bir kuzeni var ve benim eski bir okul arkadaşım çok 
kısa süre önce benimle çalışmaya başladı. İnsanların 
bu konuda bir çıkar çatışması olduğu düşünecekleri 
konusunda biraz kaygılıyım. Bu politikalar sadece 
en yakın aile üyeleri için mi geçerlidir yoksa bu 
durumu da kapsar mı?

Yanıt basittir: Eğer ilişki sizin objektifliğinizi 
etkileyebilecek nitelikte ise o zaman bu politika 
bu durumda geçerlidir ve bu konuda yol gösterici 
bilgi isteyin. Bir kişinin ailesinden birinin ya da 
bir arkadaşının L’ORÉAL için çalışıyor olmasının 
şirket içinde bir iş için bir aday olarak onun 
değerlendirilmesi üzerine herhangi bir etkisi yoktur. 
Ancak, maaş ve performans değerlendirmesinin 
bağımsız bir kişi tarafından yapılmasını temin etmek 
için her çaba gösterilmeli ve bu gibi durumlar herkes 
için objektifliği ve adaleti temin etmek üzere sürekli 
olarak izlenmelidir.

5.2 - Özellikle bir L’ORÉAL tedarikçisinin iş 
kalitesinden çok etkilendim ve sonuçta şirkete 
yatırım yapmak istiyorum. Burada herhangi çıkar 
çatışması var mıdır?

Sizin o şirketteki varlığınız sadece mali açıdan 
olacaksa da, L’ORÉAL’deki konumunuza, satınalma 
kararları üzerindeki etkinize, yatırımda bulunacağınız 
miktara ve ilgili şirket açısından bir müşteri olarak 
L’ORÉAL’in önemine bağlı olarak bir çıkar çatışması 
olabilir. Kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmenin 
tek yolu bunu bölüm yönetiminize ya da İnsan 
Kaynakları Direktörünüze aktarmanız ve meseleyi 
açıkça ele alıp birlikte değerlendirmenizdir.

5.3 - Oğlumun gerçekten güzel bir yerel oteli 
var ve o bölgedeki bir çok şirket, öğle yemeği 
ve diğer işleri nedeniyle burayı kullanıyor. Bir 
organizasyon yapmak için çok iyi bir seçim olurdu. 
Diğer seçeneklerle kıyaslandığında fiyat ve 
kalite açısından da iyi ise burada bir rezervasyon 
yaptırmamın önünde herhangi bir engel var mıdır?

Uygun fiyatı ve popüler buluşma yeri olması halinde, 
şirket için burada bazı merasimleri ayarlamak tabii ki 
kabul edilebilirdir. Bununla birlikte, bu konudaki karara 
sizin dahil olmanız burada açık bir çıkar çatışması 
olduğundan, doğru değildir. Bir yakın aile üyesinin, 
mevcut ya da olası tedarikçi ya da diğer iş ortağı 
için çalışıyor olduğu tüm benzeri durumlarda olduğu 
gibi, bu konuyu bölüm müdürünüze aktarmalısınız. 
Böylelikle, bölüm müdürünüz sizi güç bir duruma 
sokmayacak gerekli önlemleri alabilecektir.

5.4 - Boş zamanımda, Ulusal Tüketici Birliği’nin 
Başkan Yardımcısıyım. Bu görevi yıllardır 
sürdürüyorum. Şimdi, öğrendim ki, birlik; L’ORÉAL 
için sorunlara yol açabilecek bir yasa değişikliği için 
lobi faaliyetleri yapmayı planlıyor. Ne yapmalıyım?

L’ORÉAL çalışanların kişisel gizliliğine saygı gösterir 
ve çalışanlarının birlikler ve yardım dernekleri 
aracılığı ile topluma katkıda bulunmasına olumlu 
bakar. Ancak, L’ORÉAL’in çıkarları ile bir çatışma ya 
da olası bir çatışma gördüğünüzde, bu tip herhangi 
bir organizasyonla olan üyelik ya da ilişkinizi bölüm 
müdürünüze bildirmelisiniz. Müdürünüz ya da 
İnsan Kaynakları Direktörünüz, yapılacak uygun 
eylem konusunda size yol gösterici olacaktır. Bu 
durumda, birlik içindeki çalışma arkadaşlarınızı 
da bilgilendirmelisiniz ve söz konusu özel 
lobicilik kampanyasına herhangi bir şekilde dahil 
olmamalısınız.

5.5 - Eşim L’ORÉAL’in rakiplerinden biri için 
çalışıyor. Evde işten söz etmeyiz ve eşimin mesleki 
yaşamında ne yaptığının Şirketi ilgilendirmeyeceği 
düşüncesindeyim. Ancak bazı çalışma arkadaşlarım, 
benim uygunsuz bir konumda olabileceğim 
düşüncesinde. Bu durumda ne yapmalıyım?

Bu durum, bir çıkar çatışması görüntüsü yaratabilir. 
Hem kendinizi ve hem de şirketi korumak için, bu 
konudaki gerçekleri bölüm yönetiminize ya da İnsan 
Kaynakları Direktörünüze bildirmelisiniz. Ek olarak, 
siz ve eşiniz her iki şirketin gizli ve özel bilgilerinin 
korunmasını temin için özel önlemler almalısınız.

Bir işletme olarak

ÇIKAR

ÇATIŞMALARI
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5.6 - Takımın bir üyesi birkaç aydır kendisine 
raporlayan bir çalışanı ile çıkıyor. Bu konuda iş 
yerinde oldukça ağzı sıkılar ancak insanlar yine 
de bu gerçeği öğrendi. Resmi olarak bu konuyu 
bilmiyorum. Bu, her türlü dedikoduya neden oldu. 
Tabii ki, herhangi bir adam kayırma olmadığından 
emin olmak için gelişmeleri takip ediyorum ancak 
ya ayrılırlarsa ve durum nahoş bir hal alırsa? Bu 
konuda bir şey yapmalı mıyım ya da ne yapmalıyım?

Bu oldukça hassas bir konu. L’ORÉAL’de, çalışanların 
özel hayatlarına saygı gösteririz ve bu nedenle 
onların özel ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmaya hem 
ihtiyacımız yoktur hem de bunu istemeyiz. Bununla 
birlikte, onların mesleki ilişkileri bizim için önemlidir, 
özellikle biri diğerine raporluyorsa veya diğer kişi 
üzerinde bir otorite veya denetim pozisyonundaysa. 
Tarif ettiğiniz durum, bir çıkar çatışması olduğundan 
uygun değildir. Bir müdür, eğer kendisine bağlı birisi 
ile romantik ilişki içinde ise ona karşı yargılarında 
objektif olması beklenemez. Bu konunun nasıl 
ele alınacağı konusunda yöneticinize veya İnsan 
Kaynakları Direktörünüze danışınız. İdeal olanı, 
çalışanlardan birisinin işini değiştirmesidir ve bunu 
yaparken dikkat edilmesi gereken, bunun incelikle 
çözümlenmesidir. Gerçeklere ve koşullara bağlı olarak, 
burada bir cinsel taciz sorunu da olabilir.

5.7 - Bir L’ORÉAL çalışanının ayrıca bir güzellik 
blogu olabilir mi?

Bir L’ORÉAL çalışanının bu türden bir bloga katılması 
zor gözükmektedir zira kendisi sadakat dolayısıyla ne 
bizim ürünlerimizi eleştirebilir; ne de adil olmayacağı 
için rakiplerimizin ürünlerini eleştirebilir. Bu bloglar 
yalnızca gerçek tüketici fikrini yansıtırsa işe yarar. 
Kendimizi eleştirinin ortasında bırakmamalıyız 
veya tartışmayı etkilemekle ya da şeffaf olmamakla 
suçlanmamalıyız.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
lütfen “Akrabaların ve Arkadaşların İstihdamı” politikasını 
okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Çıkar çatışmaları konusunda 
bir sorununuz varsa, bunu kendinize saklamayın. 
Yöneticinizle, İnsan Kaynakları Direktörünüzle 
veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; 
size yardım ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum 
Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme bakınız.)
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Karşılıklı hediye alınıp verilmesi ve ağırlamada bulunulması, anlayış oluşturmaya yardımcı olabilir ve çalışma 
ilişkilerini iyileştirebilir ancak kişisel çıkarlar ile mesleki görev arasındaki bir çıkarlar çatışmasına da yol 
açabilirler. Hediye veya ağırlama kabul ederken “altın kural” bu durumu tam olarak ifşa etmek, hediye ve 
ağırlamanın makul seviyede olması ve bunun dışarıdan nasıl algılanacağını daima kendimize sormaktır.
 

Yapmamız gerekenler
+  Önerilen tüm hediyelerin ve ağırlamanın L’ORÉAL’in 

Etik İlkeleri ile uygunluk içinde olduğundan emin olmak

+  Yeni bir iş ilişkisi kuruyorken, tüm tarafların daha 
başlangıçta L’ORÉAL’in hediyeler ve ağırlama 
konusundaki ilkelerinden haberdar olmasını 
sağlamak. Karşılığında iş ortağımızın bu konular 
hakkındaki politikasını öğrenmek. Bu, herhangi bir 
yanlış anlamayı önlemek için oldukça yardımcı olabilir

+  Herhangi bir hediye ya da davet aldığımızda bunu 
ivedi olarak yönetimimize bildirmek ve gerekirse 
dahili ifşa prosedürlerine uymak

Yapmamamız gerekenler
-  Gerçekten sembolik değerlerde olmadıkça hediye ya 

da ağırlama kabul etmek

- Nakit para kabul etmek veya vermek

Etik mi?
6.1 - Bir L’ORÉAL müşterisine gidemeyeceğim bir 
konserin biletlerini önerebilir miyim?

L’ORÉAL’den birisi böyle bir etkinliğin bir parçası 
olarak bulunmalı ve müşteri ile iş ilişkilerini 
yürütebilmelidir. Aynı kural bir tedarikçiden ağırlama 
kabul ederken de geçerlidir. Ancak eğer ağırlama 
makul, normal ve iş ilişkiniz için adet hükmünde ise ve 
tedarikçi katılıyor ise kabul edilebilir.

6.2 - Yeni bir müşteri ile önemli bir anlaşmayı 
bağladık. Satış Müdürüm onu bir kulübe götürüp 
bunu kutlamayı önerdi. Burasının bir kucak dansı 
kulübü olduğunu fark edene kadar bunun iyi bir 
fikir olduğunu düşünmüştüm! Bu tip ağırlama 
önerisinden ciddi rahatsızlık duydum. Aşırı hassas 
mı davranıyorum?

Müşterilere önerilen ağırlama sadece makul değil 
aynı zamanda kabul edilebilir de olmalıdır. Bu tarz 
bir kulüp sadece L’ORÉAL RUHU ile çatışmaz 
ayrıca müşteriyi de oldukça rahatsız edebilir. Satış 
ekibinizden birinin bu tip bir “ağırlama” yı hoş 
bulmaması da cabası. Satış Müdürünüzü daha uygun 
bir seçenek bulma konusunda yönlendirin.

6.3 - Eski ürünleri satarak elden çıkarmak için, bir 
tedarikçi sadece bana %15’lik bir kişisel bir indirim 
önerdi. Bunu kabul edebilir miyim?

L’ORÉAL tarafından tedarikçilerle anlaşılan özel 
indirim durumu dışında bir tedarikçinin sunduğu 
indirim hakkında yönetimi bilgilendirmelisiniz.

6.4 - İşimin parçası olarak, sayısız iş toplantıları, 
gezileri ve konvansiyonları organize ediyorum.
Sık sık L’ORÉAL çalışanları için oda rezervasyonu 
yaptığım bir otel şimdi bana ebeveynlerimin evlilik 
yıldönümleri için ücretsiz bir hafta sonu teklifinde 
bulundu. Bu hoş bir jest. Bunu kabul edebilir miyim?

Hayır. Hediyeden doğrudan kişisel olarak siz 
yararlanmayacak olsanız bile böyle bir teklifin 
kabul edilmesi L’ORÉAL için gelecekteki otel 
rezervasyonlarında sizin tarafsız kalmanızı güç 
hale getirir. Bu tip bir çıkar çatışması uygunsuz 
olduğundan teklif geri çevrilerek nazikçe bu 
durumdan kaçınılmalı ve bunu yapma gerekçeniz 
açıkça karşı tarafı kırmadan ifade edilmelidir.

