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Değerli İş Arkadaşlarım,
Bunge’de elimizden gelenin en iyisini yapmak, kendimizi en yüksek etik 
ve dürüstlük standartlarına ulaşmaktan sorumlu tutmamız anlamına 
gelmektedir. Önemli bir amaca hizmet ediyoruz: gıda ve yem ürünlerinin 
yetiştirildikleri yerden ihtiyaç duyulan yerlere güvenli ve verimli bir 
şekilde taşınmasını sağlamak için çiftçiler ve tüketiciler arasında bağlantı 
kurma. Milyonlarca insan bize güvendiği için işlerimizi yürütme şeklimiz 
müşterilerimiz, hissedarlarımız ve meslektaşlarımız arasında itibarımızı ve 
geleceğimizi belirlemektedir. 

Bunge’nin Davranış Kuralları (“Kurallar”), işlerinizi etik ve yasal bir şekilde 
yürütmek için bir çalışan olarak sorumluluklarınızı anlamanıza yardımcı 
olmak üzere bir kılavuz görevi görür. Bu kurallar, temel değerlerimizi 
yaşama geçirmek ve bizim için geçerli olan yasalar, düzenlemeler ve 
politikalara uymak için hepimizin takip etmesi gereken standartları açıklar. 
Lütfen Kuralların tamamını okuyun, sürekli bunlara başvurun ve net 
olmayan bir şey varsa soru sorun.  

Kuralların açıklık kültürümüzü vurguladığını fark edeceksiniz. Başarılı ekipler 
şeffaf, iş birlikçi ve iletişime açık olurlar. Bu nedenle, sizi rahatsız eden bir 
şey fark ederseniz açıkça konuşmaktan çekinmeyin.  Kurallar, endişenizi ele 
almaya yönelik çeşitli kaynaklar sağlar. Kurallar çerçevesindeki beklentileri 
karşılamaya olan bağlılığınız, sürekli değişen bu global piyasadaki başarımız 
ve paydaşlarımız için oluşturduğumuz değer açısından çok önemlidir. 

Saygılarımla,

Greg Heckman
Yönetim Kurulu Başkanı (CEO)
Bunge Limited
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En yüksek ahlak ve dürüstlük 

standartlarıyla çalışmamız 
her nerede faaliyet gösterirsek 
gösterelim müşterilerimize, 

hissedarlarımıza, 
çalışanlarımıza ve diğerlerine biz 

ve geleceğimiz konusunda güven 
verir ve bunlar bizim itibarımız için 

esas teşkil eder.
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DEĞERLERİMİZ BİZE YOL GÖSTERİR

Değerlerimiz uzun süredir çalışma şeklimize yansımaktadır. Bu değerler her çalışan ve içinde yaşadığımız standartlar için temel 
yön göstericilerdir.

Dürüstlük – Her eylemimizi dürüstlük ve adalet ilkeleri yönetir. 

Ekip çalışması –  Bireysel mükemmeliyete değer veririz ve Bunge ve hissedarlarımızın yararı için ekip halinde çalışırız.

Vatandaşlık –  Bireylerin gelişimine ve topluluklarımızın sosyal ve ekonomik yapısına katkıda bulunuruz ve çevreye 
hizmet sunarak faaliyet gösteririz.

Girişimcilik – Fırsatları yakalamak ve sonuç almak konusundaki bireysel girişimleri ödüllendiririz.

Açıklık ve güven –  Farklı fikir ve görüşlere açığız ve iş arkadaşlarımıza güveniriz.
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•  Mesleki Ahlak Kurallarımız
•  Benden Ne Bekleniyor?
•  Müdürlerimizden Ne Beklemeliyiz?
•  Soru Sormak ve Endişeleri İfade Etmek

GİRİŞ
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 MESLEKİ AHLAK KURALLARIMIZ
Bunge olarak, dünyadaki en zorlu alanlardan biri üzerinde çalışıyoruz: Büyüyen bir nüfus için sürdürülebilir gıda güvenliği 
sağlama yolları. Bu Mesleki Ahlak Kuralları ("Kurallar"), bu önemli işi, her yerde ve her gün ahlaki biçimde ve yasalara uygun 
olarak sürdürmemiz için kılavuzluk eder. Bu kurallar, temel değerlerimizi yaşama geçirmek ve bizim için geçerli olan yasalar, 
düzenlemeler ve politikalara uymak için hepimizin takip etmesi gereken standartları açıklar.

Bunge topluluğunun tam zamanlı, yarı zamanlı ve geçici süreli çalışanları da dahil olmak üzere tüm üyeleri, Kurallarımıza, tüm 
Şirket politikaları ve prosedürlerine ve Bunge’nin iş yaptığı yerlerde geçerli olan tüm yasalar, kurallar ve düzenlemelere uymak 
zorunluluğundadır. Kurallarımız, Bunge adına yürüttükleri tüm faaliyetlerde Bunge’nin Yönetim Kurulu için de geçerlidir. Bunge 
adına çalışan tüm danışmanların, alt yüklenicilerin ve diğer iş ortaklarının da bu Kurallardaki ilkelere uymasını bekleriz.

Kurallarımız doğru kararlar vermemize yardımcı olacak ilkeler sunar ancak tüm durumları kapsaması mümkün değildir. Kurallar, 
Bunge için geçerli olacak tüm yasal gereksinimler hakkında detaylı bilgi sunmaz ve her kurumsal veya yerel politika ya da 
prosedürü kapsamaz. Belirli bir lokasyonda veya işletme biriminde uygulanan politika ve kanunların Kurallarımızda yer alan 
standartlardan daha katı olacağı durumlar olabilir. Kurallar, Şirket politikaları veya sizin için geçerli olan yasalar konusunda bir 
sorunuz olduğu takdirde lütfen Soru Sormak ve Endişeleri İfade Etmek başlığı altında sıralanan kaynaklara başvurun.

"Bunge" veya "Şirket" terimleri, Bunge Limited ve Bunge tarafından kontrol edilen iştirakler, alt şirketler ve ortak girişimlerin tümü 
veya çoğunluğunu ifade eder. "Çalışan" veya "siz" ve "çalışanlar" ya da "biz" , aksi belirtilmedikçe Bunge’nin direktörleri, görevlileri ve 
çalışanlarını ifade eder.

BENDEN NE BEKLENİYOR?
Bunge’nin dürüstlük konusundaki itibarı, her yerde ve her gün 
verdiğimiz kararlar üzerine kuruludur. Çalışanlar olarak her 
birimiz; Kuralları, Şirket politikalarını, prosedürlerini ve yasaları 
okuma ve bunlara uyma sorumluluğunu taşırız.

Herhangi birinin Kurallara, Şirket politikasına veya 
prosedürüne aykırı davranışını hiçbir zaman gizlemeye 
çalışmamalıyız. Asla üçüncü bir tarafın Bunge adına Kuralları, 
Şirket politikaları ve prosedürlerini veya yasayı ihlal edecek 
şekilde davranmasını istememeli veya buna izin vermemeliyiz.

Bu Kurallar içinde sözü edilen konular hakkında sorularınız 
veya endişeleriniz olduğu takdirde, bunları mümkün olan en 
kısa süre içinde ifade etmelisiniz. Size doğru gibi gelmeyen bir 
şey gördüğünüz veya ne yapacağınızdan emin olamadığınız 
durumlarda lütfen Soru Sormak ve Endişeleri İfade Etmek 
başlığı altında sıralanan kaynaklara başvurun.
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 MÜDÜRLERİMİZDEN NE BEKLEMELİYİZ?
Hepimizin Kurallara uymak gibi bir sorumluluğu vardır ancak müdürlerin bu konudaki sorumluluğu daha büyüktür. Müdürler, 
çalışanlara örnek olmalı ve emirleri altındaki kişilerin Kurallar, Şirket politikaları ve yasalar karşısındaki sorumluluklarını 
anlayabilecekleri ve misillemeden korkmadan sorularını sormak ve endişelerini ifade etmekte kendilerini rahat hissedebilecekleri 
bir çalışma ortamı yaratmalıdır. Bir müdürseniz ve bir çalışanın sorusuna verilecek yanıt veya bir çalışan endişesini giderme yolları 
konusunda şüphe içindeyseniz, bu Kurallar içinde sıralanan kaynaklarla irtibata geçerek yardım almalısınız. Müdürler asla, şüpheli 
bir yanlış davranışı bildiren birine karşı herhangi bir misilleme yapamazlar veya buna izin veremezler.

