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1. AMAC

Bu uygulamantn ama BRF'nin rligvet ve yolsuzruk kargrtr poritikararrnrn kanunrarl uyumlu olarak yazllr
olarak ortaya konu tdrr.

2. KAPSAM

Ri.igvet ve yolsuzlukla tucadele politikasr; BRF Grup girketlerigalrganlarr, BRF'nin tirurf/rrizmet aldrfrfirrnalar
ler, alt iSverenler, dantgmanlar, avukatlar, drg denetgiler de dahril olmak iizerer BRF

'e kururlu5larr kapsar.

P

lunulan konum nedeniyle sahip olunan
nevi kaza saf, lama amacryla kctti.iye kullanrlmasrdrr.

faaliyet alanlarr ile ilei
uyumlu bir gekilde gah nak ve aksi bir davranlg, faaliyet veya uygularna ile kargrla5rlmasi durumunda y6netim

rumluclur.Kuruluna bildirmekle

DiJRLER

Hediye verme:

kiginin gdrevinin ifasr ile ilgili bir igi yapmas;r, yaptrrmasr, yaprfarnasr, hrzlandrrmasr,
;t amactyla do[rudan veya aractlarvasrtasryla,, menfaat te nin, tei<lif veya vaat edilrnesi;
kabul r:dilmesi; bunlara aractltk edilmesi glibi yollarla gcirevii-rin gereklerine erykrrr
igin bir ba5ka kigiyle vardr[r anla5ma gergerresinde kendisine vey,a bunu talep r:den
lu iligki dolayrsryla bir bagkasrna grkar safilamasrdrr.

rlsuzluk; nakit odeme, bafirg, komisyon, sosyal hak, hediJre-a$rrlama ve <li$er
bi pek, 9ok farkh gekilde gergeklegtirilebilir

KLAR

licadele Politikasrnrn uygulanmasr ve giincellenmesi yonetim (urulunun yetki, g,orev

It5anlarl; Yonetim Kurulu taraftndan belirlernmig politikalara uiyum saflamak, kendi
riskleri etkin 5ekilde yonetmek, ilgili yasal di.izenlemelere u{ BRF uygulamalarrna

lediye maddi bir odeme gerektirmeyen ve genelde ig iligkisinde Lrulunulan kigiler ya
rafrndan tegekkiir ya da ticari nezaket icabrverilen bir tiriindiir.

, miiSterilerden ya da hizmet sattn ahnan kiqi ve kurumlardan tiediye, gegitli imtiyaz,
edemez, kurumu ve alant yi.iki.imliiliik altrna sokacak hiCbid tarlepte bulunannaz,
ve/veya toren esaslan gergevesinde ve sembolik deferde plan hediyeler kabul

Bur politikantn kapsamtnda gah5rlmakta olan tedarikgi, galfgrlmasr olasr ve/veya
i firmalardan gelen seminer, konferans, fabrika ziyareti gibi seryahat ve afrrlarma

yetkinin dofirudan rieya dolayll olarak her
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ve gahganlarr,

adrna g6rev yapan kigi

3. TANIMLAR

3.1. Yolsuzluk:

3.2. Riigvet: bir
yavaglatma
talep veya
davranma
tarafa veya

3.3. Rtigvet ve
menfaatler

4. GOR VE SOR

Rli5vet ve Yolsuzlukla
ve sorumlulu[undadrr.
Ayrrca, ti.im BRF Grup

e5antiyon ka

da mtigteriler

BRF tarafrndan i.igUncUt 5ahtslara verilmek istenen her ttirlij hediye alenen, i'yii niyetle ve kogulsuz
olarak verilme

Kurum galrgan

Ancak, gele
edilebilir.

Af,rrlama Pol

herhangi bir
Kurulu tarafrndan deferlendirilir.teklifleri Yone
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Bu tekrif t"0",]itgioun gerebirecegi gibi BRF Grup gahganr tarafrndan d, ,.r.0;;KUfUm tafaftddan ficari itictzitori^i ^^r:-.:.-.-- ,Nurum taratl4dan ticari iligkilerini geli5tirmek ve normar ticari.iretigim apr kurma gahgmara,, igin
:::?:i::?':l':::,lllry tekrif edirJbirir, ag,rramavr arenen, ivi nivetre ve kosdrrsuz orarak torzrif an^.,"rr. ,,.,,._:;;;::,,,.,;_,, 

,dr I rdyr drenet.t, tyt nlyefle ve kog{rlsuz olarak teklif eder.
;,",1:"Tll'#ffi::1il,*'":"f.Hl,*i^*:'l:i111*i','"!''i ormasr diirr"munda, cince barlurunan otrtm fcineticisine ve sonrastnda Ycinetim Kuiuruna bitei uerirerer, gqrg.,kr"gti;;ri;l:iltjl
::[:H:liiiil':ili,1'lf:::::::?::i I3] ,f i'1".*;;b"u sekirde arsrranabirecek durunnrarasebebivet verilmemeli, bovle durumtarda igrrrama tercrineriisunu'i;ilffffiil'lli:::i;"1il:i,fi1
Kolaylagtrrma ddemeleri: Rr pntitit rnrn r.-^-^-.- r_^urdyrastlrma odemeleri; Bu Politikantn kapsamtnda yer alan kigi ve kuruluglarrn, devret kurumlarr

ffilT,ilTllil J"1.fi;;T:';':H'.[l',1'-iflil"i; ffi;etmek, vo ;li:venceve armak y,a da

lonsorluk; 
yonetim Kururu onayr ormadan hr_,rhangi bir siyasi kigi/kurum/dernek igin

f ast kabul edilemez' BRF Sirketlerine ycinelik her itirtri .yni u" n.tdi ba[rg taleprleri,I sorum luluk oneri ve istekleri Yonetim Kuruluna iletilir ve onayf dof rultusunda i5;lem

o Bailglar; Kuruni ile ili5l'risi olan higbir kigi veya kurulugtan yandrm, bafrg kabul edilermez.