6.5 - Bir tedarikçi, bana ürünlerinden oluşan bir 
paket vermeyi teklif etti. Ona çok fazla maliyetinin 
olmayacağını biliyorum. Bunu kabul edebilir miyim, 
etmeli miyim?

Tedarikçinin cömertliği için kendisine teşekkür 
edip nazikçe hediyeyi reddetmelisiniz. Sadece 
sembolik değerdeki hediyeleri ya da davetleri 
kabul edebilirsiniz. Örneğin, tedarikçinin şirket 
logosunu taşıyan ürünler ya da bir kutu çikolata 
genellikle makuldür. Eğer hediyeyi reddettiğinizde 
ilişkilerin zarar göreceğini düşünüyorsanız hediye 
ile ilgilenmenin uygun bir yolunu bulmak için 
yönetiminizden tavsiye isteyin.

6.6 - Bir müşteriyle raf alanımızdaki artış konusunda 
görüşüyorum. Konuştuğum kişi rakiplerimizin 
kendisine karşı “daha kibar” olduğunu söyleyerek 
teklifimizi değerlendirmeyi reddediyor. Ona bir 
hediye vermemi istediği gibi bir izlenim edindim, 
ancak benden özellikle bir şey istemedi.

Şüphelerinizi yönetiminizle paylaşın. Çalışanlarından 
bu tür bir davranışı destekleme olasılığı olmadığından 
müşterinizin yönetimiyle konuşmak gerekebilir. Hiçbir 
zaman durumu kışkırtma boyutuna getirmeyin. 
Müşterilerimizle kurulan sağlıklı iletişim, çalışanlarına 
hediyeler verme kapasitemize değil, ürünlerimizin 
kalitesine ve fiyat ilkemize bağlıdır.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
lütfen “Satınalma Şeklimiz” ve “Yolsuzluğu Önleme 
Şeklimiz” in yanı sıra yerel hediyeler ve ağırlama 
politikanızı okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Hediyeler ve ağırlama 
konusunda bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, İnsan Kaynakları 
Direktörünüzle veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu 
konuyu görüşün; size yardım ve destek sunabilirler 
(“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme 
bakınız.)

Bir işletme olarak

HEDİYELER

VE AĞIRLAMA
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Yolsuzluğun kabul edilemez ve L’ORÉAL RUHU’yla bağdaşmaz olduğuna inanıyoruz. Bu, faaliyet gösterdiğimiz 
toplumlar ve Şirketimiz için zararlıdır. Yolsuzluk, özellikle kamu temsilcilerinin dahil olduğu durumlardaki 
yolsuzluk, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yasaklanmıştır. Konu yolsuzluk olduğunda politikamız sıfır 
toleranstır, buna “kolaylaştırma ödemeleri” de dahildir. Bunlar, izin düzenleme ya da gümrükte tutulan malların 
bırakılması gibi rutin yasal hükümet işlemlerini güvenceye almak ya da hızlandırmak için kullanılan ödemeler 
olarak tanımlanırlar.
 

Yapmamız gerekenler
+  İş ortaklarımızın ve aracılarımızın standartlarımızla 

ilgili bilgi sahibi olduklarından ve özellikle yolsuzluk 
riskinin yüksek olduğu bir ülkede bizi temsil ederken 
bu standartlara bağlı olduklarından emin olmak

+  Yolsuzluk önleme politikamıza aykırı düşebilecek 
herhangi bir eylemin farkına varırsak derhal 
müdürümüze veya Ülke Genel Müdürümüze veya 
Kurumsal veya Bölge personeline, kendisine 
raporladığımız Grup’un Yürütme Kurulu üyesine 
bildirmek

+  Bir L’ORÉAL çalışanı veya temsilcisine gelebilecek 
zararı hızlıca önleyebilmek amacıyla nakit veya 
herhangi başka bir kıymetle ödeme durumuyla 
karşılaşırsak derhal müdürümüze veya Ülke 
Genel Müdürümüze veya Kurumsal veya Bölge 
personeline, kendisine raporladığımız Grup’un 
Yürütme Kurulu üyesine bildirmek ve bu talebi 
kapsamlı olarak belgelendirmek

Yapmamamız gerekenler
-  Bir kamu kurumu, siyasi parti temsilcisine veya 

siyasetçiye, ticaret birliğine veya ticaret birlikleriyle 
bağlantılı herhangi bir kişiye, bir kolaylaştırma 
ödemesi veya kıymetli herhangi bir şey (hediye, 
ağırlama vs.) de dahil olmak üzere para teklif etmek, 
taahhüdünde bulunmak veya vermek

-  Bir kamu kurumu veya siyasi parti veya ticaret 
birliği temsilcisinden L’ORÉAL’e yönelik herhangi 
bir avantaj sağlama amacıyla bir hayır kurumu veya 
benzer bir kuruluşa bir kolaylaştırma ödemesi veya 
kıymetli herhangi bir şey (hediye, ağırlama vs.) de 
dahil olmak üzere para teklif etmek, taahhüdünde 
bulunmak veya vermek

-  Başka bir şirket çalışanı veya temsilcisine, şirketine 
yönelik sadakat sözünü bozmasına neden olacak 
şekilde bir kolaylaştırma ödemesi veya kıymetli 
herhangi bir şey (hediye, ağırlama vs.) de dahil 
olmak üzere para teklif etmek, taahhüdünde 
bulunmak veya vermek

-  Bizi L’ORÉAL’e yönelik sadakat sözümüzü 
bozmamıza neden olacak veya bir iş ilişkisini 
etkileme amaçlı olarak algılanan herhangi bir para 
veya kıymetli herhangi bir şeyi (hediye, ağırlama vs.) 
kabul etmek veya talep etmek

-  İznimizin olmadığı veya kendimize doğrudan yapma 
izni vermediğimiz bir şeyi yapması için üçüncü 
kişileri kullanmak. Bu; tedarikçileri, ajansları ve iş 
ortaklarını seçerken ve izlerken çok büyük dikkat 
göstermemiz gerektiği anlamına gelir.

Etik mi?
7.1 - Bir yabancı ülkeden tüm gerekli izinleri almada 
yardımcı olması için bir yerel “danışman” tutmamız 
gerektiği söylendi. Danışman oldukça yüksek 
bir ücret istedi ve bu parayı “sürecin yolunda 
ilerlemesine yardımcı olmak” üzere kullanacağını 
söyledi. Gerçekte paranın nereye gideceğini 
bilmediğimizden bu konuda endişelenmeli miyiz?

Evet. Eğer herhangi bir ajansın düzgün olmayan 
şekilde hareket ettiği kuşkusu duyarsanız yanlış 
yere ödeme yapılmadığından ya da yapılmakta 
olmadığından emin olana kadar bu tip bir ücreti 
veya benzeri herhangi bir tutarı ödememelisiniz.

7.2 - Yeni bir ofis açıyorum ve yerel yetkili kişiler 
telefon hatlarımın kurulumunu yapmadan önce ufak 
bir bahşiş istediler. Bu ödemeyi yapabilir miyim?

Eğer ödeme yasal bir kurulum ücreti değilse ödemeyi 
yapmamalısınız.

7.3 - Ürünlerimizi yeni bir müşteriye tedarik etme 
sürecindeyim. Bu müşteri için çalışmakta olan 
bir danışman benimle irtibata geçti ve bana bu 
müşteri hakkında gizli bilgiler vererek yardımcı 
olabileceğini söyledi.

Bu teklifi reddetmelisiniz ve müdürünüze 
bildirmelisiniz. Ayrıca, muhtemelen müşterinize, 
üçüncü bir kişinin size onlara ait gizli bilgileri satmaya 
çalıştığını söylemek de gerekecektir.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
lütfen “Yolsuzluğu Önleme Şeklimiz” i okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Rüşvet ve kolaylaştırma 
ödemeleriyle ilgili bir sorununuz varsa, bunu 
kendinize saklamayın. Yöneticinizle, İç Kontrol 
Müdürünüzle, Finans Direktörünüzle, Hukuk 
Direktörünüzle, Satınalma Müdürünüzle, İnsan 
Kaynakları Direktörünüzle veya Ülke Etik 
Temsilcisi ile görüşün; size yardım ve destek 
sunabilirler (“Hediyeler ve Ağırlama” ve “Bir 
Sorunum Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme 
bakınız.)

RÜŞVET 

VE KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ
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Bilgi değerlidir. Şirket içi bilginin yetkisiz ifşası bir değer kaybına yol açabilir ve L’ORÉAL için zarar verici 
olabilir. Hepimiz, Grup’un bu konudaki kurallarına sıkı bir şekilde uyarak şirket içi bilgilerin korunduğundan 
emin olmalıyız. İş ortaklarına ait gizli bilgilerin ifşa edilmekten korunması ise bu bilgilere erişim yetkisi olan 
çalışanlarımızın yükümlülüğü altındadır.
 

Yapmamız gerekenler

+  Şirket içi bilgilerin ifşası/açıklanmasını, L’ORÉAL’in 
çıkarlarına hizmet eden yasal olarak “bilmesi 
gereken” kişilerle sınırlı tutmak

+  Grup’un bilgi yönetimi hakkındaki kurallarını güncel 
olarak takip etmek 

+  Çalışan, müşteri ve tedarikçilere dair tüm gizli 
kayıtların, hem kağıtta hem elektronik olarak güvenli 
bir şekilde muhafaza edildiğinden emin olmak 

+  Şirket içi bilgileri, L’ORÉAL dışındaki (özellikle 
ailemizin üyeleri de dahil olmak üzere veya sosyal 
medyayı kullanırken) üçüncü kişilerle paylaşmadan 
önce hangi bilgileri aktarmaya hakkımızın olduğunu 
kontrol etmek

Yapmamamız gerekenler

-  Konuşmalarının duyulabileceği ya da verilerin 
tehlikeye atılabileceği kamuya açık bir mekanda 
şirket içi bilgiler hakkında konuşmak veya çalışmak 

- Önceki işverenin şirket içi bilgilerini ifşa etmek 

-  L’ORÉAL’den ayrılırken herhangi bir -şirket içi bilgiyi 
(orijinal materyalin tüm kopyaları dahil olmak üzere) 
saklamak

Etik mi?

8.1 - Arkadaşlarım sık sık L’ORÉAL’de ne iş yaptığımı 
soruyorlar: sadece ürünlerimizin içeriği ve yeni çıkacak 
ürünler konusunda meraklılar. Açıkçası, işim nedeniyle 
bu soruların yanıtlarının önemli kısmını biliyorum - bu 
bilgilerin ne kadarını onlara verebilirim?

Halka açık olmayan ve bir L’ORÉAL çalışanı olarak 
sizin erişebildiğiniz herhangi bir bilgi (yazılı, elektronik, 
sözlü ya da başka bir biçimde) şirket içi bilgi olarak 
değerlendirilmelidir. Bu tip bilgilerin en güvenilen 
arkadaşlara bile açıklanması uygun değildir, L’ORÉAL’in 
çıkarlarına zarar verebilir.

8.2 - Bugün, bu dijital devrimde iletişimin daha kolay 
ve sınırsız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu, İş Etiği 
Kurallarımızdaki gizlilik ilkelerini zorluyor.

Dijital dünyada gizliliği sağlamanın, giderek daha da 
zor ama bir o kadar da önemli bir hal aldığı doğrudur. 
Bu konuda, özellikle sosyal medya, iletişim ve bilgi 
teknolojilerinin uygun kullanımına dair L’Oréal Grup’un 
kurallarını öğrenmek tüm çalışanların sorumluluğudur.

8.3 - Geçen gün, potansiyel bir müşteriyi bir 
toplantıya götürüyordum. Toplantı odasına giderken 
bir meslektaşın ofisinin önünden geçtik. Kapısı açıktı 
ve hoparlörlü telefonunda fiyatlandırma koşullarımız 
hakkında başka bir müşteri ile konuşuyordu. Tam biz 
geçtikten sonra, ona bazı özel anlaşmalar önermekte 
olduğunu duyabildim - tümünü müşterim de işitti! 
Mutlaka daha dikkatli olmalı, değil mi?

Hepimiz, iş yeri içinde bile bilgi gizliliğini korumak 
için gerekli önlemler almalıyız: Örneğin, “temiz masa” 
politikasına uymalı, dosyaları kilit altında bulundurmalı, 
parolaları düzenli olarak değiştirmeli ve hoparlörlü 
telefonları kullanırken dikkatli olmalıyız. O an kimin 
geçmekte olduğunu asla bilemezsiniz ve L’ORÉAL 
çalışanları arasında bile ticari olarak hassas bilgiler 
sadece “bilmesi gerekenler” temelinde paylaşılmalıdır.