SORU SORMAK VE ENDİŞELERİ İFADE ETMEK
Kurallarda bahsedilmeyen bir soruya nasıl yanıt alabilirim?
Bu Kurallar geniş bir konu kapsamına sahip olsa da ortaya çıkabilecek her soruna değinmesi veya karşılaşabileceğimiz her 
soruya yanıt vermesi mümkün değildir. Kurallar daha çok bize kılavuzluk edecek temel standartları ortaya koyar. Kurallar, Şirket 
politikaları ve prosedürleri veya geçerli yasalarla ilgili bir sorunuz olduğu takdirde, her zaman aşağıda listelenen kaynaklardan birine 
danışmalısınız. Belirli bir durumda izlenecek en iyi yol konusunda herhangi bir şüpheniz olduğu takdirde, her zaman destek alın. 

Bildirmek neden önemlidir?
Herhangi bir şüpheli yanlış davranışı bildirmek konusunda hızlı davranmanız, Bunge ve itibarına gelebilecek muhtemel zararları 
önleyebilir veya kısıtlayabilir. Ahlak dışı davranış konusunda bir endişeniz veya Kurallar, Şirket politikaları ya da prosedürleri veya 
yasalar konusunda muhtemel bir ihlalden şüpheniz varsa, bunu vakit kaybetmeden bildirmelisiniz. 

Danışmak veya uygunsuz bir davranışı bildirmek için kiminle bağlantı kurmalıyım?
Bunge size, soru sorabileceğiniz veya endişelerinizi ifade edebileceğiniz çok sayıda kaynak sunar. Lütfen ne zaman isterseniz 
aşağıdaki kaynaklardan herhangi biriyle irtibat kurun:

 • Müdürünüz veya güvendiğiniz başka bir müdür
 • İnsan Kaynakları
 • Hukuk Departmanı
 • Global Ahlak ve Uygunluk ("GEC")
 • Yardım hattımız

Yardım hattı çok dillidir ve buna https://bunge.gan-compliance.com/caseReport adresi üzerinden, ayrıca ABD’de ve Kanada’da 
ücretsiz 1-888-691-0773 veya 1-866-921-6714 hattı aranarak ulaşılabilir. Ücretsiz, ülkelere özel telefon numaralarının listesi 
https://bunge.gan-compliance.com/caseReport sayfasında mevcuttur.
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Yardım hattı, bağımsız bir üçüncü taraf tedarikçisi tarafından yürütülmektedir. 
Haftanın yedi günü, 24 saat açıktır. Kişiler kimliklerini açıklamak konusunda 
teşvik edilse de, yerel yasaların izin verdiği yerlerde anonim raporlar da 
kabul edilir. Raporlar mümkün olan ölçüde, konunun uygun biçimde 
soruşturulması ve çözülmesi gereğine uygun biçimde gizli tutulacaktır. 
Anonim raporlarla, verilen bilgilere göre mümkün olan ölçüde ilgilenilecektir. 

Şu gibi konularda konuşmak için yardım hattını her zaman arayabilirsiniz:

 • Hırsızlık, sahtekarlık veya herhangi bir dürüst olmayan davranış
 • Rüşvet veya yolsuzluk
 • Çıkar çatışmaları
 • Taciz veya ayrımcılık
 • Muhasebe veya finans düzensizlikleri
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • İşte uyuşturucu veya alkol kullanımı
 • Şiddet veya tehditkar davranış
 • Bu Kuralların, Şirket politikalarının veya yasaların ihlali

İyi niyet raporu ve misilleme yasağı
Bunge hepimizin, bilinen veya şüphelenilen bir uygunsuz davranışı veya 
Şirket politikalarının, prosedürlerinin ya da yasaların ihlalini, misilleme korkusu 
olmadan bildirme konusunda kendimizi rahat hissedeceğimiz bir ortam 
oluşturmak için çalışır. Bunge, iyi niyetli bir endişeyi bildiren herhangi bir 
kişiye karşı yapılabilecek her türlü misilleme eylemini kesin olarak yasaklar. 

 

Bunge, iyi niyetli biçimde rapor veren veya bir soruşturmaya katılan herhangi birine karşı 

yapılabilecek misilleme eylemlerini kesin biçimde yasaklar, bu da işimizin olumsuz biçimde 

etkileneceğinden korkmadan bunları özgürce yapabileceğimiz anlamına gelir. Misilleme 

yasağı politikamız, daha sonraki bir tarihte hata yapıldığı anlaşılsa bile iyi niyetle rapor 

veren herkesi korur. 

TEMEL MADDE
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Alisha, müdürünün ondan Mesleki Ahlak Kurallarını ihlal 
eden bir iş yapmasını istediğine inanıyor. Ne yapması 
gerekir?

Alisha endişelerini açık bir şekilde müdürüne ifade etmeli. 
Müdürünün yanıtıyla tatmin olmadığı veya müdürüyle 
rahatça konuşamadığı takdirde, endişelerini Soru Sormak 
ve Endişeleri İfade Etmek başlığı altında sıralanan 
herhangi başka bir kaynağa ifade etmelidir. 

Soru-Cevap

Soruşturmalar ve disiplin
Bunge tüm uygunsuz davranış raporlarına hızlı biçimde yanıt verecektir. Çalışanlar olarak, iddia edilen uygunsuz davranış 
konusunda yapılacak soruşturmalarda yardımımız istenebilir. Her zaman işbirliği yapmalı ve soruşturmayla ilgili tam ve doğru 
bilgiler vermeliyiz.

Kuralları ihlal eden herkes sorumlu tutulacak ve uygun olduğu gibi işe son verilmesine kadar varabilecek cezalara tabi tutulacaktır. 
Kötü niyetli biçimde veya bilerek yanlış rapor vermek veya suçlama yapmak da Kurallara göre uygunsuz davranış sayılır. 
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•  İşyerinde Saygı
•  İş Sağlığı ve Güvenliği
•  Adil İstihdam Uygulamaları

ÇALIŞAN DOSTLARIMIZA 
ODAKLANMAK

AHLAK | HER YERDE | HER GÜN

6



John bir Bunge soya fasulyesi işleme tesisinde çalışıyor. 
Belirgin bir aksamayla yürüyor. John'un iş arkadaşlarından 
bir grup, aksamasını taklit edip kırıcı yorumlarda bulunarak 
onunla alay ediyorlar. John bu iş arkadaşlarından gördüğü 
muameleden dolayı üzgün. Ne yapması gerekir?

John bu davranışı, müdürüne veya Soru Sormak 
ve Endişeleri İfade Etmek başlığı altında sıralanan 
herhangi başka bir kaynağa bildirmelidir. Bunge, John’un 
raporunu soruşturacak ve sorunla ilgilenecektir.

 İŞYERINDE SAYGI 
Çeşitlilik
Bunge'nin en güçlü yönlerinden biri de çalışanlarımızın 
çeşitliliğidir. Bunge, her kişinin yetenekleri, becerileri, 
geçmişleri ve deneyimlerinin çeşitliliğine saygı göstermek 
yoluyla açıklık, güven ve katılımdan oluşan bir atmosferi 
teşvik etmeye çalışır. Hepimizden beklenen, birbirimize adil 
bir şekilde davranmamız ve diğerlerinin eşsiz katkılarına 
saygı göstermemizdir. 

Ayrımcılık 
Bunge, herhangi bir çalışan veya çalışan adayına karşı yasal 
olmayan ayrımcılığın her çeşidini yasaklar. İşe alma, terfi 
ve maaş gibi istihdamla ilgili kararlar kanunen korunan 
herhangi bir özellik dikkate alınmaksızın verilmelidir. Bu 
özellikler yerel yasalara göre değişiklik gösterebilirken 
genellikle ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal menşei, vatandaşlık, 
yaş, malullük, cinsi yönelim, asker veya gazi statüsü ve 
medeni durumu içerirler.

Taciz 
Bunge, tüm çalışanlara haysiyetli ve saygılı davranılan bir 
işyeri oluşturmak için çalışır. Şirket yasa dışı tacizin hiçbir 
türüne tolerans göstermeyecektir. Taciz, bir kişinin yasal 
olarak korunan özellikleriyle ilgili, düşmanca veya rahatsız edici bir iş ortamı oluşturacak şekilde gerçekleştirilen davranışlar 
anlamına gelir. Taciz örneğin, saldırgan veya küçük düşürücü yorumlar veya şakalar, fiziksel hareketler veya uygunsuz görsel 
teşhirleri içerebilir. İş arkadaşları, müdürler, müşteriler veya tedarikçileri de içeren çok sayıda kaynaktan gelebilir ve cinsel bir 
yapıya veya cinsel olmayan bir yapıya bir yapıya sahip olabilir. 

