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BRF $irketlerinin sosyal uygunluk ve etik politikasr ile
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SOSY,AL UYGUNLUK VE ETiK POLiTiKASI iCERiI(

Qocuk iggilik: Qocuklann saflrkh geligimi igin ve efiitim hakkrna
galrgan bulundurmaz. Geng iggi galrgtrrma usul ve esaslarrna
gore asgariyag hi.iktimlerine baglr kalrr. Daha kapsamh bilgiye

ulan saygr
rgevesinde 16
gegerli yasa ve
davranrr
rr bir prosed r ile yer verilmigtir

ige Ahm: $irket yonetimince ihtiyag duyulan agrk pozisyonlara yasalara uygu olarak personel
Personel sergimi yaprlrrken, personelin teknik, mesleki bilgi
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uygunluk 5ilrtlarrna uyumu da gerekli ve onemli bir kriter
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Qalrgma Saatleri: insan haklarrna duyulan saygr ve verimli ga

nedeniylel galrgma saatleri

fazla mesai

stirelerinde yi.iri.irliikteki kanun ve ydnetmeliklerle uyumlu da
Ucretler ve Odemeler: Qalrganlann yaSam giderlerini kargrlaya
esas alarak; asgari []cret altrnda [.icret olmamasrnl, fazla mesili
ya prlara k kir rgrlanmasrnr/odenmesini

lecekleri mirr

um ticret olarak
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Ayrrmcrllk: Qalrganlarrnrn t[.imi.inUn eSit haklara sahip oldu
temel alrr; ige
, tazminat,
terfi konularrnda ayrrmcrlrk veya rrka, toplumsal srnlfa, din,e, usal kokene, cinsiyete veya po
dayalr ige son verme veya emekliye aytrma soz konusu depi
Zorla ve Zonunlu Qallgtrrma: Sozlegme ile zorunlulufa ball
ve ga hgman rn gdniil lU lti k esast na ba$h olmasrnr gereklilifine

rg

veya borca

Taciz ve K<iti.i Muamelenin Onlenmesi: Qahgma ortamrnrn hu

saplamak igin sozlii, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olrna
Yabancr Uyruklu iggi Qahgtrrma Yabancr uyruklu personel ga
anlayacaklarr dilde diizenlenir. ige girigte ve/veya gerekli
$irket tarafrndan yabancr iggilerin gahgma konusundaki yasal
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Qahgan iletigimi: Qalrganlarrn kendi aralannda

ve ycineti

safitamak isin satrsmatar yii
1."T,:1,.iL1,.r^1{
fr:r.'arrnr
belirleyerel'r garrganra
rrn probremrerini temsircirerte gcirugmesi
Qahganlarrn dilek ve gikayetlerini iletmesi igin gerekli
gikayet

etkin

olarak defierlendirme ve geri bildiiimler
yaparak

ile iletigim

r.

Yasal

ortam olu

ni aktif tutmak ve iyi niyet
zuata gcire gahgan temsilcisi

cineri mekani

r kurar ve zamanrnda ve
mutlu bir rtamda galrgmasrnl sa$lar.

gatr

Teda rikgi ytinetim i : BUti.i n teda
rikgireri n eSit so rum

I u ru kta ord
uygunluk faaliyetreri ire irgiri birgirendirmeyi,
onrarrn da sosyal

rr inancryla;

etmeyiplanlar.
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saihfr ve Giivenrifi: insana defer verir
ve gergekregtirdifi fai yetlerde,
tehdit eden her ti.irrii faktcire maruz karma

arikgi firmalarr, kendi sosyal
ni def,erlendirnreyi ve takip

ga

nrn kaza, yaralanma ve
galrganlarrna dahra gtivenli
ve sailrklr galrgma ortamrnr olu5turur.
Gereken donanrmr sallar e[itimleri
veri ve risklerle ilgili bilgi aktarrr.
l9 sa!lrgr ve Gi.ivenri$i ire irgiri yerer
kanun, yonetmerik ve sartrar yerine
getirir.
sagrhgrnr

riskini mini

bitincini artrrma, mes
Seilill Qahganlara ig.safrhgr ve gtivenlifi
-d
belirli d6nenr rerde Sirket igi veya
5irket r5r e[itimrer drizenreni

Rti5vet

ve yolsuzlukla Miicadele: Hediye verme, afrrla

uygulamalarla irgiri BRF'nin poritikasrna
ayrca prosedrir orarak

,

i ve kigisel

li5imlerine destek, olmak igin

baf tgla r,

laylagtrrma oderneleri gibi

verilmigtir.

slkar gatrgmasr; girket biinyesinde galrgan bireylerin
unvan ve
lerini ku
i.igi.incri kigiler lehine menfaat
saflayamaz. Ayrrmcrhk, kayrrma rk yapamaz.
resmi/gizri birgireri,
96revden ayrrrdrktan sonra dahi, kendirerir
, yakrnlarrna
menfaat elde etmek igin higbir kigi veya
kurulug ile paylagamaz.

Rekabet Etifi: BRF tarafrndan garrgtrfr
firmarar igin uretiren g
ta.rafrndan kutanrrdrfrnrn gorr,irmesi
durumunda t'm garlSanra
y6neticirerine birgirendirme yapmasr
igin farkrndahk bir;ire;di

ve yazrlr
a farkrndalrk
i yaptlrr.

Qevre: Qevresel konularda yasal ytik.imlti^iklere
ilave etik o rak da
9a
Kaynaklarrn korunmasrnr, ofis iginde pir
ve froresan ramba atrkri nrn doia
ve
toplanmasl ve geri donti5i.ime uygun
kutularla kafltlann toplanm
Qahganlann Bilingrendirirmesi: sosyar uygunrugun
temerinin b
masrnda ver 9a lrgma sliresince belli
dcjnemlerde gallga nla rrn
kon ula rrnda bilgirendirirerek
rr5a nrarn biring
a ga

dtizeyinin arttr

9a

rr

gahgan larda

lik haklarr,
sr hedeflenir.

rak; kendileri, yallrnlarr veya
, gorevlerinde edindikleri

ik, sosyal

vr_.ya

siyasal

ilerini difer rakip firmalar
aratllmasrnrn saflanmasr ve

r yapar. Enerji ve do$al
kirletmeyecek gekilde

gegtigine inanarak ige alrm

t kurallarr, gall5mir 5artlarr

Politika ihrailerinin Bitd.irirmesi: Kanun, yonetmerik
ve/veya BRF s
Uygunluk
sr'nrn ihlal edildi$ine
dair her trirrii Sripheri durumu terefon
veya web i.izerinden birdi
bilir,
yaprla
tijm
bildirimler
gizli olarak
de[erlendirirecektir ve kanunrarrn izin
gizli kalacakt BRF, diirlist ve :;effaf
yaklaSrmr teSvir< etmekte orup,
bir
iyi niyetre igten kaygrrarrnr dire seti
n gahgan
kurumu desteklernektedir.
Higbir 9a'5an, \'cinetim Kuruluna yapmr$
oliusu Kuiat ihlaliotoigu inandr$rbir
ldirim nedeniyle baskr veya
cezalandrrmaya tabi tutulamaz.
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