8.4 - L’ORÉAL’den ayrılan bir meslektaşım, evde hala 
şirket içi L’ORÉAL belgeleri olduğunu yeni fark ettiğini 
söyledi. Ona hangi tavsiyede bulunmalı mıyım?

Bu belgeler kopya ise, ondan bu belgeleri yok etmesini 
istemelisiniz. Eğer orijinal ise bu türden bilgileri 
almaya yetkili bir L’ORÉAL çalışanına iletilmeliler. 
Doğru eylemlerde bulunulduğundan emin olmak için 
müdürünüzle konuşun.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Gizlilik yükümlülüğümüzle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 
tedarikçilerle ilişkilerimize dair “Satınalma Şeklimiz” i 
ve rakipler ve müşterilerle ilişkimize dair “Rekabet Etme 
Şeklimiz” i okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Gizlilik konusunda bir 
sorununuz varsa, bunu kendinize saklamayın. 
Yöneticinizle, İnsan Kaynakları Direktörünüzle 
veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; 
size yardım ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum 
Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme bakınız.) 

Bir işletme olarak

GİZLİ

BİLGİLER



Çalışma şeklimiz

21

Yapmamız gerekenler
+  L’ORÉAL’in çıkarlarını içimizde hissederek hareket 

etmek

+  Mesleki davranışlarımızda ve dilimizde L’ORÉAL’in 
Etik İlkelerini yansıtmak 

+  Kendi görüş ve kişisel çıkarlarımızla Şirketinkilerinin 
birbirine karışmadığından emin olmak 

+  Meslektaşlarımız ve iş yeri hakkında mesleki gelişim 
sitelerinde görüş bildirmekten kaçınmak (örn. 
LinkedIn)

+  Sosyal medyayı mesleki faaliyetlerimizin bir parçası 
olarak kullanırken kendimizi daima L’ORÉAL çalışanı 
olarak tanıtmak

+  İnternette hiçbir şeyin “gizli” veya “özel” olmadığını 
daima göz önünde bulundurmak

+  L’ORÉAL veya markalarından birinin herhangi bir 
dijital iletişimi için yeterli hazırlığın yapıldığından 
emin olmak

Yapmamamız gerekenler
-  Gereği gibi yetkilendirildiğimiz durumlar dışında 

L’ORÉAL adına konuşmak, yazmak veya taahhüt 
altına girmek

-  Kişisel uzmanlığımız dışındaki konular üzerinde 
konuşmak veya yazmak 

-  Kişisel görüşleri ifade etmek ya da kişisel işler 
için L’ORÉAL başlıklı kağıtları ya da e-postalarını 
kullanmak

Etik mi?
9.1 - Bir çalışma arkadaşımın blogunu ziyaret ettim 
ve orada L’ORÉAL’in yönetimi hakkında bazı kişisel 
düşüncelerini ifade ettiğini gördüm. Bir L’ORÉAL 
çalışanı olduğundan söz etmiyordu ancak “Bir 
numaralı kozmetik şirketinde çalışıyorum” türünden 
verdiği bilgilerden bunu tahmin etmek oldukça 
kolaydı! Bu konuda onunla konuşmalı mıyım?

Bloglar giderek daha popüler kendini ifade şekli 
haline geliyor. Bloglara katıldıklarında çalışanlar, 
kendi kişisel düşüncelerini ifade etmekte olduklarını 
açıkça belirtmeliler ve bunların L’ORÉAL’in görüşleri 
olduğu şeklinde yanlış anlaşılacak durumları 
önlemek için gerekli tüm önlemleri almalılar. Bu 
konuyu önce çalışma arkadaşınızla konuşun, çünkü 
eylemlerinin L’ORÉAL’in çıkarlarına karşı olabileceğini 
anlayamamış olabilir. Eğer gerekli ise, konuyu 
yöneticinizle değerlendirmeye karar verebilirsiniz.

9.2 - Takımımız, gece konaklama ve akşam 
yemeğinin de dahil olduğu bir konferansta yer aldı. 
Takım üyelerimizden biri akşam yemeği boyunca 

kaldırabileceğinden çok içki içti ve olumsuz 
davranışlar sergilemeye, uygunsuz şakalar yapmaya 
ve otel personeline karşı saldırgan olmaya başladı. 
Bu davranışına karşılık ona ne söylemeliyim?
 
Olay gece saatlerinde meydana gelmiş olmasına 
karşın takım üyeniz orada hala şirket işi ile ilgili olarak 
bulunuyor. Etrafındaki diğer kişiler için L’ORÉAL’i temsil 
ediyordu. Davranışının kabul edilir olmadığı açıktır.

9.3 - Uluslararası bir konferansa katıldım 
ve karşılama kokteyli sırasında başka bir 
katılımcıyla L’ORÉAL’deki faaliyetlerim hakkında 
konuşuyordum. Akşamın ilerleyen saatlerinde 
yanımızda bulunan genç kadının, konferansı takip 
eden bir gazeteci olduğunu fark ettim. Her ne kadar 
çok gizli bir bilgi vermemiş olsam da beyanlarımın 
en ön sayfaya çıkmasını istemezdim.

Kamuya açık bir alandayken bir gazetecinin 
bulunduğu bir ortamda mesleki veya kişisel bir 
durumda söylediklerinizin tekrarlanabileceğini daima 
aklınızda tutmalısınız. Kurumsal İletişim Direktörünüz 
ile iletişime geçin, kendisi size tavsiyede bulunacaktır.

9.4 - Bazen internet üzerinde L’ORÉAL hakkında 
hatalı olduğunu düşündüğüm bilgiler yer 
alıyor. Bunların düzeltilmesini sağlamak benim 
sorumluluğumda mıdır?

Hayır. Eğer kamuya açık olarak dolaşan hatalı bilgi var 
ise, Halka İlişkiler Departmanı’nın durumdan haberdar 
olmasını sağlamalısınız ve eğer gerekli ise onlar önlem 
alacaklardır. Ancak yetki verilmeksizin hiçbir çalışan 
şirket bilgilerini ya da şirket görüş ve açıklamasını 
internet üzerinden ya da başka bir yolla paylaşamaz.

9.5 - İlk defa bir ticaret birliği toplantısına 
katılıyorum. L’ORÉAL için bir risk oluşmadığından 
emin olmak için hangi adımları atmalıyım?

Hangi tür bilgilerin üzerinde rahatça tartışılabileceğini 
Hukuk Direktörünüzle görüşün ve internet üzerinden 
rekabet kanunu eğitimini tamamlayın. Ayrıca 
“Rekabet Tarzımız” ve “Yolsuzluğu Önleme Şeklimiz” 
i de okumalısınız.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Şirketi temsil etme 
konusunda bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, Halkla İlişkiler 
Müdürünüzle, İnsan Kaynakları Direktörünüzle 
veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; 
size yardım ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum 
Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme bakınız.)

L’ORÉAL’in ünü her birimizin ve hepimizin davranışlarına bağlıdır.
 

ŞİRKETİ

TEMSİL ETME
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Hepimizin kişisel gizliliğe sahip olma hakkı vardır.
L’ORÉAL, çalışanları, tüketicileri ve iş ortakları da dahil tüm paydaşlarının kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı 
göstermeyi taahhüt eder. Bu tip veriler, L’ORÉAL tarafından sadece gerekli olduğu zaman temin edilir ve 
saklanır. 
 

Yapmamız gerekenler
+  Kendilerinden kişisel veriler topladığımız kişilerin; 

topladığımız bilgilerin türüyle, bunları kullanma 
planlarımızla ve herhangi bir soruları olması halinde 
bizimle nasıl irtibata geçecekleriyle ilgili bilgi sahibi 
olduklarından emin olmak

+ Yalnızca gerekli olan kişisel bilgileri toplamak

+  Doğru olmayan veya eksik olan tüm verileri imha 
etmek veya düzeltmek

+  Bu tip verilerin emniyetli şekilde saklandığından 
emin olmak 

+  Bu tip verileri L’Oréal içerisinde sadece yetkili 
kişilere, katı bir “bilmesi gerekenler” temelinde 
sağlamakta olduğumuzdan emin olmak 

+  Bu tip kişisel verileri toplandıkları ülkenin dışına 
aktarmadan önce yasal tavsiye almak

+  Çalışma arkadaşlarımızın kişisel gizliliğine saygı 
göstermek

+  Kişisel verilerin toplanması ve kullanımıyla ilgili 
görevlendirebileceğimiz üçüncü kişilerin de bu 
ilkelere uyduğundan emin olmak

Yapmamamız gerekenler
-  Söz konusu kişinin rızası olmaksızın (yasaların 

gerektirdiği haller hariç olmak üzere) “hassas” 
bilgiler toplamak (özellikle sağlık durumu, etnik 
köken, cinsel yönelim, siyasi görüşler, din)

-  Kişisel verileri, öyle yapılması yasal olarak gerekli 
olmadıkça ya da standartlarımıza uyan teknik 
servis sağlayıcılar kullanırken ya da çalışanın özel 
izni/yetkilendirmesi olmadıkça L’ORÉAL dışında 
herhangi birine sağlamak

-  Bu tip bilgileri edinildiği yasal ya da ticari gerekleri 
karşılamak için gerektiğinden daha uzun süre elde 
tutmak

-  Kişisel verilere, o bilgiler için uygun yetkiye sahip 
olmadan ve açık bir iş ihtiyacımız olmadan, erişmek 
veya saklamak 

Etik mi?

10.1 - L’ORÉAL neden kişisel verilere erişme 
ihtiyacı duyar?

L’ORÉAL, kişisel bilgileri toplamaya ve kullanmaya 
çalışanlarının, tüketicilerinin ve paydaşlarının çeşitli 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla ihtiyaç duyar. 
Örneğin, e-posta adreslerini, tüketicilere veya 
paydaşlara veya adaylara, ihtiyaçları olan bilgileri 
göndermek üzere kullanırız. Ayrıca kişisel verileri, ödül 
çekilişleri yapma ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) 
veritabanları gibi pazarlama aktivitelerinde toplarız. 
Çalışanlarımızla ilgili kişisel verilere, ödemelerini 
ve kariyerlerini yönetebilmek veya yasal ya da 
güvenliğe ilişkin nedenlerden dolayı ihtiyaç duyarız. 
Yeni bir müşteri veya tedarikçiyle çalışmaya karar 
verdiğimizde kişisel veriler toplamalıyız. Son olarak, 
müşteri çalışmalarımız sırasında veya değerlendirme 
merkezlerimizde kişisel verileri toplarız.

10.2 - Bir iş gezisi sırasında içinde müşterilerin 
kişisel verilerinin olduğu bir USB belleğin 
bulunduğu çantam çalınmıştı. Maalesef 
şifreli değildi ancak “hırsız”ın onunla bir şey 
yapabileceğini sanmıyorum.

Kişisel verilerin kaybedilmesi yasal eylem 
gerektirebilir, L’ORÉAL’in ününe zarar verebilir ve 
verileri kaybedilen kişileri olumsuz yönde etkileyebilir. 
Kaybedilen kişisel verilere dayalı bu şekildeki kimlik 
hırsızlığı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, veri 
şifrelemeyle ilgili dahili kural ve prosedürlere uymak 
hayati önem taşımaktadır. Mümkün olan her yerde 
kişisel verileri anonim hale getirin veya şifreli isimler 
kullanın.

10.3 - Değerlendirme çalışmalarımızda, 
gönüllülerimizin kişisel verilerine erişebilmekteyiz. 
Bazı bilgiler, onları satın almaya hazır diğer 
şirketlerin ilgisini çekebilir. Bunları satma hakkımız 
var mı?

L’ORÉAL’de faaliyetlerimizin bir parçası olarak 
toplayabildiğimiz kişisel bilgileri korumayı taahhüt 
ederiz. Bu tür kişisel veriler, söz konusu kişiler 
önceden bilgilendirilmeden veya yazılı onayları 
olmaksızın kullanılamaz.

10.4 - Başka bir ülkedeki bir ajansa tüketicilerle 
ilgili kişisel bilgileri aktarmam gerekiyor. Bununla 
ilgili kimden tavsiye istemeliyim?