Ayrımcılık içeren veya rahatsız edici herhangi bir davranış gözlemlediğinizi veya böyle bir davranışla karşılaştığınızı hissetmeniz 
halinde, bu durumu acilen Soru Sormak ve Endişeleri İfade Etmek başlığı altında sıralanan kaynaklardan herhangi birine 
bildirmelisiniz. Bunge'nin, iyi niyetle bir rapor verdiğiniz için size karşı gerçekleştirilebilecek herhangi bir misillemeye hoşgörü 
göstermeyeceğini unutmayın.

Soru-Cevap
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Çalışan Gizliliği
Bunge çalışan gizliliğine saygı duyar ve Şirketin geçerli 
veri gizliliği yasalarına uygun biçimde işletim veya yasal 
amaçlarla topladığı tüm kişisel ve gizli bilgileri koruyacaktır. 
Çalışanın, devlet kimlik numarası veya tıbbi kayıtları gibi 
kişisel bilgilerine erişimi olanlarımız, bu bilgilerin toplanması, 
kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili geçerli tüm gizlilik ve 
veri koruması politikaları ve yasalarına uymalıdır.

Şirket, gizliliğimize saygı gösterir ancak Bunge; bilgisayarlar, 
telefon kayıtları, dolaplar, e-postalar, dosyalar, iş belgeleri ve 
işyerleri gibi Şirket tesisleri ve mülkünü denetleme hakkını 
saklı tutar. Geçerli yasalar aksini ifade etmediği sürece, Şirket 
tarafından sağlanan hizmetleri veya ekipmanı kullanırken 
gizlilik gibi bir beklentimiz olmamalıdır. 

Bir şey yapmadan veya söylemeden önce kendinize aşağıdaki soruları sorun:

�  Sözlerim ve hareketlerim saygılı olduğumu gösterecek mi?
�  Sözlerim ve hareketlerim bir ekip oyuncusu olduğumu gösterecek mi?
�  Sözlerim ve hareketlerim herhangi bir şekilde tehditkar veya rahatsız edici 

görünecek mi?

DAHA YAKINDAN BAKIN
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Güvenli çalışma koşulları
Bunge'de hiçbir iş güvenli yapılamayacak ölçüde önemli 
veya acil değildir. Bunge, kesintisiz bir iyileştirme süreciyle 
tüm konumlara ve işlere güvenliği entegre ederek sıfır 
kaza kültürünü başarmaya kendini adamıştır. Nerede 
çalışırsanız çalışın ve ne yaparsanız yapın, güvenliğe öncelik 
vermeniz beklenir. Tüm Bunge politikalarının yanı sıra işyeri 
tehlikelerinin önüne geçmek ve güvenli ve sağlıklı bir iş 
ortamını teşvik etmek için tasarlanmış geçerli yasalara ve 
düzenlemelere de uymalıyız. Üretim veya kârı asla güvenliğin 
üzerinde tutmayacağız.

İşyeri sağlığı veya güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi 
bir kaza ya da koşulu vakit kaybetmeden müdürünüze veya 
Soru Sormak ve Endişeleri İfade Etmek başlığı altında 
sıralanan herhangi başka bir kaynağa bildirmelisiniz. İlave bilgi 
ve kılavuzluk için lütfen Global Güvenlik ve Sağlık Politikası ve 
Global Güvenlik Kuralları kaynaklarına başvurun.

İşyerinde şiddet
Bunge, işyerinde tehdit ve yıldırma da dahil olmak üzere 
şiddet içeren davranışlara hoşgörü göstermez. Bunge, Bunge 
tesislerine silah getirilmesini veya buralarda silah taşınmasını 
yasaklar. Herhangi bir şiddet tehdidini fark ettiğiniz takdirde 
vakit kaybetmeden durum konusunda müdürünüzü veya 
Soru Sormak ve Endişeleri İfade Etmek altında sıralanan 
herhangi başka bir kaynağı bilgilendirmelisiniz. 

Madde kullanımı
İşe uyuşturucu veya alkol alarak geldiğiniz takdirde, kendinizin 
ve başkalarının güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atarsınız. 
Çalışanlar olarak işyerinde alkol, yasa dışı uyuşturucu, 
denetime tabi madde veya istismar edilen reçetesiz ya 
da reçeteli ilaç bulundurmamız, bunların etkisi altında 
çalışmamız ve bunları kullanmamız yasaktır.
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Kapama valfi, üretim ekipmanının bir parçası üzerinde 
çalışmıyor ve başka bir valf ancak birkaç gün sonra 
takılabilir. Gustavo'nun müdürü ona dikkatli olmasını 
hatırlattı ve ondan sahanın üretim programının 
gerisinde kalmaması için ekipmanı kullanmaya devam 
etmesini istedi. Gustavo bunun iyi bir fikir olmadığını 
düşünüyor. Ne yapması gerekir?

Gustavo haklı. Hiçbir iş güvenli yapılamayacak ölçüde 
önemli veya acil değildir. Gustavo bu durumu başka 
bir yönetim üyesine veya Soru Sormak ve Endişeleri 
İfade Etmek başlığı altında sıralanan herhangi başka bir 
kaynağa bildirmelidir. 

 

Soru-Cevap

ADİL İSTİHDAM UYGULAMALARI
Bunge, tüm çalışanların haklarını gerektiği şekilde verme taahhüdüne bağlıdır. Bu bağlılığı, faaliyet gösterdiği her yerdeki tüm 
geçerli ücret ve mesai saati yasalarına uyarak sürdürür. Bunge aynı zamanda çalışanlarına örgütlenme özgürlüğünü de tanır. 
Bunge, iş ortakları ve tedarikçilerinden de insan haklarına uyma, çalışanlarına haysiyet ve saygıyla davranma ve tüm geçerli 
istihdam yasalarına uyma bağlılığı dahil bu Kurallar içinde bulunan ilkelere uymalarını bekler. Bilerek çocuk çalıştıran, istismar 
eden, insanları zorla çalıştıran bir tedarikçiye hoşgörülü olmayız. İlave bilgi ve kılavuzluk için lütfen Global İşgücü Politikası 
kaynağına başvurun.
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•  Şirket Varlıklarını Korumak
•  Bilgi ve İletişim Sistemleri
•  Gizli Bilgiler ve Fikri Mülkiyet
•  Çıkar Çatışmaları
•  Hediyeler ve Eğlence

ŞİRKETİMİZE  
ODAKLANMAK
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 ŞİRKET VARLIKLARINI KORUMAK
Çalışanlar olarak her birimiz kayıp, hasar, hırsızlık, yetkisiz kullanım 
ve israftan kaçınmak için Şirket varlıklarını uygun biçimde 
korumak ve sorumlu biçimde kullanmaktan sorumluyuz. Şirket 
varlıkları; tesisler, tedarikler, ekipman, envanter, araçlar ve Şirket 
fonları gibi fiziksel mülkleri içerir. Şirket varlıkları aynı zamanda, 
gizli ve patentli bilgiler, fikri mülkler ve bilgi sistemleri gibi maddi 
olmayan varlıkları da içerir. Zimmetinize verilen Bunge varlıklarını 
muhafaza edin, verimli kullanın ve yetkisiz kullanımlardan 
koruyun. Şirket fonlarını dürüst bir şekilde ve geçerli Şirket 
politikalarına uygun olarak idare etmeliyiz. 

Şirket kaynaklarını kötüye kullanma örnekleri şunları içerir: Ürünleri veya tedarikleri kişisel 

kullanım için almak, kişisel harcamaları Şirketin kredi kartından yapmak ve sahtekarlık 

veya dolandırıcılık yoluyla varlıkları yönlendirmek.

TEMEL MADDE

Deborah ve iş arkadaşı Martin, ofisten dışarıda öğle 
yemeği yemeğe karar verdiklerinde Martin'in kişisel 
arabasını kullanırlar. Dönüş yolunda Martin yakıt almak 
için durur ve parasını ödemek için Şirket kredi kartını 
kullanır. Deborah ona ne yaptığını sorduğunda Martin 
yalnızca iki kere yakıt almak için Şirket kartını kullandığını 
söyler. Son zamanlarda yaptığı fazla mesailer için ödeme 
yapmayacaklarından Şirketin ona "borçlu" olduğunu 
söyler. Deborah'nın ne yapması gerekir?

Bunge, Şirket kaynaklarının dürüstçe kullanılması konusunda 
çalışanlarına güvenir. Deborah, Martin'in kişisel alımlar için 
Şirket kartını kullanmaması gerektiği konusunda haklıdır. 
Şirket kaynaklarının suistimal edildiğinin farkına vardığı için 
Deborah bunu rapor etmelidir. Soru Sormak ve Endişeleri 
İfade Etmek başlığı altında sıralanan herhangi bir kaynağa 
başvurmalıdır.