' ::lkrnda 
r'5vef veya yr:lsuzlukla ilgili olumsuz istihbarat ahnan firmalarla ga1$rlrnamasr gerekir.o BRF Grup ile gafrSan ta:ieron, dantSman, miigteri ve galr5anrar dahir ti.im ig ortBkriarrnrn urusar veyauluslararasr Vaslkh Kigilr-.r listesinde bulunmamasr gerekir.o Kurum gallganlarjr kurum

#f1J*;i1#5' fii,ll,ilt;J.t'iili:?iif*il1;il:,XJ;'1il::,';?fffi:

' Mli$teriler taraflhdan ticari rtiSvet ka kurum garrganrna yaprran do$ruda6 tekrifrer, odemererve gegitli olanalilar vetilmesi yasal sug sayrlrr ve cezarandrrrrrr. Bu do[rurtuda kurumgaltganlartntn dollvh ya <la dolaysrz o el odeme veya rligvet kabul etmesi kr-.sinlikle yasaktrr.

15. v6ruerina runufu eonEVLERi
l3u kapsamda, ycinetim Krprulu gtrrev tanrmr gdyledir;

Siyasi

bir bafrg
kurumsal
yaprhr.
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onay mekanizinalarrnr hiyerargik drizende kurarak birbirini kontrol etmesini saplamak ve Muha:;ebeDepartmant bqSta olnrak iizere ttim departman ve galrganlarrn, kendi g6rev faaliyetlerini gi.ivenli veyasal duzenlerhelere uyumlu gekilde yiiri.itiiliip ytirtitiirmedi$ini kontrol etmek/ettirmek,
Kullanrlan ERP prograrnl ile, onaylartn ve odemelerin bir liste kontrol ettirerek taleplerini girme:;ini
sa$lamak, limid tayin etmek, masraflarrn figlerle birlikte 96nderilmesini sallamak ve en sonkontrollerin mrlrhasebede tayin edilen kigi tarafrndan da kontrolun[i tayin etmek, cideme onaylarrnrtist d iizey y6nqticin in ta I imatr ire ge rgekregtirirmesin i sa!ra ma k,
ERP programlnpa, masrraf-odeme vesair faturalarrn donligiinii izleyerek, son dtizenlemeleri 5ahsamrinhasrr kulranrcrrard,n kimin, hangi zamanda yaptrlrnrn kaydrnr tutturmak,
satrnalmalarda; mevcut anlaSmalt tedarikgileri kullanmak ver farklr bir ihtiyag s6z konusu oldufurrda,
sadece personelin de$il, satrnalmantn da aynr konu ile ilgili 3l teklif almasrnr saflanrak ve satrnalmayrtedarikgi gorii5rprelerinde haztr ederek, satrnalma yoneticisi rcnayr ile si.irekli tedarikgi (sozlegmeli)
ha le getirecek grgan izersyonel 6nlem ler almak,
T[im mali iglemlerin belgelenmesive kayrt altrna ahnmasr, sozregme, ek protokol ve tutanaklar gilbi
mali olmayan bblgererin de kayrt ve orjinaileri kirit artrnda tu,turmasr,
Herhangi bir devlet veya baprg cidemesi soz konus
Mal ve hizmet ahmlarrrrda, tedarik sorumlulu$unu
faturalamayr bi4zat yapan, mali ve hukuki sorumlu
Politikaya kargr gykrrr tutum ve faaliyetlerin belirle
kurumun ig iligkisine son vermek lizere yasal uygulamalarr yapmak,

t. iHLnL eiLoiniMteni ver oe6rnlrruoiRnne
R[i$vet ve yolsuzll'rkla ilgili ihlal bildirimlerinin de$erlendinmesi yonetinr Kurulunun gorev vesorum lulugundad rr.

Rti5vet ve yolsuzlu(la ilgili tiim olay ve durumlarrn bildirimleri y6netim Kuruluna mail yolu ile iletilir.Bildirim yapan persQnelin kimlik bilgisi gizli kalacaktrr ve bu gizlirik yonetim Kurulu guvencesindedir. B.RF,duriist ve 5effaf bir yakla5rrnr tegvik etmekte olup, iyi niyelte igten kaygrlarrnr rdile gelriren galgan veryakurumu desteklemektedir' iligbir 9ah5an, Ycinetim Kuruluna yapnlrS oldufu Kural ihlali oldu[una inandh$rbir bildirim nedeniyle baskr veya cezarandrrmaya tabi tuturamaz.
Ayrtca' internet sitgsinde yer alarak duyurulan seffafkutu(@brfretail.com adresine sadece ycinetim
Kuruluna ulagacak gqkilde ihbar gelebilir.

urun/hizmet altnan i5 ortaklarrnrn Politika'ya aykrrr davranrS, tutum ya da faaliyet bulundufunrunbelirlenmesi durumpnda gahSmalarrn/ y[irtirltikteki sdzlegmelerin BRF iarafrnrlan haklr sebep ile tektaraflt olarak sonlan{lrrlacalirna dair htiktimlere yer verilir ve bu l"ri.lki.imler uygulanrr.

Revize 1 - 06/1L/2018 ;ihbor hottr eklendi.

Revize 2- 29/OS/20!9 ;yone,tim kurulu gorevleri ektendi.

'oneticisi Destek De pa rtma nlo n Koord i not\rA Genel ,Miidiir
t

son Koynoklorr
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