Yapılacak en iyi şey, Hukuk Direktörünüzle irtibata 
geçmek olur. Yasalar ülkeden ülkeye büyük oranda 
çeşitlilik göstermektedir. Üstelik, kişisel bilgileri, kişisel 
verileri koruma standartlarımıza uyma taahhüdünü 
imzaladıklarından emin olmadan üçüncü şahıslara 
aktarmamalıyız.

Bir işletme olarak

KİŞİSEL GİZLİLİK

VE VERİ KORUMA
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10.5 - Tüketici Departmanımız, kendisiyle 
ilgili hangi kişisel bilgilere sahip olduğumuzu 
öğrenmeyi ve bizden bu bilgileri imha etmemizi 
isteyen bir tüketiciden e-posta aldı. Bunu yapmak 
zorunda mıyım?

Evet, kişisel bilgilerini pazarlama amaçlarıyla 
kullanmamızı istemeyen bir tüketicinin talebine 
daima saygı duyarız ve listelerin düzenli olarak 
güncellendiğinden emin olmalıyız. Bazı ülkelerde 
kişisel bilgilerinin kullanılmasını istemeyen 
tüketicilerin kaydolabilecekleri listeler bulunmaktadır. 
Bu tüketicinin talebine nasıl en iyi şekilde yanıt 
verebileceğiniz konusunda Hukuk Direktörünüzden 
yardım isteyin.

10.6 - Çalışma arkadaşlarımdan birisinin evine 
sürpriz bir doğum günü hediyesi yollamak 
istiyorum. İnsan Kaynakları Bölümü’nden kendisinin 
kişisel adresini istedim ancak veremeyeceklerini 
bunun “kişisel gizlilik hakkını ihlal etme” olacağını 
söylediler! Bu biraz aşırı bir yaklaşım değil mi?

Hayır. İnsan Kaynakları Departmanı’nın yanıtı 
tamamen uygun - tüm çalışan kişisel verileri 
sıkı şekilde gizli tutulmalıdır. İstisnalar yapmaya 
başlayamazlar.

10.7 - Geçenlerde müdürüm İnsan Kaynakları 
Bölümü ile çalışma arkadaşlarımdan biri 
hakkında konuşurken, o arkadaşımın ciddi olarak 
hasta olduğunu duydum. Boş zamanlarımda 
ciddi hastalığı olan insanlara yardımcı olan bir 
hayırsever kurumunda gönüllüyüm ve bu konuda 
yapabileceğim herhangi bir şey olup olmadığını 
bilmek istiyorum. Arkadaşımla doğrudan irtibata 
geçebilir miyim yoksa önce müdürümle mi 
konuşmalıyım?

Hayır, doğrudan çalışma arkadaşınızla değil 
yöneticinizle veya İnsan Kaynakları Departmanı’nızla 
irtibata geçin. Onlar bunun uygun olduğunu 
düşünürlerse kendisiyle irtibata geçerek 
bilgilendireceklerdir. Çalışma arkadaşınızın kişisel 
gizliliğine saygı göstermek için, tabii ki bu bilgileri 
başka birileriyle de paylaşmamalısınız.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Kişisel gizlilik ve/veya kişisel 
verilerle ilgili bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, Hukuk Direktörünüzle, 
İnsan Kaynakları Direktörünüzle veya Ülke Etik 
Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; size yardım ve 
destek sunabilirler (“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” 
hakkındaki bölüme bakınız.)
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Yapmamız gerekenler

+  Şirket varlıklarının kaybedilmemesini, hasara 
uğramamasını, hatalı kullanılmamasını ya da israf 
edilmemesini veya başkalarına yetkisiz olarak 
verilmemesini, aktarılmamasını, satılmamasını ya da 
bağışlanmamasını sağlayacak şekilde onlara saygı 
gösterip korumak

+  Tüm şirket varlıklarının ve belgelerinin L’ORÉAL’a ait 
olduğunu bilmek

Yapmamamız gerekenler

-  Şirket varlıklarını kişisel amaçlar için kullanmak. 
Makul olmayan masraflar çıkarmadıkça ve iş 
sorumluluklarımızla çatışmadıkça e-posta, telefon ve 
internet gibi iletişim araçlarının sınırlı kullanımı kabul 
edilebilir.

-  Bilgisayar sistemlerinin, kurumsal e-posta 
hesaplarının ve internetin uygunsuz kullanımı

-  Üçüncü bir kişiye ait varlıkların, L’ORÉAL’in 
kullanım hakkı olduğundan emin olmadan kullanımı 
(fotoğraflar, filmler, makaleler vs.)

-  Sosyal medya siteleri aracılığıyla iletişim listemize/ 
mesleki elektronik adres defterimize erişim izni 
vermek (Facebook, LinkedIn vs.)

Etik mi?

11.1 - Takım arkadaşlarımdan birinin Şirket çalışma 
saatleri içerisinde, Şirketin dizüstü bilgisayarı ve 
e-postası aracılığıyla dışardan danışmanlık işi 
yürüttüğünden şüpheleniyorum. Bilgi Teknolojileri 
Bölümü’ndeki bir arkadaşıma bundan bahsettim. 
Bu kişinin e-postasına erişebileceğini söyledi ve ne 
olup bittiğini anlamak için biraz iz sürmeme yardım 
etmeyi teklif etti. Bu doğru mudur?

Hayır. Eğer bu tür şüpheleriniz varsa bunları doğrudan 
yöneticinize iletmelisiniz. Bir görevi suistimal 
soruşturması kapsamında çalışanların e-posta 
hesaplarına erişim için özel prosedürler bulunmaktadır. 
Bilgi Teknolojileri’ndeki arkadaşınızın bu hesaplara 
erişimi olsa bile bunu, resmi Şirket kanalları yoluyla 
düzgün bir izin almadan bu amaçla kullanmamalıdır.

11.2 - Evdeki yazıcım bozuldu ve eşimin bir iş için acil 
olarak CV’sini göndermesi gerekiyor. Bunu girişini 
yapıp iş yerinden basımını almam doğru mudur?

Genel olarak, geçici ve makul olduğu ve iş 
sorumluluklarınızı aksatmadığı sürece, çalışma saatleri 
dışında kişisel belgelerinizi yazmak için bilgisayarı 
kullanabilirsiniz.

11.3 - Başka bir departmandan bir arkadaşımdan 
“günün şakası” e-postaları almaya devam ediyorum, 
bunlardan bazıları oldukça komik. Onları çalışma 
arkadaşlarıma göndermek ve bir pazartesi sabahı 
yüzlerinde bir gülücük olmasını istiyorum ancak 
müdürümün bunu onaylayacağından emin değilim. 
Ne yapmalıyım? Onu liste dışında mı bırakayım?

Bu “şakaları” e-posta yoluyla iletmemelisiniz. 
Herkesin aynı mizah anlayışına sahip olmadığını 
unutmayın. Özellikle, şirketin e-posta ve internet erişim 
sistemlerinin, bilhassa bireylere saygı söz konusu 
olduğunda, L’ORÉAL RUHU ile uyumlu olmayan 
herhangi materyale erişim, saklama, gönderme ya da 
yayınlama için asla kullanılmaması gerektiğini aklınızda 
bulundurmalısınız. Bu tabii ki pornografik görüntüleri, 
siyasal ve dini içeriği, şiddet, nefret ve tahammülsüzlüğü 
teşvik eden hususları da içerir.

11.4 - Şirket mağazamızdan satın aldığımız ürünleri 
üstüne kar koymadan arkadaşlarıma satabilir miyim? 
Ya da bunları arkadaşlarıma piyasa fiyatlarıyla 
satabilir miyim?

Şirket mağazasından satın alabildiğiniz ürünler, 
kesinlikle yalnızca siz ve ailenizin kişisel kullanımına 
ayrılmıştır ve herhangi bir fiyattan tekrar satılmamalıdır.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Şirket kaynaklarının 
kullanımı konusunda bir sorununuz varsa, bunu 
kendinize saklamayın. Yöneticinizle, İnsan 
Kaynakları Direktörünüzle veya Ülke Etik 
Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; size yardım ve 
destek sunabilirler (“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” 
hakkındaki bölüme bakınız.)

Bir işletme olarak

Şirket kaynaklarının amacı, çalışanların L’ORÉAL’in iş hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Çalışan 
zamanı dahil hatalı kullanılan ya da israf edilen şirket kaynakları hepimize zarar verir ve L’ORÉAL’in operasyonel 
ve mali performansını olumsuz etkiler.
 

ŞİRKET KAYNAKLARININ

KULLANIMI
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Yapmamız gerekenler

+  Mali ve mali olmayan raporlama da dahil olmak 
üzere mali ve ticari kayıtlarda her zaman 
doğruluğun sağlanmasında üzerimize düşeni yerine 
getirmek

+   Kayıtları emniyetli şekilde muhafaza etmek ve kayıt 
tutma hakkındaki ilkelere uymak

+  Meşru faaliyetlerde bulunan ve para kaynağı suç 
faaliyetleri olmayan müşterilerle çalıştığımızdan 
emin olmak üzere dahili ayrıntılı inceleme 
prosedürlerine uymak

+ İç ve dış denetçilerimizle işbirliği yapmak

Yapmamamız gerekenler

-  Düzgün/tam yetkilendirme ve dokümantasyon 
olmadan herhangi bir L’ORÉAL varlığını satmak, 
aktarmak ve elden çıkarmak

-  Nakit işlemleri kabul etmek. Eğer bunun başka bir 
olanağı yok ise, nakit para işlemlerine, yalnızca izin 
verilen yasal tutarda olmak şartıyla açıkça yetki 
verilmelidir, düzgün şekilde kayıt altına alınmalı ve 
dokümante edilmelidir

- Üçüncü şahısları kullanarak ödemeleri gizlemek

Etik mi?

12.1 - Müdürümün yıl sonu için hazırladığı satış 
raporunu kontrol etmem istendi. Bunu yaparken başka 
kimsenin dile getirmediği bence hata niteliğindeki 
bir şeyle karşılaştım. Bunu dile getirme konusunda 
oldukça stresliyim çünkü müdürümle olan ilişkimi 
tehlikeye atmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Sizden satış raporunu kontrol etmenizin istenmesinin 
nedeni hatasız olduğundan emin olmaktır. Bunu 
ifşa etmezseniz, işinizi düzgün yapmıyor ve Şirketin 
çıkarlarına hizmet etmiyorsunuz demektir. Bulduğunuz 
şeyle ilgili müdürünüzle konuşmanız gerekiyor. Onun 
size sinirlenmek için hiçbir nedeni yok; aksine, doğru 
olmayan bilginin yayılmasından sakınmakla iyi bir iş 
yapıyorsunuz.

12.2 - Yaşam bazen oldukça telaşlı olabiliyor ve 
harcamaları geri almak için gerekli tüm faturaları her 
zaman bulamıyorum. Sadece doğru toplam tutara 
getirmek için, bir fatura gerektiren tutardan daha azı 
için birkaç düzmece harcama kalemi eklemekle doğru 
yapmış olur muyum? Bu gerçekte dürüstlüğe aykırı 
değil, çünkü harcadığımdan fazlasını talep ediyor 
olmayacağım. Sadece hak ettiğim tutarı almamı 
sağlıyor olacağım.

Hayır, bu kabul edilmez. Bunun anlamı, harcama 
raporlarının doğru olmaması ve hatalı olarak muhasebe 
kayıtlarına yansıtılmasıdır. Tüm faturalarla ilgili 
sorumluluğu almanız gerekir, hak ettiğiniz ödemeyi 
almanın -tek garantisi budur.

12.3 - Müşterilerimizden biri nakit para ve çek 
kombinasyonu ile karışık farklı hesaplardan ödeme 
yapıp yapamayacağını sordu. Bu doğru mudur? Ne 
yapmalıyım?