Soru-Cevap

AHLAK | HER YERDE | HER GÜN

12



 BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Şirket teknolojisinin uygun kullanımı
Bunge, Şirket faaliyetlerini yürütmek için günlük işlerimizde kullanacağımız geniş bir teknoloji yelpazesi sunar. Bu 
kaynakları ve sunulan dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve yazılımlar gibi teknolojileri muhafaza etmek bizim 
sorumluluğumuzdadır. Her birimiz bu kaynaklarla ilgili herhangi bir zarar, hasar, kayıp veya yetkisiz erişimi önlemekten 
sorumluyuz. Kişisel amaçlarla bir teknoloji kaynağını kullanmanız gerektiğinde, kullanımınız kısıtlı ve uygun olmalıdır. Herhangi 
bir Şirket kaynağının kullanımı asla Bunge'a karşı mevcut olan işle ilgili sorumluluklarınıza engel olmamalı veya bir Şirket 
politikasını ihlal etmemelidir. 

Şirket sistemlerini (e-posta, anında mesajlaşma, internet veya Bunge portalı dahil) yasa dışı, ahlaksız veya bu Kurallar veya Şirket 
politikasına başka bir şekilde uymayan faaliyetler için kullanmak kesinlikle yasaktır. Şirketin teknoloji kaynaklarının kullanımıyla 
ilgili ilave bilgiler için lütfen Elektronik İletişim Politikası kaynağına başvurun.

Sosyal medya
Sosyal medya, bilgi paylaşım şeklimizi önemli ölçüde 
etkiledi. İletişim ve iş birliği için yeni fırsatlar sunmasının 
yanı sıra Bunge'ın zarar görme olasılığını da artırıyor. Dünya 
çapında Şirketimizin kendisi ve ürünleri için ne söyleyip 
ne söyleyemeyeceğini düzenleyen bir dizi yasa vardır. Bu 
nedenle, Şirketteki konumunuz sosyal medya sitelerine 
gönderilerde bulunmayı içeriyorsa, geçerli politikalara ve 
Hukuk Departmanı ve/veya İletişim tarafından sağlanan 
kılavuzluğa uymalısınız.

Elektronik mesajların (e-posta, metin mesajları ve internet gönderileri gibi) kalıcı ve 
aktarılabilir kayıtlar olduğunu ve Şirketimizin itibarını etkileyebileceğini unutmayın. 
Belirli bir konuda kiminle iletişim kurabileceğiniz veya iletişim kurulmasının uygun 
olup olmadığı konusunda sorunuz varsa lütfen İletişim bölümünden veya Soru 
Sormak ve Endişeleri İfade Etmek başlığı altında sıralanan herhangi bir kaynaktan 
kılavuzluk alın. 

DAHA YAKINDAN BAKIN
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Magda, gıda ürünleri incelemesi içeren endüstri bloglarını 
okur. Bir blog yazarı, gönderisinde bir Bunge ürününü 
sert bir dille eleştirmektedir. Magda yorumların tümüyle 
yanlış olduğunu ve Bunge ürününün kötü biçimde 
yansıtıldığını düşünür. Şirketi kendi blogunda savunmaya 
karar verir. Bunge dışında birinin sahip olamayacağı dahili 
araştırmalara erişimi olduğundan ikna edici bir argüman 
sunabileceğine inanır. Bu, Magda'nın durumu idare 
etmesi için iyi bir yol mu?

Hayır. Araştırma sonuçları gibi bilgiler gizli şirket mülküdür; 
çevrimiçi yayınlamamız değil, korumamız gereken bir 
varlıktır. Magda; durumu, en uygun yanıtı belirleyebilecek 
olan İletişim bölümüne başvurarak idare etmelidir. Kamu 
iletişimini idare etme sorumluluğunu bu ekibe bırakarak, 
Bunge ve ürünleri hakkında tutarlı bir ses ve mesaj 
oluşturabiliriz.

GİZLİ BİLGİLER VE FİKRİ MÜLKİYET
Gizli bilgiler
Bunge'un gizli bilgilerini muhafaza etmek vazifemizdir. Gizli bilgiler yalnızca ticari amaçlarla kullanılmalı ve yalnızca yetki 
sahibi olan ve bilmesi gereken kişilerle paylaşılmalıdır. Her birimizden aynı zamanda bir ticari ilişki sonucunda edinilmiş her 
türlü kamusal olmayan üçüncü taraf bilgilerini de gizli tutmamız beklenir. Gizlilik göreviniz, Bunge'deki işiniz sona erdikten 
sonra da devam eder. Aynı ilke, kuruluşumuzun içinde ve dışındaki insanlarla yapılan konuşmalar için de geçerlidir. Bunge 
içinde gizli bilgileri yalnızca bilgi sahibi olması gereken insanlarla paylaşın. Gizli bilgilerin ifşa edilmesini önlemek için 
tesislerimiz, bilgisayarlarımız, belgelerimiz ve diğer hassas materyallerimizi emniyete almaya özel bir özen gösterin. Ayrıca 
hepimiz gizli bilgileri lokanta, tuvalet, taksi, uçak, asansör veya Şirketin ortak alanları gibi kulak misafiri olunabilecek yerlerde 
tartışmaktan kaçınmalıyız.

Gizli bilgileri ifşa etmenizi gerektiren yasalar veya düzenlemeler ile karşılaştığınız takdirde, lütfen kılavuzluk etmeleri için Hukuk 
Departmanına başvurun. İlave bilgiler için lütfen Gizli Bilgileri Koruma Politikası ve Kurumsal Açıklama Politikaları kaynaklarına 
başvurun. 

Fikri mülkiyet
Şirketimizin fikri mülkiyet haklarını korumalı ve uygulamalıyız. Fikri mülkiyet patentler, ticari markalar, ticari sırlar, icatlar 
veya işlemler gibi akıl ürünlerini ifade eder. Yasalar, diğer fiziksel mülk şekillerinde olduğu gibi bu mülkiyette de haklarımızı 
korur. Yasalar tarafından izin verildiği ölçüde, Şirket materyalleriyle, Şirket zamanı içinde, Şirket hesabına veya görevlerimizin 
kapsamında yaratılan tüm fikri mülklerin hakları Bunge'a aittir. Başkalarının bizim fikri mülkiyet haklarımıza nasıl saygı 
göstermesini istiyorsak, başkalarının haklarına da aynı şekilde saygı göstermeliyiz, buna lisans veya diğer benzeri anlaşmalara 
uyulması dahildir. İlave bilgiler için lütfen aşağıdaki Diğerlerine Adil Davranmak bölümüne bakın.

 Soru-Cevap
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ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Her zaman Bunge'un çıkarlarına uygun davranmalıyız. Çıkar 
çatışması, aile üyelerimizin, arkadaşlarımızın ve iş arkadaşlarımızın 
çıkarları da dahil olmak üzere kişisel çıkarlarımız, Bunge adına 
mantıklı ve objektif kararlar verme becerimize zarar verebileceği 
zaman ortaya çıkar. 

Çıkar çatışmasına yol açabilecek tüm faaliyetleri bu Kurallar içinde 
belirlemek mümkün değildir. Aşağıdaki bölümler, çatışmaların 
çıkabileceği en genel durumların bazılarını yansıtır. 

Dış istihdam ve iş ilişkileri
Her birimiz Bunge dışındaki istihdamın çalışma performansını 
olumsuz etkilememesini veya bir çıkar çatışması yaratmamasını 
sağlamaktan sorumluyuz. Her türlü ikincil istihdamla ilgili 
müdürünüzü bilgilendirmeniz gerekir. Bunge'nin rakibi olan 
veya Bunge ile iş yürüten (ya da yürütmeyi isteyen) herhangi bir 
kuruluşta, müdürünüzün, Hukuk Departmanının veya GEC'nin 
önceden yazılı onayı olmadan direktör, görevli, danışman, çalışan 
veya herhangi başka bir görevde çalışamazsınız.

 
Gizli bilgiler, ifşa edildiği takdirde rakiplerin kullanabileceği veya Bunge veya iş ortakları ve 

müşterileri için zararlı olabilecek kamusal olmayan bilgilerdir. Gizli bilgi örnekleri içinde 

şunlar bulunur:

• Ticaret planları

• Finansal öngörüler ve projeksiyonlar

• Kamusal olmayan finansal bilgiler

• Potansiyel birleşmeler, satın alımlar veya elden çıkarmalarla ilgili planlar

• Müşteri listeleri, pazarlama stratejileri ve fiyatlandırma bilgileri

• Ticari sırlar

• Gizlilik anlaşmaları veya avukat-müvekkil gizliliği tarafından korunan bilgiler

BİLİYOR MUYDUNUZ?
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 Finansal çıkarlar
Bunge ile iş yapan veya ona rakip olan herhangi bir kuruluşta, müdürünüzden, Hukuk Departmanından veya GEC'ten yazılı bir 
izin almadığınız sürece sizin ya da yakın aile üyelerinizin sahip olduğu finansal veya başka türlü bir çıkar olamaz. Ancak, halka 
açık herhangi bir kuruluşun tedavüldeki hisselerinin %1'inden az kısmına sahipliğe (veya yatırım fonları veya benzeri zorunlu, 
yönlendirilmeyen düzenlemelerle birlikte %1'i aşan kısmına sahipliğe) izin verilir.

Aile üyeleriyle veya yakın kişisel tanıdıklarla birlikte çalışma
Kişisel ve profesyonel ilişkilerimiz arasında herhangi bir çıkar çatışmasının oluşmasından kaçındığımızdan emin olmalıyız. 
Örneğin müdürler eşini veya birinci dereceden bir akrabasını (eş, çocuk, ebeveyn, kardeş, büyük anne veya büyük baba, 
torun, teyze, hala, amca, dayı, kuzen, hayat arkadaşı, medeni birliktelik partneri veya karşılık gelen kayın akrabalığı ya da “üvey” 
ilişkileri) ve romantik bir ilişki içinde olduğu ya da yakın arkadaşı olan herhangi birini denetleyemez. Yine, akraba olan Bunge 
çalışanları, önemli Bunge varlıklarının kontrolü ve denetlenmesi konusunda sorumluluk paylaşamaz. Ek olarak, Bunge, ilgili 
istihdam düzenlemesi için Baş Hukuk Müşaviri'nden gerekli onayları almaksızın, bir direktörün veya üst düzey yöneticinin birinci 
dereceden akrabalarını işe almayacaktır.

Kurumsal fırsatlar
Bunge ile asla rekabet içine girmemeliyiz veya Şirket mülkünü, bilgisini veya Bunge'daki pozisyonumuzu kişisel kazanç için 
kullanmamalıyız. Bu nedenle, Bunge’deki istihdamımız süresince işimizle ilgili olarak sunulan herhangi bir ticaret veya yatırım 
fırsatını önce Bunge'ye sunmadan asla kişisel olarak kabul etmemeliyiz (aynı şey birinci dereceden akrabalarımız için de 
geçerlidir). Hepimizin Bunge'ye karşı, meşru çıkarlarını elimizden geldiğince geliştirmek gibi bir görevi vardır. Ayrıca, aile üyeleri 
ve arkadaşlar da dahil olmak üzere başka birine asla böylesi bir ticaret veya yatırım fırsatını kişisel kazanç amacıyla alması için 
yardımcı olamayız.

Ronaldo yakın zamanda memleketine yakın bir tahıl 
ambarına nakledildi ve müdürlüğe terfi etti. Amcaları 
yakınlarda bir çiftlik arazisine sahip ve onların, zaman 
zaman Bunge'a mısır sattıklarını öğrendi. Ronaldo, bu 
alışverişlerin Bunge'daki yeni göreviyle ilgili bir çıkar 
çatışması yaratabileceğinden endişeleniyor. Ne yapması 
gerekir?

Ronaldo'nun haklı bir endişesi var ve bu durumu müdürü, 
Hukuk Departmanı veya GEC'nin dikkatine sunması 
gerekir. Durum dikkatle gözden geçirilmelidir, bu 
potansiyel çıkar çatışmasını çözmek için özel önlemlerin 
alınması gerekebilir.

Soru-Cevap
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Joanna, Satın Alma departmanında çalışmakta ve 
tedarikçilerden teklif alıp düzenlemektedir. Joanna'nın 
kardeşi teklif veren şirketlerden birinin sahibidir ancak 
Bunge'daki kimse bu ilişkiden haberdar değildir. O da 
kardeşinin şirketinden daha düşük gelen iki teklifi seçim 
dışı bırakıp bırakmamayı düşünür. Ailesine ve Bunge'a 
olan bağlılığı arasında kalmıştır. Joanna'nın ne yapması 
gerekir?

Joanna müdürüne, Hukuk Departmanına veya GEC'ye 
ilişkiyi bildirmeli ve kendini ihale sürecinden çıkarmalıdır. 
Her çalışanın Bunge'ın iyiliği için çalışma zorunluluğu 
vardır.

Çıkar Çatışmalarını Bildirme
Çıkar çatışması görünümünü de içerecek şekilde tüm 
potansiyel çıkar çatışmalarından kaçınmalıyız. Çünkü, 
bir çatışma görünümü bile amaçlarımızın sorgulanmasına 
yol açabilir. Bir çıkar çatışması olayına dahil olduysanız veya 
dahil olabileceğinizi düşünüyorsanız yükümlülüğünüz, 
bunu vakit kaybetmeden müdürünüze, Hukuk 
Departmanına veya GEC'ye resmi olarak bildirmektir. 
Sizden potansiyel çatışmaları her yıl yazılı olarak bildirmeniz 
istenebilir, ancak ortaya çıkan çıkar çatışmalarını 
bildirme zorunluluğu yıl boyunca geçerlidir. Ayrıca, çıkar 
çatışmalarını bildirmekle ilgili tüm yerel süreçlere ve 
prosedürlere uymalısınız.

 
Bu çıkar çatışması senaryoları, bağlılığınızın bölünebileceği veya bölünmüş gibi görünebileceği 

her potansiyel durumu kapsamaz. Her türlü potansiyel çıkar çatışmasını değerlendirirken 

sağduyunuzu kullanmaktan ve herhangi bir şüpheli durumu müdürünüz, Hukuk Departmanı 

veya GEC'nin dikkatine sunarak kılavuzluk etmelerini istemekten siz sorumlusunuz.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Soru-Cevap

AHLAK | HER YERDE | HER GÜN

17



HEDİYELER VE EĞLENCE
Hediyeler veya eğlence teklifleri gibi ticari inceliklerin paylaşımı, şirketler ve müşterileri veya iş ortakları arasında iyi niyeti 
besleyen yaygın bir uygulamadır. Ancak, ister alan ister veren taraf olalım, hediyeler ve eğlence teklifleri gerçek veya görünürde 
mevcut bir çıkar çatışması yaratabilir ve bu nedenle üzerinde özenle durmayı gerektirir. Çalışanlar olarak biz her zaman, verilen 
veya alınan herhangi bir hediye ya da eğlence fırsatının, Kurallarımız ve geçerli her türlü politika ve yasa kapsamında kabul 
edilebilir olduğundan emin olmalıyız. Bir ticari kararı etkileyebilecek veya bağımsız yargıyı tehlikeye atabilecek gibi görünen her 
türlü hediye ya da eğlenceyi doğrudan veya dolaylı olarak vermemiz, sunmamız veya almamız yasaktır.

Makul olandan yüksek değere sahip bir hediye veya başka bir incelik teklifinin müdürünüze bildirilmesi ve onun tarafından 
onaylanması gerekir. Her türlü nakit para, ücret veya bahşiş teklifini de vakit kaybetmeden GEC veya Hukuk Departmanına 
bildirmelisiniz.

Sean'a, Bunge ile büyük bir sözleşmenin yenilenmesini 
müzakere etmekte olan bir tedarikçi tarafından iki adet 
Dünya Kupası bileti sunulur. Sean bu konuda müdürünü 
bilgilendirir ve Sean'ın hediyeyi geri çevirmesi gerektiği 
kararına varılır. Sean doğru şeyi mi yapmıştır?

Evet. Makul olandan yüksek değere sahip olan bu hediyeyi 
kabul etmeden önce müdürüne danışması bu durumda 
doğru yaklaşımdı. Ayrıca Bunge o sırada tedarikçiyle 
yaptığı sözleşmenin yenilenmesi konusunda görüşmelere 
devam ettiğinden, tedarikçinin teklifi, sözleşmenin yenilenip 
yenilenmemesi sonucunu etkilemeye yönelik bir girişim 
olarak görülebilirdi.

Soru-Cevap
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 Birincil amacın işle ilgili olması şartıyla yemek veya eğlence 
sunabilir ya da bunları kabul edebiliriz. Yemek veya eğlenceyle 
ilgili ilkeler geleneksel yerel ticaret ve endüstri uygulamasıdır 
ve yerel yasal şartlara uygundur. Aşırı sayılabilecek veya 
Bunge'yi mahcup edebilecek her türlü faaliyet yasaktır. Seyahat 
veya gecelik kalma gerektiren her türlü yemek veya eğlence 
teklifi önceden müdürünüzün onayını gerektirir. Herhangi bir 
uygunsuzluk veya çıkar çatışması algısından kaçınmak için 
işle ilişkili incelikleri sunarken veya kabul ederken sağduyu ve 
mantığın kullanılması gerektiğini unutmayın.