Bu tip işlemlerde özellikle dikkatli olmalısınız. 
Karapara aklama işlemi olabilir, fonların yasa dışı 
yollarla elde edildiğinin (örn. uyuşturucu, rüşvet ve 
kadın ticareti) gizlendiği bir süreç olabilir ya da yasal 
görüntüsü verilmiş olabilir. Bunun iyi niyetli bir işlem 
olduğu konusunda emin olmak için tüm önlemleri 
almalısınız. Bu ödemeler yalnızca istisnai durumlarda 
ve müdürünüzün onayını aldıktan sonra kabul edilebilir. 
Dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler: faturada 
belirtilenin dışında döviz cinsleri üzerinden yapılan 
ödemeler, ödemelerin nakit olarak yapılması istekleri, 
sözleşmede taraf olmayan başka biri tarafından yapılan 
ödemeler, normal iş ilişkisinde kullanılan dışında bir 
hesaba ya da hesaptan yapılan ödemeler ve fazla 
ödeme yapma talepleri. Bu hesap, sözleşmeye taraf olan 
şirketin adına değilse ödeme geri çevrilmelidir.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Mali ve ticari kayıtlarda doğrulukla ve yolsuzlukla 
mücadeleyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen “Yolsuzluğu 
Önleme Şeklimiz”i okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Mali ve ticari kayıtlarda 
doğruluk konusunda bir sorununuz varsa, bunu 
kendinize saklamayın..Yöneticinizle, Finans 
Direktörünüzle, İnsan Kaynakları Direktörünüzle 
veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; 
size yardım ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum 
Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme bakınız.)

Hepimizin, mali ya da başka türlü tüm kayıtlarımızın doğru olduğundan emin olma sorumluluğumuz vardır. 
Doğruluk, başarılı bir işletme için en önemli unsurdur. Bu, işletmenin yasal olarak, dürüstçe ve etkin biçimde 
faaliyetini sürdürmesinin temel parçasıdır. Özellikle, hissedarlarımıza şeffaf, düzenli ve güvenilir bilgi 
sağlayabilmek yaşamsal önemdedir. Son olarak, faaliyetlerimizin, suç faaliyetlerinden elde edilen karaparanın 
aklanması amacıyla kullanılmadığından emin olmalıyız.
 

MALİ VE TİCARİ KAYITLARDA DOĞRULUK

VE KARAPARA AKLAMAYLA 
MÜCADELE
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Yapmamız gerekenler

+  Yatırım yaparken gizli bilgilerin kullanılmasının, 
içeriden bilgi sızdırma yasaları kapsamına gireceğini 
bilmek 

+  Herhangi bir yanlışlıkla ifşadan kaçınmak amacıyla 
erişebileceğimiz herhangi bir -şirket içi bilginin 
gizliliğini korumak

Yapmamamız gerekenler

-  O zaman zarfı içinde içeriden aldığımız bilgiler 
var ise, L’ORÉAL ya da başka bir şirketin hisse 
senetlerini almak ya da satmak

- Şirket dışındaki herhangi birine -şirket içi bilgi vermek 

- Şirket içindeki herhangi birine -şirket içi bilgi vermek 

Etik mi?

13.1 - Ben hukuk konusunda uzman değilim. “-Şirket 
içi bilgi” tam olarak nedir?

“-Şirket içi bilgi” yasa tarafından tanımlanan bir 
kavramdır. En geniş anlamıyla, makul bir yatırımcının 
bir yatırım kararı verme nedenlerinden biri olarak 
kullanabileceği kamuoyuna açık olarak bulunmayan 
bilgilerle ilintilidir. Bu tip bilgiler L’ORÉAL Grubu, 
onun faaliyetleri, müşterileri veya tedarikçileri veya 
L’ORÉAL’in temasının bulunduğu bir başka şirket ile ilgili 
olabilir. Bu konuda ek bilgileri L’Oréal’in Hisse Senedi 
Piyasası Etik Kuralları Tüzüğünde bulabilirsiniz.

13.2 - Çok kısa bir süre önce L’ORÉAL’in bir başka 
şirketi satın almak üzere olduğunu duydum. Bu haber, 
anlaşma duyurulduğunda değerleri yükseleceğinden 
bu şirketlerden birine ya da her ikisine ait hisse 
senetlerini almak için mükemmel bir zaman gibi 
geliyor. Bu konuda istediğimi yapmam doğru mudur?

Hayır, yapamazsınız. Bir L’ORÉAL çalışanı olarak, “içeriden 
öğrenen” biri gibi düşünülmeniz büyük olasılıktır ve 
bu nedenle ne L’ORÉAL’in ne de diğer şirketin hisse 
senetlerini anlaşma kamuya duyurulmadan önce alıp 
satamazsınız.

13.3 - Şirket içi bilgiye dayanarak L’ORÉAL hisse 
senedini alamayacağımı anlıyorum. Ya sadece şu anda 
alım için iyi bir zaman olabileceğinden kız arkadaşıma 
“tesadüfen bahsetsem” bu kabul edilebilir mi? Bu 
doğru olur muydu?

Hayır. Bu alım kendinizin yaptığı bir alım gibi 
değerlendirilir ve yine aynı şekilde kabul edilemez. Ayrıca, 
kız arkadaşınız tavsiyenize uymasa dahi sadece bir 
dedikoduyu aktarmak bile etik kurallarımızı ve yasalarımızı 
ihlal etmektir.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: İçeriden bilgi sızdırma 
konusunda bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, Hukuk Direktörünüzle, 
Hisse Piyasası Etiği İç Danışmanıyla veya Ülke 
Etik Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; size yardım 
ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” 
hakkındaki bölüme bakınız.) Ancak eğer mümkünse 
sahip olduğunuz herhangi bir imtiyazlı bilgiyi 
vermemeye dikkat edin.

L’ORÉAL çalışanlarının kişisel olarak yatırım yapmalarına engel olmayı istemez fakat her yatırım kararı alan kişi 
“içeriden bilgi sızdırma” durumuyla bağlantılı görünme riskini göz önünde bulundurmalıdır.
 

Bir işletme olarak

İÇERİDEN

BİLGİ SIZDIRMA



Çalışma şeklimiz
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Yapmamız gerekenler

+ Defter ve kayıtları doğru ve kapsamlı tutmak

+ Vergi beyannamelerimizi hazırlamak

Yapmamamız gerekenler

-  L’ORÉAL’in bilerek vergi yükümlülüklerinden 
kaçınmasına izin vermek 

Etik mi?

14.1 - Bir tedarikçimiz, para tasarrufunda bulunmanın 
kesin bir yolunu bildiğini söyleyerek bana geldi.
Bize faturalayacakları satış vergilerinden (KDV) 
kaçınmak için yıl sonu siparişlerinin satın alınması için 
gerekli belgeleri üçüncü bir ülke üzerinden yeniden 
yönlendirme önerisinde bulunuyor. Bu çok akıllıca bir 
plan gibi görünüyor - bu yolu izleyebilir miyim?

Hayır: Yürürlükte olan ve ne ise tüm vergi 
yükümlülüklerimizi karşılamaktan herhangi bir kaçınma 
çabası, yasa ve etik dışıdır. L’ORÉAL’in bütçelemesi 
tüm yasal vergileri ödemek için gerekli karşılıkları 
içermektedir.

14.2 - Sanırım birkaç yıl önce vergi beyannamemizde 
zamanındaki vergi oranımızı düşüren bir hata yaptık. 
Ne yapmalıyım?

Prensip olarak, vergileri yerel yasalara uygun olarak 
ödüyoruz ve vergi yetkilileri tarafından güvenilir olarak 
kabul edilmekteyiz. Bu konuyu Finans Direktörünüzle 
veya Grup’un Vergi Departmanı’nın bir üyesiyle 
görüşmelisiniz; böylece onlar bunun gerçekten bir hata 
olup olmadığını kontrol edebilirler ve eğer öyleyse vergi 
yetkililerine nasıl iletilmesi gerektiği ayrıca bu hatanın 
gelecekte tekrarlanmayacağından emin olmak üzere 
atılacak adımlara karar verme konusunu görüşebilirsiniz.

14.3 - Medyada vergi kaçıran şirketlerle ilgili pek çok 
sayıda makale bulunuyor. Bu, L’ORÉAL’in başına da 
gelebilir mi?

L’ORÉAL’de, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde 
gereken tüm vergileri ödemekteyiz. Bunu, 
bulunduğumuz ülke ve toplumlara olumlu katkı 
sağlayabilmenin yollarından biri olarak görüyoruz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Vergi konusunda bir 
sorununuz varsa, bunu kendinize saklamayın. 
Yöneticinizle, Finans Direktörünüzle, İnsan 
Kaynakları Direktörünüzle veya Ülke Etik 
Temsilcisi ile veya Grup’un Vergi Departmanı 
ile bu konuyu görüşün; size yardım ve destek 
sunabilirler (“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” 
hakkındaki bölüme bakınız.)

L’ORÉAL faaliyet gösterdiği her yerde iyi bir kurumsal yurttaş olma amacındadır. Bu, özellikle vergi yasalarına 
harfiyen saygı göstermek ve bu yasaların gerektirdiği tüm yerel ve ulusal vergileri tam olarak ödemektir. 
 

VERGİ
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İçindekiler
S AY F A  2 9
Sağlık, güvenlik ve emniyet

S AY F A  3 0
Çeşitlilik

S AY F A  3 2
Taciz ve fiziksel şiddet

S AY F A  3 3
Cinsel taciz

BİR İŞVEREN OLARAK TAAHHÜTLERİMİZE SAYGI

“Biz L’ORÉAL’i çalışılacak mükemmel 
bir yer kılmayı hedefliyoruz. 
Çalışanlarımızın en önemli varlıklarımız 
olduğunun bilincindeyiz.”



Çalışma şeklimiz
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Yapmamız gerekenler

+  Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamını muhafaza 
etmek için akılcı her tür önlemi almak

+  Eylemlerimizle kendimizi ya da başkalarını risk altına 
atmadığımızdan emin olmak

+  İş yerimizde bir acil durum meydana geldiğinde ne 
yapmamız gerektiğini bildiğimizden emin olmak

+   Çalışma ortamımızın güvenliğini tehlikeye atabilecek 
herhangi bir davranışı, tesisatı ya da unsuru ve de 
ne kadar küçük olursa olsun tüm kazaları, derhal 
tesisimizin güvenlik müdürüne veya yönetime rapor 
etmek

Yapmamamız gerekenler

-  İş yerinde sağlık ve güvenlik konusunda şirketin 
kurallarını göz ardı etmek 

Etik mi?

15.1 - Müdürüm, yeterince uykumu almadığımdan dolayı 
endişelendiğini söyledi ve bana iş çıkışı akşamları 
bu kadar çok dışarı çıkmamamı önerdi. Uykuya dalıp 
bir kaza yapacağımdan endişelendiğini söylüyor. 
Tamam, bir ya da iki kez uykuluydum ancak yine de 
işimi yapabilirim. İş dışı saatlerde ne yapacağım onu 
kesinlikle ilgilendirmez. Özel bir hayatım olamaz mı? 
Pireyi deve yapıyor. Ne yapmalıyım?

Akşamlarınızı nasıl değerlendireceğiniz size bağlıdır. 
Ancak, eğer yorgunluğunuz sizi ya da diğerlerini riske 
atıyorsa, o zaman müdürünüz konuyu dile getirmekte 
haklıdır ancak kendisi bunu hassasiyetle ve sizin 
mahremiyetinize saygı ile yapmalıdır. Çalışanların özel 
hayatlarına saygı göstermemize karşın sizin ya da çalışma 
arkadaşlarınız için bir güvenlik tehlikesi yaratabilecek 
davranışlar kabul edilemez. Güvenlik konusunda taviz 
verilemez.

15.2 - Üretim şefim, üretimi yavaşlatan bir güvenlik 
cihazını devre dışı bırakmamı isteyen sıradışı bir 
talimat verdi. Ne yapmalıyım?

Bir güvenlik sorumlusunun ön onayı olmaksızın asla 
herhangi bir güvenlik cihazını ya da izleme ekipmanını 
kapatmamalı, bağlantısını kesmemeli ya da devre 
dışı bırakmamalısınız. Üretim şefiniz ısrar ederse 
reddetmelisiniz ve tesis yönetimini ve kendi İnsan 
Kaynakları Bölümünüzü bilgilendirmelisiniz. Güvenlik, 
üretim programları ya da başka herhangi bir nedenle 
taviz verilmemesi gereken kesin bir taahhüttür.

15.3 - Bir satış temsilcisi olarak, büyük kentlerde ya 
da kırsal alanlarda ürün örnekleri ile hava karardıktan 
sonra sıkça araba kullanırım. Bazen, kendimi emniyette 
hissetmiyorum. Bu güvenlik sorununu müdürüme 
ilettim ancak kendisi bu kaygılarımı dikkate almadı.
Bu konuyu şirket içinde başka birine taşımalı mıyım?