Genellikle Bunge çalışanları olarak hediye, yemek veya eğlence tekliflerini şu şartlar 
altında sunabilir veya kabul edebiliriz:

� Makul bir değerdedir

� Nakit para veya para karşılığı değildir

� Nadiren gerçekleşir

� İş ilişkisini makul biçimde tamamlar

� Yerel ticaret ve endüstri pratiklerine uygundur

� Alıcının bir zorunluluk hissetmesine neden olmaz veya bir zorunluluk 

görünümü yaratmaz

� Yerel yasaları veya alıcının şirket politikalarını ihlal etmez

� Gerektiği gibi tüm zorunlu dahili onayları almıştır

DAHA YAKINDAN BAKIN

Aşağıdaki İş Ortaklarımıza Odaklanmak—Rüşvet ve Yolsuzluğu Reddetmek bölümünde söz edildiği gibi, devlet 
görevlilerine hediye ve eğlence sunarken geçerli olan ilave şartlar ve gereklilikler mevcuttur.
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• Güvenli, Yüksek Kaliteli Ürünler ve Hizmetler Sunmak
• Başkalarına Adil Davranmak
• Adil Rekabet
• Rüşvet ve Yolsuzluğu Reddetmek
• Uluslararası Ticaret Yapmak

İŞ ORTAKLARIMIZA 
ODAKLANMAK
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 GÜVENLİ, YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLER VE HİZMETLER SUNMAK
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin her zaman güvenli ve yüksek kalitede olduğundan emin olarak müşterilerimizin güvenini 
korumaktan hepimiz sorumluyuz. Tüm işlemlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz tüm geçerli güvenlik ve sağlık düzenlemelerine 
uyacak veya bunları aşacaktır. Ürün güvenliği ve sağlık yasalarına uymak konusunda her birimizin sorumluluğu vardır. 

BAŞKALARINA ADİL 
DAVRANMAK
Müşterilere adil davranmak
Bunge, müşterilerimize ahlaki, adil ve tüm geçerli yasalara 
uygun biçimde davranmaya bağlıdır. Müşteri anlaşmaları, 
müşterilerimizin işine verdiğimiz değeri yansıtır. Ürünler 
ve hizmetler konusundaki tüm ifadelerin adil olması, 
gerçeği yansıtması ve tam olması gerekir. Mevcut veya 
potansiyel müşterilerimizi asla aldatmamalı veya yanlış 
yönlendirmemeliyiz.

Tedarikçileri seçmek
Tedarikçilerimize değer veririz ve geçerli yasalara uyan 
ve bu Kurallar içinde belirtilenlere uygun ilkelere göre 
hareket eden kuruluşlarla iş yapmak isteriz. Tedarikçi seçim 
kararlarımızı kişisel ilişkiler veya çıkarlara göre değil, işle ilgili 
meşru kriterlere göre alırız. Buna ürün ve hizmetlerin kalitesi, 
maliyet, güvenilirlik ve deneyim gibi kriterler dahildir. 

ADİL REKABET
Bunge, faaliyet gösterdiği çoğu ülkede rekabet yasalarına 
tabidir. Her zaman dürüst rekabet etmeli ve geçerli yasalara 
uymalıyız. Asla Şirketin yüksek ticari dürüstlük ve ahlaki 
ticaret davranışı standartları konusundaki itibarını küçük 
düşürebilecek eylemlerde bulunmamamız, başarımız için 
hayati önemdedir. 
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 Uygunsuz anlaşmalardan kaçınmak
Bunge piyasada dinamik ancak adil bir şekilde rekabet ederek başarılı olur. Rekabet veya tekelleşmeyi önleyici yasalar adil 
rekabeti teşvik etmek amacını taşır ve faaliyette olduğumuz yargı alanlarında geçerli olan rekabet yasalarına tümüyle uymak 
Bunge'nin politikasıdır. Bunu yapmamızın bir yolu da, endüstri konferansları veya ticaret birliklerine katılım gibi Bunge'nin 
rakipleriyle etkileşim içinde olduğumuz tüm durumlarda tedbirli davranmaktır. Rekabet yasaları genellikle rakiplerle ticareti 
baskı altında tutabilecek herhangi bir anlaşma yapmayı yasaklar. Bunun en yaygın örnekleri fiyat sabitleme, faaliyetleri kısıtlama, 
ihaleye fesat karıştırma ve pazarlar, bölgeler veya müşterileri bölmedir. Aynı zamanda ürünleri uygunsuz biçimde gruplayan, 
yeniden satış fiyatlarını sabitleyen veya bazı müşterileri boykot eden herhangi bir anlaşma yapmaktan da kaçınmalıyız. Bu 
tür anlaşmaların yasa dışı olması için resmi veya yazılı olması gerekmediğini unutmayın; gayriresmi el sıkışmalar da rekabet 
yasalarını ihlal edebilir. Rekabet yasaları karmaşık olabilir ve ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi ve kılavuzluk 
için lütfen Rekabet Yasasına Uyum Kılavuzu belgemize başvurun ve sorunuz olduğu takdirde Hukuk Departmanına danışın.

Başkaları hakkında rekabet bilgileri
Bunge'nin rekabeti sürdürebilmesi için endüstri hakkında zamanında bilgi toplaması önemlidir, bunlara rakiplerimiz hakkındaki 
bilgiler de dahildir. Bu uygulama uygun ve izin verilebilir olsa da yalnızca adil ve yasal yöntemlerle elde edilen bilgileri 
kullanabilirsiniz. Örneğin, her zaman ticaret bültenleri, basın bültenleri veya şirket web siteleri gibi tüm kamuya açık bilgileri 
gözden geçirebilirsiniz. Kamuya açık olmayan bilgileri hile veya manipülasyon gibi yollarla yasa dışı veya ahlaksız faaliyetler 
sonucunda elde edemezsiniz. Benzer biçimde, kişisel olarak toplandığında kabul edilemez olan rekabet bilgilerini elde etmek 
için asla üçüncü bir tarafı devreye sokmamalısınız.

Uygunsuz biçimde elde edildiğine inandığınız gizli veya tescilli bilgiler size sunulduğu takdirde, vakit kaybetmeden Hukuk 
Departmanını bilgilendirmelisiniz.

Bunge için çalışan Aziz'e bir rakip şirket için çalışan ve 
üniversiteden arkadaşı olan Khai yaklaşır. Khai, bölgelerini 
bölmek suretiyle satışlarını arttırmaları için bir strateji 
önerir. Aziz, Khai'nin planını kabul etmeli midir? 

Hayır. Müşterileri ve coğrafi bölgeleri ayırmak, hemen 
hemen tüm yargı alanlarında yasanın ihlali sayılır 
ve Bunge buna hiçbir yerde izin vermez. Bir rakip 
herhangi bir zamanda bölgeleri ayırmakla ilgili bir 
konuşma başlatırsa, bu konuşmayı hemen sonlandırın. 
Adil rekabeti yansıtmıyor gibi görünen herhangi bir 
konunun tartışılması konusundaki her türlü girişimi vakit 
kaybetmeden Hukuk Departmanına bildirin.

Soru-Cevap
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 RÜŞVET VE YOLSUZLUĞU REDDETMEK
Rüşvet ve bahşişler
İşimizdeki hedeflerimize, faaliyet gösterdiğimiz her yerde dürüstlükle ve yasalara uygun biçimde ulaşmaya çalışırız. ABD ve 
faaliyette olduğumuz diğer ülkelerde, ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil olmak üzere rüşvet ve 
yolsuzluğu önlemek için tasarlanmış geçerli yasalara uyarız.

Rüşvet iş elde etmek veya tutmak, herhangi türde bir ticari avantaj kazanmak veya kararları etkilemek için herhangi değerli 
bir şeyin sunulmasıdır. Bir rüşvet olarak algılanabilecek hiçbir ödeme şeklini asla sunmamalı, talep etmemeli, kabul etmemeli 
veya kabul etme konusunda isteklilik göstermemeliyiz, buna bahşişler de dahildir. Ayrıca, asla üçüncü bir taraftan bizin adımıza 
herhangi bir rüşvet vermesini veya teklif etmesini istememeliyiz. 

 Bahşiş iş anlaşmaları yapma veya bunları teşvik etme karşılığında bir ödül olarak ödenen miktardır.

İlave bilgi ve kılavuzluk için lütfen Yolsuzluk Karşıtlığına Uygunluk Politikası kaynağına başvurun.

Danışmanlar, acenteler, temsilciler, nakliyat göndericileri, diğer lojistik acenteler ve ortak 

girişim ortakları gibi Bunge'yi temsil etmesi için seçilen üçüncü tarafların, iş yaparken bu 

yolsuzluk karşıtı yasaları bildiklerinden ve bunlara uyduklarından emin olmalıyız, onların 

faaliyetlerinden Şirket sorumlu tutulabilir.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Devlet görevlileriyle etkileşim kurmak 
Devlet görevlileriyle etkileşim, kendine has zorluklara sahiptir. İster müşteri ister düzenleyici olsunlar, devlet görevlileriyle 
etkileşimimizin, bizim her yerde, her gün ahlaka olan bağlılığımızı yansıtmasını sağlamamız gerekir. Devlet görevlileriyle ilişki 
kurarken bizim için geçerli olan çeşitli yolsuzlukla mücadele yasalarını bilmeli ve bunlara uymalıyız. Devlet görevlilerine veya 
onların aile üyelerine küçük hediyeler veya ucuz yemekler sunmak bile uygunsuz veya yasa dışı olabilir ve rüşvet sayılabilir. 
(Daha fazla bilgi için Hediyeler ve Eğlence başlıklı önceki bölüme de bakın.)

Devlet görevlileriyle etkileşimi düzenleyen yasalar karmaşıktır. İhlaller için hem Bunge hem de sorumlu çalışan ciddi para 
ve başka türde cezaları ödemek zorunda kalabilir. Devlet görevlileriyle etkileşim hakkında sorularınız varsa veya bir rüşvet 
gözlemlediyseniz ya da bundan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden Hukuk Departmanı veya GEC'ye başvurun. 

İlave bilgi ve kılavuzluk için lütfen Yolsuzluk Karşıtlığına Uygunluk Politikası kaynağına başvurun.
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Cheng, aynı kamu sağlığı denetçisi tarafından düzenli 
olarak ziyaret edilen bir Bunge yemeklik yağ rafine 
tesisinin müdürüdür. Yakın bir zamanda kamu sağlığı 
denetçisi bazı eksiklikler bulduğunu ifade etmiştir 
ve Cheng'i, denetçiye ufak miktarda bir nakit ödeme 
yapmadığı takdirde tesisi kapatmakla tehdit etmiştir. 
Cheng üretimde olabilecek herhangi bir kesintiden 
dolayı endişelidir. Miktar küçük olduğu için, tesisin 
çalışmaya devam etmesini sağlamak için ödemeyi 
yapabilir mi? 

Hayır. Cheng, tesisin üretiminin kesintiye uğratılmasını 
önleyerek Şirkete yardım ettiğini düşünebilir. Ancak, bu 
koşullar altında sağlık denetçisine herhangi bir değerde 
bir şey vermek bir rüşvet olarak addedilir çünkü ödeme 
denetçinin tesis üzerinde yaptığı incelemeyi etkilemek 
amacını taşır. Cheng ödemeyi yapmayı reddetmeli ve 
vakit kaybetmeden Hukuk Departmanı veya GEC'ye 
başvurmalıdır.

 Soru-Cevap

Kara para aklamayı önleme 
Kara para aklama veya yasa dışı veya gayrimeşru amaçlarla 
finansman sağlamayı yasaklayan tüm yasalara uyarız. Bu 
kısmen, sahtekarlık, terörizm veya uyuşturucu ticareti gibi 
cezai faaliyetlerden edinilen fonları içeren alışverişler içine 
giremeyeceğimiz anlamına gelir. Aksini yapmak, kara para 
aklamayı önleme ve terörizmi önleme yasalarını ihlal edebilir. 

Kara para aklama, kişiler veya gruplar yasa dışı faaliyetlerini 
saklamaya veya yasa dışı fonlarının kaynaklarını yasal gibi 
göstermeye çalıştıklarında gerçekleşir. Bunge'un meşru 
fonlarla meşru amaçlar için itibar sahibi müşteriler veya 
iş ortaklarıyla çalışmasını sağlamalıyız. Bu nedenle, nakit 
ödemeler veya diğer alışılmadık ödeme koşulları talepleri 
gibi "tehlike işaretlerinin" farkına varmalıyız. 

Kara para aklama ve terörizmi önleme sorunları karmaşık 
olabilir. Size doğru gibi gelmeyen herhangi bir alışverişle 
karşılaştığınız takdirde, Hukuk Departmanı veya GEC'ye 
başvurmalısınız.
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Elizabeth, kar amacı gütmeyen bir gruptan Bunge'un 
yakın zamanda kuraklık yaşanan bir ülkeye büyük 
miktarda tahıl göndermesini isteyen bir sipariş alır. 
O ülkenin belirli hükümetlerce ülke yaptırımlarına 
tabi olan bir ülke olduğunu bilir ancak kâr amacı 
gütmeyen grubun, bu yardım sevkiyatını yasal kılan 
özel bir düzenlemesi olması gerektiğini, böylece 
siparişin gönderilmesinin sorun olmayacağını düşünür. 
Elizabeth işleme devam etmekle doğru mu yapar?

Hayır. Elizabeth, Bunge'un geçerli yaptırım yasalarına 
tümüyle uymasını sağlamak için gerekli müşteri inceleme 
prosedürleri de dahil Bunge Ekonomik Yaptırımlara 
Uygunluk Politikası'na uymalıdır. Bu yasalar karmaşık 
olduğundan ve sıklıkla değiştiğinden, herhangi bir sorunuz 
olması durumunda Hukuk Departmanına başvurun. 

Soru-Cevap

 ULUSLARARASI TİCARET
İthalat ve ihracat idaresi 
Uluslararası ticaret faaliyetimizi düzenleyen tüm kurallara 
özenle uymamız gerekir. Mal veya hizmetlerin ithalatı 
veya ihracatıyla uğraşan her birimiz Ekonomik Yaptırımlara 
Uygunluk Politikası ve ihracat, yeniden ihracat veya ithalatla 
ilişkili yasaları anlamalı ve bunlara uymalıdır. 

Ekonomik yaptırımlar ve boykotlar
Şirketimiz, kurumsal global bir varlık olarak yürürlükte olan 
tüm ekonomik yaptırımlar ve boykot karşıtı yasalara uyar. 
Ekonomik yaptırımlar devletler ve uluslararası kuruluşlar 
tarafından hedeflenen ülkeler ve kişiler veya varlıklara karşı 
uygulanan kısıtlamalardır. Kısıtlanan faaliyetler varlık aktarımı, 
para ödemeleri, hizmet tedariki, finansal anlaşmalar, ithalat 
ve ihracat ve belirli ülkelere seyahati içerebilir. Bunge faaliyet 
gösterdiği her yerde geçerli olan tüm kısıtlamalara uyar.

Ayrıca, şirketin, belirli uluslararası boykotlara katılması veya 
iş birliği yapmasını yasaklayan belirli boykot karşıtı yasalara 
da tabiyizdir. Boykotla ilgili bir talep aldığınız takdirde, 
kılavuzluk için vakit kaybetmeden Hukuk Departmanına 
başvurmalısınız. Bu tür taleplerin reddedilmesi ve düzenleme 
kuruluşlarına bildirilmesi gerekebilir.

Bu yasalar altındaki kısıtlamalar sık sık ve çoğunlukla 
önceden uyarı verilmeksizin değiştirilir. Ekonomik yaptırım 
yasaları veya boykot karşıtı yasalar veya politika hakkında 
sorularınız olduğu takdirde lütfen vakit kaybetmeden Hukuk 
Departmanına başvurun. Bu yasalara uymamak para ve cezai 
müeyyideleri de içeren ağır cezalarla sonuçlanabilir. 
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• Doğru Defter ve Kayıt Tutmak
• İçeriden Bilgi Ticareti

HİSSEDARLARIMIZA 
ODAKLANMAK
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 DOĞRU DEFTER VE KAYIT TUTMAK
Dürüst ve doğru muhasebe pratikleri
Hissedarlar, doğru ve tam defter ve kayıt tutulması konusunda çalışanlar olarak her birimize güvenir. Bu belgeler, kamusal 
beyanatlarımız ve dosyalarımızın temelini oluşturur. Bunlar, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumuyla ilgili doğru bir 
görünüm sunmalıdır. Çalışanlar olarak bizler, Bunge'nin kayıtlarında yansıtılan bilgilerin tam, doğru ve anlaşılır olmasını 
sağlamalıyız. Herhangi bir işlemin gerçek doğasını tahrif edemeyiz veya yanlış sunamayız. Aynı zamanda, defterlerimiz ve 
kayıtlarımızda kayıtlı olmayan herhangi bir işlemi yürütmemiz de kesinlikle yasaktır. 

Michael bir  
Bunge tahıl ambarında fiziksel bir envanter 
çıkarmaktadır. Bu sırada ufak bir uyuşmazlığın olduğunu 
fark eder. Bunun sebebini bulmak için çaba harcamak 
yerine, uyuşmazlığın kaybolmuş gibi görünmesini 
sağlamak için sayıları ayarlayarak düzeltmeye karar verir. 
Bu, Michael'ın bulduğu durumu idare etmesi için kabul 
edilir bir yöntem midir?