Evet, bu tür bir durumdan kaçınmak için muhtemel 
çözümleri tartışmak amacıyla İnsan Kaynakları 
Müdürünüze danışmalısınız.

15.4 - Şu anda inanılmaz derecede stresli gözüken bir 
iş arkadaşım var. Bununla ilgili kendisiyle konuşmayı 
denedim ama o bunu reddetti. Bir süredir çok uzun 
saatler boyunca çalıştığını biliyorum. Dün, iş yerinde 
bayıldı. Ne yapmalıyım?

İnsan Kaynakları’na ve iş arkadaşınızın müdürüne, hızlıca 
eyleme geçmeleri için bu konunun derhal bildirilmesi 
önemlidir. Mesleki ve kişisel yaşam arasındaki denge göz 
önüne alınmalıdır. Bunun yapıldığından emin değilseniz, 
konuyu kendi tarafınızda yukarıya taşımaktan 
çekinmeyin.

15.5 - Alt yüklenicilerimizden birinin iş sahalarımızda 
içki içmekte olduğunu yeni öğrendim. Teknik olarak bir 
L’ORÉAL çalışanı olmadığı için bu beni ilgilendirir mi?

Çalışma ortamımızın güvenliğini tehlikeye düşürecek 
ya da herhangi birini riske sokacak her türlü davranışı 
müdürünüze rapor etmelisiniz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Sağlık, güvenlik ve 
emniyetle ilgili bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, Sağlık ve Güvenlik 
Müdürünüzle, İnsan Kaynakları Müdürünüzle 
veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; 
size yardım ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum 
Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme bakınız.)

L’ORÉAL ile ve L’ORÉAL için çalışan hepimizin sağlıklı, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamına sahip olma 
hakkı vardır ve iş yerinde güvenlik hepimize bağlıdır.
 

SAĞLIK,

GÜVENLİK VE EMNİYET
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Yapmamız gerekenler

+  L’ORÉAL’in, başta İnsan Kaynakları, Pazarlama, 
Satınalma ve Toplumlara Katkı alanlarındaki olmak 
üzere farklılığa yönelik taahhüdüne destek vermek 
ve bunu teşvik etmek

+   Tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve iş 
ortaklarımızın L’ORÉAL’in farklılık politikasından 
haberdar olmasını temin etmek

Yapmamamız gerekenler

-  Aşağıdakiler temelinde ayrımcılık yapmak veya 
taciz/fiziksel şiddette bulunmak:  
-  cinsiyet 
-  engellilik 
-  medeni durum ya da aile durumu 
-  cinsel yönelim 
-  yaş 
-  siyasal ve felsefi düşünceler 
-  dini inançlar veya uygulamalar 
-  sendika faaliyetleri 
-  etnik, sosyal, kültürel veya ulusal köken 
Ayrımcılığa karşı koyulan bu yasak, yalnızca işçi 
alımı için geçerli olmayıp eğitim, terfi, sürekli 
istihdam ve genel olarak çalışma koşulları gibi tüm 
kararlar; ayrıca, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, iş 
ortaklarımız ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerimiz 
için de geçerlidir.

Etik mi?

16.1 - L’ORÉAL “ayrımcılık” ile tam olarak neyi 
kastediyor? Benim ülkemde yasa ile verilen tanımlama 
ile aynı mı yoksa farklı mı?

Birinci kural L’ORÉAL’in yerel yasalara saygı 
gösterdiğidir ve bu nedenle ülkelerindeki ayrımcılık 
yasalarını ihlal eden herhangi bir çalışan yaptırıma 
maruz kalabilir. Ancak ayrımcılık yasasının, Şirketin kabul 
edilemez bulduğu bazı davranışları yasaklamadığı bazı 
ülkeler olabilir. Örneğin, L’ORÉAL sadece doğrudan 
ayrımcılığa değil, aynı zamanda dolaylı ayrımcılığa da 
karşıdır. 
Doğrudan ayrımcılık; işlerle, eğitimle, terfilerle, sürekli 
istihdam ile ya da çalışma hayatının herhangi bir diğer 
yönü ile ilgili olarak alınan herhangi eylem sonucunda 
bundan etkilenenlerin eşit muamele ve fırsattan 
yararlanamaması demektir.
Dolaylı ayrımcılık; görünüşte nötr olan ancak belirli bir 
cinsiyeti, yaştakileri, engellileri ya da başka bir özelliği 
nedeniyle diğerlerine kıyasla dezavantajlı konuma 
düşüren herhangi bir eylem demektir.

16.2 - İK, engelli bir kişiyi ekibime katmamı önerdi. 
Farklılığın L’ORÉAL için önemli olduğunu biliyorum 
ancak bu kişinin, ekibin geri kalanını rahatsız edecek 
kadar sık hastalık izni alacağından, bu durumda, 
ona özel muamelede bulunmak zorunda kalmaktan 
ve bunun da diğer ekip üyelerinde kıskançlık 
yaratmasından korkuyorum.

Bunlar ön yargılı kavramlar. Engelli kişilerin varlığının, 
çalışanlar arası iş ilişkilerini somut olarak değiştirmediği 
tecrübeyle sabittir. Engelli adayların istihdamı da herkesin 
istihdamında olduğu gibi becerilere dayanmaktadır. Tek 
fark, iş pozisyonunun uygunluğunun sistematik olarak 
kontrol edilmesidir. Bazı adaptasyon tedbirleri gerekebilir 
ama bu durum nadiren gerçekleşir.

16.3 - Takımımın bir üyesi daha yeni 50 yaşına girdi. 
Kutlamak için küçük bir parti düzenlemek istedim ancak 
o istemedi; L’ORÉAL’in yaşı ilerlemiş kişilere herhangi 
bir mesleki gelecek sunmadığını ve dikkatleri yaşına 
çekmeyi istemediğini söyledi. Ona ne söylemeliyim?

Çalışma arkadaşınızı telkin edin ve ondan, kariyer 
planı hakkında endişeleri varsa konuşmak üzere İnsan 
Kaynakları Müdürüyle görüşme ayarlamasını isteyin. 
L’ORÉAL, yaştan bağımsız olarak herkese dinamik bir 
kariyer sunma taahhüdünde bulunmaktadır ve herkesin 
kariyer gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.

16.4 - Çalışma arkadaşlarımdan biri, bana tüm 
beklentileri karşılıyor gibi gözüken bir tedarikçiyi 
seçmedi. Çalışma arkadaşlarımın yaptığı yorumlardan 
yola çıkarak bunun, tedarikçinin milliyeti ve etnik 
kökeninden kaynaklandığından şüpheleniyorum.
Ne yapmalıyım?

L’ORÉAL, ten rengi, milliyet veya etnik kökene dayalı 
herhangi bir ayrımcılığı kabul edemez. Bu, her birimizin 
hak ettiği saygıyı ortadan kaldırır. Bu konuyla ilgili, 
yönetimle veya Satınalma Müdürünüzle konuşmayı 
deneyin ve bu işe yaramazsa meseleyi Çeşitlilik 
Temsilcisine veya Ülke Etik Temsilcisine çıkarmalısınız.

16.5 - Bazı homoseksüel çalışma arkadaşlarımın 
hakkındaki kötü şakaları duyduğumda rahatsız 
oluyorum. Ne yapmalıyım? İK ile görüşmeli miyim?

Homofobi kesinlikle kabul edilemez. Her birimizin diğerleri 
tarafından saygı görme hakkı vardır. Açık ve kapsayıcı 
bir çalışma ortamı istiyoruz. Bu tür bir problemle 
karşılaşırsanız, o şakaları yapanların, davranışlarının 
kabul edilmez olduğunu anlamalarını sağlamaya çalışın. 
Eğer anlamazlarsa müdürünüzle, İnsan Kaynakları 
Müdürünüzle, Çeşitlilik Temsilcisiyle veya Ülke Etik 
Temsilcisi ile görüşün.

Bir işveren olarak

İşgücümüzdeki bireysel yeteneklerin çeşitliliği, yaratıcılığımızı güçlendiriyor ve ilgili ürünleri geliştirmemizi ve 
pazarlamamızı sağlıyor. L’ORÉAL, güzelliğin her türlüsüne değer vermektedir.
L’ORÉAL, kapsayıcı, eşit fırsat sunan bir işverendir. İşgücünde yeterli temsil edilmeyen kişilerin, özellikle engelli 
kişilerin ve yeterli temsil edilmeyen sosyal ve/veya etnik grupların mesleki entegrasyonunu kolaylaştırıyoruz.
 

ÇEŞİTLİLİK
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16.6 - Çalışma haftasını bir cuma akşamı takım 
toplantısı ile tamamlamak böylece hafta boyunca 
ortaya çıkan herhangi bir sorunu ele alabilmek 
istiyorum. Bunun, dini sebeplerle Cumaları erken 
ayrılmayı tercih eden iki takım üyesi için sorun 
yarattığını biliyorum. Bu dolaylı ayrımcılık mıdır?

Cuma akşamları toplantı yapmak için eğer yasal bir 
ihtiyacınız yok ise ya da ihtiyaçlarınızı karşılayacak daha 
uygun yollar var ise, bu dolaylı ayrımcılık olabilir. Toplantı 
için meşru bir ihtiyacınız var gibi gözüküyor (takımın 
ilerlemesini izleme ve soruları için hazır olma) - ancak 
toplantıyı gerçekten bir cuma akşamı yapmanız gerekiyor 
mu? Toplantıyı günün daha erken saatlerinde ya da 
pazartesi sabah ilk iş olarak yapsanız, aynı sonucu elde 
edemez misiniz?

16.7 - Grup için çeşitliliğin önemli olduğunu hep 
işitiyorum. Bunun anlamı sadece kadınları ya da 
etnik azınlıklardan insanları işe alıyor ya da terfi 
ettiriyorsunuz demek midir?

Hayır, bu istenen durum değil. L’ORÉAL’de, liyakat 
temelinde işe alımlar yaparız ve bu nedenle, iş için en iyi 
olanı seçmeliyiz. Ancak farklılığın sadece etnik azınlıklar 
ve kadınlarla sınırlı olmadığını aklınızda bulundurunuz. 
Engelliler, yaşlı insanlar ve diğerleri gibi çoğunlukla 
ayrımcılığa uğrayan diğer grupları da içerir.

16.8 - Bazı çalışma arkadaşlarımla aynı dini inançları 
paylaşıyorsam onları bir dua grubuna davet edebilir 
miyim?

Aynı inanca sahip çalışanları davet edebilirsiniz. Ancak 
biz, herkesin başkalarının inançlarına saygı duymasını 
isteriz. Bu, din propagandasından (yani başkalarının dinini 
değiştirme çabası) sakınmak anlamına gelir.

16.9 - Doğum iznine çıkmak üzereyim ve döndüğümde 
ne olacağına dair ve gelecek kariyer fırsatlarımla 
ilgili endişe duyuyorum. Bununla ilgili kimden tavsiye 
istemeliyim?

L’ORÉAL’in politikası, çalışanları doğum izinleri sırasında 
desteklemektir. Ücretli doğum iznine ilave olarak, 
L’ORÉAL, doğum izninin sonunda çalışanlarının, daha 
önceki pozisyonlarında veya statü ve maaş olarak denk 
bir pozisyonda çalışarak yeniden entegre olacaklarının 
teminatını verir. Konuyu, doğum iznine çıkmadan önce 
İnsan Kaynakları Müdürünüzle görüşmelisiniz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Farklılık konusunda bir 
sorununuz varsa, bunu kendinize saklamayın.. 
Yöneticinizle, İnsan Kaynakları Direktörünüzle, 
Çeşitlilik Temsilcisiyle veya Ülke Etik Temsilcisi 
ile bu konuyu görüşün; size yardım ve destek 
sunabilirler (“Bir Sorunum Var: Kapı” hakkındaki 
bölüme bakınız.)
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Yapmamız gerekenler

+  L’ORÉAL’in her tür şiddet ve tacizin dışlandığı biriş 
yeri taahhüdünü desteklemek ve teşvik etmek

+  Kibar olmak: birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza ve 
iş ortaklarımıza onların size davranmasını istediğiniz 
şekilde davranmak

Yapmamamız gerekenler

-  Bir kişiyi kasten incitmek, taciz etmek veya hata 
yapmaya sevk etmek

Etik mi?

17.1 - L’ORÉAL “taciz” ve “fiziksel şiddet” ile tam 
olarak neyi kastediyor? Benim ülkemde bu konuda bir 
yasa olduğunu sanmıyorum.

Birinci kural, L’ORÉAL yerel yasaya saygı gösterir ve bu 
nedenle ülkelerindeki taciz yasalarını ihlal eden herhangi 
bir çalışan yaptırıma maruz kalabilir. Ancak L’ORÉAL’in 
kabul edilemez bulduğu bazı davranışları taciz yasası 
ile yasaklamamış bazı ülkeler olabilir. Koşullara bağlı 
olarak aşağıdaki tipte belirli davranışlar uygunsuz olarak 
düşünülebilir:
-  Can yakmayı ya da sinirlendirmeyi amaçlayan 

eylemler
- Kasten birisini hata yapmaya sevk etmek
- Utandırma ya da sindirme
-  Fiziki ya da sosyal izolasyon (“sessiz muamele” olarak 

anılır)
Taciz, çalışma arkadaşları arasında da olabilmektedir. 
Ülkenizde bu özel konu hakkında herhangi bir yasa 
olmayabilir. Bununla birlikte, eğer taciz ya da fiziksel 
şiddet olarak tanımlanmamışsa bile, muhtemelen bu tip 
davranışların kanuni olarak yasaklandığını göreceksiniz.

17.2 - Müdürüm oldukça korkutucu olabiliyor. Biliyorum 
sadece bizi kaliteli iş çıkarmamız için sıkıştırıyor ancak 
bazen insanları utandırıyor ve tüm takımın moralini 
olumsuz etkiliyor. Bu konuda yapabileceğim herhangi 
bir şey var mı?

Müdürünüzden beklenen L’ORÉAL’den beklediğimiz 
iş kalitesini vermek üzere kendi takımını mücadeleye 
çağırması ve yönlendirmesidir. Bunun anlamı, onun 
takım üyelerinin performansı üzerinde eleştiri ve yorum 
yapacak olduğudur. Bununla birlikte bir müdürden 
beklenen, takım üyelerine saygılı davranması ve gerekli 
duyarlılığı göstermesidir. Eğer, profesyonel bir şekilde 
muamele görmediğinizi düşünüyorsanız, müdürünüzle 
konuşmayı denemelisiniz. Ayrıca İnsan Kaynakları 
Müdürünüze de danışabilirsiniz. İyi bir çalışma ortamı 
ancak hepimizin, yöneticilerin ve çalışanların benzer 
şekilde desteği ve katılımı ile ortaya çıkabilir.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Taciz ve fiziksel şiddet 
konusunda bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, İnsan Kaynakları 
Direktörünüzle veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu 
konuyu görüşün; size yardım ve destek sunabilirler 
(“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme 
bakınız.)

Bir işveren olarak

Her birimizin saygı görme hakkı ve insanlık onuru vardır. L’ORÉAL’de, bu ilke çalışma şeklimizin temelini 
oluşturur. Bu hakkı ihlal edebilecek herhangi bir davranış ya da eylem ve özellikle taciz ya da fiziksel şiddetin 
herhangi bir şekli kabul edilebilir değildir. L’ORÉAL’de, durum ve fikirlerin sorgulanması teşvik edilir ancak bu 
her zaman, söz konusu bireylere saygılı şekilde yapılır. 
 

TACİZ

VE FİZİKSEL ŞİDDET
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Yapmamız gerekenler

+  L’ORÉAL’in her tür cinsel tacizin dışlandığı bir iş yeri 
taahhüdünü desteklemek ve teşvik etmek

+  Mesleki irtibat içerisinde olduğumuz üçüncü 
şahıslara yönelik olarak gerek içeride gerekse 
dışarıda herhangi bir cinsel tacizden kaçınmak

Yapmamamız gerekenler

-   İstenmediği söylenen herhangi bir davranışa devam 
etmek

Etik mi?

18.1 - L’ORÉAL “cinsel taciz” ile tam olarak neyi 
kastediyor? Benim ülkemde yasa ile verilen tanımlama 
ile aynı mı yoksa farklı mı?

Birinci kural L’ORÉAL’in yerel yasalara saygı 
gösterdiğidir ve bu nedenle ülkelerindeki cinsel taciz 
yasalarını ihlal eden herhangi bir çalışan yaptırıma 
maruz kalabilir. Ancak L’Oréal’in kabul edilemez 
bulduğu bir takım davranışları cinsel taciz yasası ile 
yasaklamamış bazı ülkeler olabilir. Koşullara bağlı olarak, 
aşağıdakiler gibi belirli davranışlar şiddeti ve sıklığı 
nedeniyle uygunsuz olarak değerlendirilebilir:
-  İstenmeyen veya uygun olmayan cinsel mahiyetteki 

fiziki temas, e-postalar, şakalar, bakış ve diğer jestler, 
yorumlar, davetler ya da talepler

-  Cinsel mahiyetteki küçük düşürücü görsel materyallerin 
dağıtımları veya gösterilmesi (dokümanlar, posterler vs.)

-  Meslekte ilerleme veya işle ilgili herhangi başka bir 
fırsat için cinsel veya romantik faaliyeti şart koşmak

Cinsel taciz, hem erkekleri hem de kadınları 
etkileyebilmektedir. L’ORÉAL’in iş yerinde veya 
işlerimizi yürüttüğümüz herhangi bir mekanda 
meydana gelebilir.

18.2 - Bir ekip partisinde, çalışma arkadaşlarımdan biri 
müdürümüzün kendisine vücut dili ve yorumlarıyla 
uygunsuz bir şekilde davranmış olduğunu fark 
etti. Ancak aşırı erdemlilik gösteren bir kişi gibi 
gözükmemek veya mesleki kariyerini tehlikeye 
atmamak için konuşmaya korkuyor. Bu konuda ne 
yapmalıyım?

Çalışma arkadaşınızı, eğer yaptıklarından rahatsızlık 
duyuyorsa müdürünüzle doğrudan konuşmaya teşvik 
etmelisiniz. Bunu yapmazsa konuyu İnsan Kaynakları 
Müdürüne de iletebilir. Eğer çalışma arkadaşınız bu 
konuda bir şey yapmazsa o zaman siz, tüm gerçekleri 
bilmiyor olsanız da ya da tacize kendiniz tanıklık etmemiş 
olsanız da, söylediklerini rapor etmelisiniz. Saldırgan 
bir davranışı işler çığırından çıkmadan durdurmak çok 
önemlidir.

18.3 - Bir müşteriyle toplantım var; kendisi bana her 
zaman dokunur, vücudum hakkında ve kendisiyle 
akşam yemeğine çıktığım takdirde bizden daha 
fazla ürün satın alacağına dair yorumlar yapar. Bu bir 
müşteri, başka bir L’ORÉAL çalışanı değil, dolayısıyla 
L’ORÉAL’in bu konuda herhangi bir şey yapacağından 
emin değilim.

Müdürünüzle veya İnsan Kaynakları Müdürüyle 
konuşmalısınız. L’ORÉAL’in politikası, çalışanlarının, 
iş ortakları tarafından da cinsel tacize maruz 
kalmamalarını sağlamaktır.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Cinsel taciz konusunda 
bir sorununuz varsa, bunu kendinize saklamayın. 
Yöneticinizle, İnsan Kaynakları Direktörünüzle 
veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; 
size yardım ve destek sunabilirler (“Bir Sorunum 
Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme bakınız.)

Her birimizin saygı görme hakkı ve insanlık onuru vardır. L’ORÉAL’de, bu ilke çalışma şeklimizin temelini 
oluşturur. Bu hakkı ihlal edebilecek herhangi bir davranış ya da eylem ve özellikle cinsel tacizin herhangi bir 
şekli kabul edilebilir değildir.
 

CİNSEL

TACİZ
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İçindekiler
S AY F A  3 5
Siyasal etkinlikler ve lobicilik

S AY F A  3 6
Çevre yönetimi

S AY F A  3 7
Topluma katkı

SORUMLULUK SAHİBİ BİR KURUMSAL YURTTAŞ 
OLARAK TAAHHÜTLERİMİZE SAYGI

“Bir güzellik ve doğruluk dünyası 
yaratmada üzerimize düşen rolü  
yerine getiriyoruz.”
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Yapmamız gerekenler

+  Siyasal etkinliklere katılırsak hiçbir şekilde  
L’ORÉAL’i temsil etmediğimizi açıkça belirtmek.

+  Siyasal etkinliklere katılımımız L’ORÉAL’deki 
görevlerimizi yerine getirmemizi engelliyorsa veya 
kendi kişisel siyasal görüşlerimiz ve L’ORÉAL’inkiler 
arasında kafa karışıklığı yaratıyorsa (“Çıkar 
Çatışmaları” hakkındaki bölümüne bakınız) bunu 
müdürümüze bildirmek

+  L’ORÉAL’in hediyeler ve ağırlama ile rüşvet 
önlemeye ilişkin kurallarına harfiyen uymak 
(“Rüşvet ve Kolaylaştırma Ödemeleri” hakkındaki 
bölüme bakınız)

Yapmamamız gerekenler

-  Kişisel siyasal etkinliklerimizi yerine getirmede ya 
da desteklemede Şirket fon ve kaynaklarını (Şirketin 
zamanı, telefonlar, kağıt, e-posta ve diğer Şirket 
varlıkları dahil olmak üzere) kullanmak

- İş yerini siyasal bir platform olarak kullanmak

-  L’ORÉAL’in bizim kişisel siyasal etkinliklerimizi 
desteklediği yönünde izlenim vermek

-  Kamu kurumu veya siyasi parti temsilcileriyle,  
Ülke/Birim Genel Müdürü’nün açık izni olmaksızın ve 
eğer varsa lobicilerin listesine kayıt yaptırmaksızın 
yerel veya uluslararası düzenlemelerle ilgili 
tartışmalara girmek

Etik mi?

19.1 - Politikaları L’ORÉAL değerleri ile oldukça 
benzer olan bir yerel aday için gönüllü çalışma 
içindeyim. Birkaç küçük el ilanı çoğaltmak için fotokopi 
makinesini kullanabilir miyim?

Hayır, siyasal etkinleri desteklemek için şirket zamanını 
ve kaynaklarını kullanmayın.

19.2 - Bölüm müdürüm kızının belediye başkanlığı 
kampanyasına bir bağışta bulunup bulunamayacağımı 
sordu. Bu uygun mu?

Hayır, bir üstünüz size bu konuda baskı yapmıyor dahi 
olsa, bu tipteki herhangi bir talep masumane olsa bile 
uygun değildir ve zorlayıcı olabilir.

19.3 - Yaşadığım şehirde siyasi bir makama adaylığımı 
koymak istiyorum. Afişlerimde L’ORÉAL’de 
çalıştığımdan bahsetme niyetindeyim.

Bu uygun değildir zira L’ORÉAL’in adaylığınızı dolaylı 
olarak desteklediği imajını verebilir.

19.4 - Lobicilik tam olarak nedir? Medyada 
duyduğumuz kadarıyla genelde iyi bir üne sahip değil.

Lobicilik, faaliyetlerimizi etkilemesi muhtemel 
düzenlemelere ilişkin kamusal karar alma sürecine katkı 
sağlamayı içeren bir faaliyettir; böylece kamusal karar 
alıcılar, bu düzenlemelerin bizi nasıl etkileyebileceğini 
anlayabilmektedir. Bu türden düzenlemelerin zarar 
verebileceğini düşünüyorsak bunun bilinmesini 
sağlıyor ve etkilerini sınırlamaya çalışıyoruz. L’ORÉAL, 
yürürlükteki tüm yasalara harfiyen uyarak durumunu 
ve birlikte ve vasıtalarıyla bu müzakerelerde yer aldığı 
kamu yetkilileri ve kuruluşlarını düzenli olarak açıklar.

19.5 - Çalışanlar iş yerinde siyasal görüşlerini ve 
bağlılıklarını dile getirmeli midir?

L’ORÉAL, çalışanlarının bireysel olarak siyasal sürece 
katılmasına saygı duyar ancak iş yeri siyaset tartışmak 
için doğru yer değildir.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Siyasal etkinlikler veya 
lobicilikle ilgili bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, İnsan Kaynakları 
Direktörünüzle veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu 
konuyu görüşün; size yardım ve destek sunabilirler 
(“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme 
bakınız.)

L’ORÉAL, siyasi partilere, siyasetçilere veya ilgili kurumlara katkıda bulunmaz. Ancak, L’ORÉAL, kozmetik 
sektöründeki bir lider olarak faaliyet gösterdiği ülkelerde proaktif olmanın ve kamusal karar alma sürecinde 
yer almanın kendisi için bir görev olduğuna inanmaktadır. 
L’ORÉAL çalışanlarının siyasal etkinliklere bireysel olarak katılma hakkına saygı gösterir ancak siyasal 
etkinliklere katılanlar, şirketi temsil etmediklerini açıklıkla ortaya koymalıdırlar.
 

SİYASAL ETKİNLİKLER

VE LOBİCİLİK
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Sorumluluk sahibi bir kurumsal yurttaş olarak

Yapmamız gerekenler

+  L’ORÉAL’in çevre dostu süreçler taahhüdünü yerine 
getirmek

+  Yenilenebilir ham maddeler kullanımına ve çevre 
dostu ambalaj geliştirilmesine destek vermek

+  İşimizin her aşamasında davranışlarımızın çevre 
üzerine etkilerinin nasıl olacağını dikkate almalıyız, 
böylece mümkün olan yerlerde etkiyi azaltabiliriz. 
Örneğin, gereksiz seyahati azaltarak, su ve enerjiden 
tasarruf yaparak ve atık üretmekten kaçınarak. 
Atık kaçınılmaz olduğundan, malzemelerin yeniden 
kazanılabilirliğinin ya da sorumluluk duygusuyla 
atımının sağlanmasını temin etmeliyiz. Şirketin 
yemek yenilen bölümlerinde gıda atıklarını ayırmak 
gibi ufak çabalarla bile anlamlı bir fark yaratabiliriz

+  L’ORÉAL’in çevre politikasını korumak ve ihlallerini 
önlemek için gerekli tüm önlemleri almak

+  Tüm dökülmeleri ya da havaya veya suya karışan 
normal dışı emisyonları, yönetime ya da Sağlık ve 
Güvenlik Müdürünüze ivedi olarak rapor etmek

Yapmamamız gerekenler

-  Şirketin çevre yönetimi kurallarını göz ardı etmek

Etik mi?

20.1 - Üretim ekipmanının önemli bir parçası üzerindeki 
kirlilik kontrolü cihazı arızalı. Şimdi öğrendim ki 
parçalarının gelip tamirinin yapılması üç gün alacak. 
Karşılamamız gereken yüksek oranda sipariş var iken 
üretimi durdurabilir miyiz?

Başka seçeneğimiz yok. Çevreye dönük doğru 
uygulamalar içinde olma taahhüdümüz, kısa vadeli 
karlarımızdan ve üretim programlarımızdan önce 
gelir. Makine, gerekli kirlilik denetimleri olmaksızın 
çalıştırılmamalıdır. Bir çözüm geliştirmenize yardımcı 
olması için üretim hattı müdürlüğünüzü konudan 
haberdar etmelisiniz.

20.2 - Yerel yasalara uygunluk içinde davrandığımız 
sürece, eğer bize rekabet açısından dezavantajlı 
konuma sokacaksa neden L’ORÉAL’in çevre 
standartlarına uymak zorundayız?

L’ORÉAL’in çevre taahhüdü, basit yasal uygunluğun 
ötesindedir. Eğer rekabet açısından tehlike yaratacak 
işletme sorunları var ise, bunları -yöneticinizle 
değerlendirmelisiniz.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
L’ORÉAL’in çevre yönetimiyle ilgili daha fazla bilgi için 
lütfen “Hedefler 2020: Güzelliği Herkes İle Paylaşmak” 
ı okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Çevre yönetimi konusunda 
bir sorununuz varsa, bunu kendinize saklamayın. 
Yöneticinizle, Sağlık ve Güvenlik Müdürünüzle, 
İnsan Kaynakları Direktörünüzle veya Ülke Etik 
Temsilcisi ile bu konuyu görüşün; size yardım ve 
destek sunabilirler (“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” 
hakkındaki bölüme bakınız.)

L’ORÉAL çevreye saygı gösterir ve çevreye olumsuz etkisini asgariye indirmeye çalışır. Bu alandaki 
başarılarımızın yanı sıra fırsatları da açıkça dile getirme amacındayız.
Ürünlerimizi piyasaya sunma etkinliklerinin çoğunun çevreye doğrudan bir etkisi vardır. Mümkün olduğunca bu 
etkiyi azaltmaya çalışmak herkesin sorumluluğundadır. Bu konuda atılacak en küçük adımın bile önemi vardır.
 

ÇEVRE

YÖNETİMİ
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Yapmamız gerekenler

+  Kamu yararına çalışmanın uzun vadeli bir taahhüt 
olduğunu anlamak. Büyüklüklerinden bağımsız 
olarak tüm eylemlere, ortaklığın zamanla nasıl 
geliştirileceğine dair açık bir planla girişilmelidir

Yapmamamız gerekenler

-  L’ORÉAL’i Etik İlkelerimizi ve Grup’un kamu yararı 
stratejisini yansıtmayan eylemlere dahil etmek

-  Çalışanları veya iş ortaklarını, L’ORÉAL’in destek 
verdiği kamu yararına projelere hediyeler 
bağışlamaya veya fon sağlamaya zorlamak

Etik mi?

21.1 - Yerel topluluğun içinde benim de yer aldığım 
bir kamu yararına çalışma programı, L’ORÉAL’in, 
amaçlarını desteklemek için ücretsiz ürün sağlayıp 
sağlayamayacağını sordu. Eski ambalaj içinde 
olduğundan imha edilecek çok sayıda şampuan, saç 
jölesi olduğundan haberdarım. Kimse bilmeden onların 
alınması işini ayarlayabilirdim. Bunları onlara verebilir 
miyim?

L’ORÉAL kamu yararına olan çabalarınızda Şirketin 
stratejisi ile aynı doğrultuda ise sizi desteklemek istiyor. 
Bu özel hayırsever amacın L’ORÉAL’in stratejisi ile aynı 
doğrultuda olup olmadığını anlaması için bu konudan 
müdürünüzü haber etmelisiniz ve ülkenizdeki kamu 
yararına çalışmadan sorumlu kişiye bunu önermelisiniz.

21.2 - Her hafta gönüllü olarak çalıştığımız hastane, 
yeni gönüllüler almak için herkesten ricada bulunuyor 
ve benden bu konuda L’ORÉAL’in daha fazla müdahil 
olmasını sağlamam isteniyor. Biliyorum, çalışma 
arkadaşlarımın bir çoğu bu konuyla ilgilenecektir. 
Onlarla doğrudan konuşmalı mıyım?

Eğer hastane L’ORÉAL’in genel kamu yararına çalışma 
stratejisi doğrultusunda bir fırsat ortaya koyuyorsa, 
şirketi, hastane ile bir ortaklığa sokmanın olası olup 
olmadığını öğrenmek için bu konuyu müdürünüzle 
konuşmalısınız. L’ORÉAL “maddi desteklerin ötesine 
geçmeye” çalışmakta ve para ve ayni bağışları 
birleştiren ortaklıkların yanı sıra çalışan katkılarını 
geliştirmeye ve özellikle başkalarına yardım etmekte 
çok fazla ortak noktamız olan uzmanlıkları paylaşmaya 
çalışmaktadır. Bu proje için kurumsal sponsor 
olabilir ve anlamlı bir uzun vadeli programı birlikte 
geliştirebilirsiniz.

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
L’ORÉAL’in topluma katkısıyla ilgili daha fazla bilgi için 
lütfen “Hedefler 2020: Güzelliği Herkes İle Paylaşmak”ı 
okuyunuz.

Açık Kapı
İrtibata geçilecek kişi: Topluma katkıda bulunma 
konusunda bir sorununuz varsa, bunu kendinize 
saklamayın. Yöneticinizle, İnsan Kaynakları 
Direktörünüzle veya Ülke Etik Temsilcisi ile bu 
konuyu görüşün; size yardım ve destek sunabilirler 
(“Bir Sorunum Var: Açık Kapı” hakkındaki bölüme 
bakınız.)

L’ORÉAL, toplum içinde sorumluluk sahibi bir unsur, iyi bir komşu, iş yaptığımız topluluklara kendini adamış 
ilgili bir yurttaştır. Çalışanlarımızı toplum içinde aktif bir rol oynamaya teşvik ederiz.
 

TOPLUMA
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Örnek olma şekli

Örnek teşkil etmesi gereken günlük davranışınızın 
ötesinde, L’ORÉAL’de etik kurallarına verdiğiniz 
önemi gösterebileceğiniz aşağıda verilen bazı basit 
hareketler vardır:
- L’ORÉAL RUHU’nu ofisinizde göstermek
- İş Etiği Kuralları’nı daima elinizin altında tutmak
-  Takımınızdan İş Etiği Kuralları’nı dikkate almamalarını 

asla istememek hatta öneride bile bulunmamak
-  İş Etiği Kuralları’nı yeni çalışanlara anlatmak için 

zaman ayırmak
-  Yıl içerisinde etik ile ilgili konuları konuşmak üzere 

zamanlar yaratmak (ve yalnızca Etik Günü değil)
-  İşinizde meydana gelebilecek etik çelişkiler üzerinde 

düzenli olarak düşünmek
-  “İnsani Duyarlılıkla Hareket Eder / Liderlik Eder” 

ve “Sonuçları Dürüstlük İçerisinde Gerçekleştirir” 
gibi etik yetkinlikleri yıl içerisinde gerçekleştirilen 
performans değerlendirme görüşmelerinde detaylı 
olarak açıklamak ve değerlendirmek

-  Fırsatınız olduğunda bir çalışanın özellikle etik ve 
cesur davranışını teşhis ve takdir etmek

Çalışanlarınız da sizinle etikle ilgili sorunlarını ve 
sorularını konuşmaya çekiniyor olabilir. Sorunlarını 
dinlemek için müsait olduğunuzu onlara düzenli 
olarak söyleyerek ve iyi niyetle sorunlarını paylaşan 
bir çalışanın misillemeye maruz kalmayacağını 
hatırlatarak onları rahatlatabilirsiniz.

Etik, karar alma sürecinize nasıl  
dahil edilir
Bir karar almanız gerektiğinde, “İş Etiği Kuralları 
Rehberini Kullanma Şekli” bölümündeki sorulardan 
yararlanın. Bir şeyi yapma hakkınızın olması, bunun 
Grup’un Etik İlkeleri’yle bağdaştığı anlamına 
gelmediğini unutmayın.

Etikle ilgili gerekçelerle ve gizlilik kurallarımız 
çerçevesinde bir karar verdiyseniz, bunu takımınızla 
paylaşın ki bilginizden yararlanabilsinler ve sizin 
örneğinizi takip edebilsinler.

Takımınızın sorularını yanıtlama şekli

Grup’un çeşitli etik ilkelerinden haberdar 
olduğunuzdan emin olun. Takımınızın bunları bilmesini 
sağlamak, sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, 
çalışanlarınızı dinlemeye de zaman ayırın: Bu tür 
soruları sormak onlar için pek kolay değildir.

Bu soruları nasıl yanıtlayacağınızı bilmiyorsanız, onları 
en iyi tavsiyeyi sunabilecek kişiye yönlendirmelisiniz.

Bir müdür olarak hangisi benim açımdan daha önemli: 
mali ve ticari hedeflere yönelik yükümlülüklerimi mi 
yoksa İş Etiği Kuralları’ndaki yükümlülüklerimi yerine 
getirmek mi?

Bu ikisi tamamen uyumlu ve doğrudan bağlantılıdır. 
Doğru gerekçeler için doğru şeyleri yapmak her zaman 
iyi ticarettir. Şirketin çıkarlarına asla yasa dışı ya da etik 
olmayan ticari uygulamalar ile hizmet edilemez.

Etik İlkeleri, yönetimin en yukarıya kadar tüm 
seviyeleri için geçerli midir?

Etik İlkeleri herkes için geçerlidir. Birinin sorumluluğu 
arttıkça davranışlarının daha fazla örnek teşkil etmesi 
gerekir. Çifte standart kabul edilemez ve L’ORÉAL’in 
etiğiyle bağdaşmaz.

Bir Yönetici olarak, aşağıdaki gerekçelerle sizin ek sorumluluğunuz vardır:
- Örnek oluşturmalı ve etik davranışı geliştirmelisiniz
- Daha karmaşık ve zor sorunlarla karşılaşan karar verici kişisiniz
- Takımınız, tavsiye ve yardım almak için size gelecektir
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