Hayır. Michael, Şirket kayıtları veya sayılarında ufak 
ayarlamalar yapmanın sorun olmayacağını düşünebilir 
ancak bizim, tüm Şirket kayıtlarında gönderdiğimiz 
bilgilerin tam ve doğru olmasını sağlamak konusunda bir 
sorumluluğumuz vardır. Michael uyuşmazlığı çözmeye 
çalışmalı ve çözemezse müdüründen veya Kontrolörler 
departmanından kılavuzluk almalıdır.

Soru-Cevap

Finansal beyanatlar ve dolandırıcılık
Her birimiz şirketin yerel ve konsolide finansal beyanatlarının doğru ve 
dürüst olmasını sağlamalıyız. ABD merkezli bir şirket olarak Bunge, ABD 
düzenleyici kurullarına çeşitli finansal raporlar ve başka dosyalar göndermekle 
yükümlüdür. Bu belgeler doğru olmalı ve zamanında verilmelidir.

Bunge çalışanları olarak bizler, raporlamayı yöneten tüm yasal ve 
düzenleyici şartlara uymalı ve Bunge'nin dahili kontrollerini izlemeliyiz. 
Yanlış, eksik veya zamanında verilmeyen kayıtlar veya raporlar, işin 
içinde olanlar açısından yasal sorumluluğun yanı sıra işe son vermeyi de 
içeren disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir. Tüm çalışanlar mümkün olan 
en kısa sürede her türlü şüpheli muhasebe veya denetim tutarsızlıklarını 
bildirmek zorunluluğundadır.

Asla, sahtecilik yaparak temel dürüstlük ilkemizden taviz vermemeliyiz. 
Sahtecilik bir çalışanın Şirket kaynaklarını suistimal etmesi veya bilerek 
kendi veya başkalarının çıkarları için bilgileri saklaması, değiştirmesi, 
saptırması veya çıkarması sonucunda gerçekleşir. İlave bilgi ve kılavuzluk 
için lütfen Global Sahtecilik ve Suistimal Politikası kaynağına başvurun.
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 Kayıt yönetimi
Bunge'nin kayıtları; iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri ve muhasebe standartları gibi yasalara ve düzenlemelere tabidir. 
Bunge'nin ürettiği bilgiler, bilginin nasıl tutulduğuna bakılmaksızın bir iş kaydı olarak değerlendirilir. Çalışırken kullandığınız 
iş kayıtlarının Kayıtların Yönetimi ve Tutulması Politikası ve yerel ilkelere uygun olarak tutulması, saklanması ve imha edilmesi 
gerekir. Kontrolünüz altında yasal bir dava veya soruşturmayla ilgili olan herhangi bir kaydın varlığından haberdarsanız, aksi 
size bildirilmediği sürece ilişkili belgeleri değiştiremez, saklayamaz veya imha edemezsiniz. Buna Hukuki Zapt denir. Bir kaydın 
Hukuki Zapt altında olup olmadığıyla ilgili sorularınız olursa lütfen Hukuk Departmanına başvurun.

Denetimler ve soruşturmalar
Bunge, Bunge ürünleri veya faaliyetleri üzerinde denetim yapan veya bunları gözden geçiren harici ve dahili denetçiler ve 
soruşturmacıların yanı sıra devlet soruşturmacılarıyla da iş birliği yapmalıdır. Çalışanlar olarak biz asla herhangi bir soruşturma 
veya incelemeye müdahale etmeye ya da uygunsuz biçimde etkilemeye çalışmamalıyız. Bir denetim veya soruşturma esnasında 
herhangi bir sorunuz olursa, müdürünüze, Hukuk Departmanına veya GEC'ye danışın. Resmi bir soruşturma gerçekleşiyorsa, tüm 
yasal protokollere uyun; bunlara, devam etmeden önce vakit kaybetmeden Hukuk Departmanına başvurmak dahildir. 

İÇERİDEN BİLGİ TİCARETİ
İçeriden bilgi ticareti, içeriden alınan bilgilere, yani Şirketle ilgili 
kamunun henüz bilmediği önemli bilgilere dayalı olarak şirketin 
menkul kıymetlerinin alınması veya satılmasıdır. Çoğu ülkenin yasaları 
ve kendi iç politikalarımız içeriden bilgi ticaretini yasaklar. Bu yasalar 
bize, gizli Şirket bilgilerinin kişisel kazanç için olmadığını hatırlatır. 
Bunge hakkında içeriden bilgilere sahipseniz, bu bilgilerin kamuya 
açıklanmasından sonra makul bir süre geçmeden yasal olarak Bunge 
hisselerinin ticaretini yapamazsınız veya başkalarına bu ticareti 
yapmalarını söyleyemezsiniz. Bu ilke aynı zamanda, Bunge'deki işiniz 
süresince öğrenebileceğiniz üçüncü tarafın içeriden edinilen bilgilerine 
dayanarak ticaret yapma konusunda da geçerlidir. Bu içeriden bilgi 
ticareti yasalarını ihlal ettiğiniz takdirde, hem siz hem de Bunge büyük 
para cezaları ve hapis gibi ağır cezalara çarptırılabilirsiniz. Ayrıca, işe son 
vermeyi de içeren disiplin cezalarına tabi olabilirsiniz.

İçeriden önemli bilgi nedir?
Bilgi, makul bir yatırımcının bir hisseyi alması, satması veya elinde 
tutmasını etkileyebilecekse önemli kabul edilir. Bilgi, kamuya 
açıklanmamışsa içeriden olarak kabul edilir. Genel bir kural olarak, 
bilginin kamusal sayılabilmesi için resmi olarak açıklandığı günün 
üzerinden en azından iki tam ticaret gününün geçmesi gerekir. 
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 İçeriden edinilen önemli bilgilerin hem olumlu hem de olumsuz olabileceğini de unutmamak önemlidir. Bir hisse işlemi 
yapmayı planlıyorsanız ve Bunge veya başka bir şirket hakkında içeriden önemli bilgilere sahip olduğunuza inanıyorsanız lütfen 
İçeriden Bilgi Ticareti Hakkında Kurumsal Politika ve Prosedür kaynağına başvurun veya Soru Sormak ve Endişeleri İfade Etmek 
başlığı altında sıralanan kaynaklardan birine danışın.

Rachel, Bunge'de İletişim müdürüdür. Yaklaşan önemli 
bir satın alımla ilgili basın bültenleri yazmak için ekibiyle 
birlikte çalışır. Kamuya duyurulmadan önce nişanlısını 
mümkün olduğu kadar çok Bunge hissesi alması için 
teşvik eder. Ona herhangi bir detay vermediğine göre 
bunu söylemesinde bir sakınca yoktur, değil mi?

Hayır. Rachel bildiği tüm detayları vermemiş olsa bile yine 
de tüyo vermiştir. Rachel konumunu ve kendisine verilen 
bilgileri kişisel kazanç için suistimal etmektedir.

Soru-Cevap

İçeriden edinilen önemli bilgiler konusunda yaygın bazı örnekler şunları içerir:

 • Kazanç veya karlılık verileri veya öngörüleri
 • Bekleyen önemli satın alımlar, elden çıkarmalar veya yatırımlar
 • Önemli davalar ve başka yasal gelişmeler
 • Yönetimde önemli değişiklikler
 • Yeni ürün bilgileri

DAHA YAKINDAN BAKIN

Tüyo vermek
İçeriden bilgi ticareti yasaları, kamuya açık olmayan önemli 
bilgileri arkadaşlar ve aileyle paylaşmak konusunda da 
geçerlidir. Ticaret konusunda başkalarına önerilerde 
bulunmaya tüyo adı verilir. Tüyo vermek içeriden bilgi 
ticaretinin bir çeşidi olarak değerlendirilir ve tüyoyu veren ve 
alan ağır para veya hapis cezalarına çarptırılabilir.
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• Çevresel Sürdürülebilirlik
• Politik Faaliyetler
• Dış İletişim

TOPLULUKLARIMIZA 
ODAKLANMAK
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Erica, kendi alanında kullanılan bir çözücü konteynerinde 
ufak bir sızıntı olduğunu fark eder. Kısa süre sonra farklı 
bir yere nakledilecektir. Yarından sonra bunun kendi 
problemi olmayacağını düşünür ve problemi tümüyle 
göz ardı eder. Erica'nın kararı doğru karar mıdır?

Hayır. Nakil sırasında hatalı konteyner, çevresel bir tehlike 
yaratabileceği yerlerde sızıntı yapabilir. Erica gördüğünü 
raporlamalı ve sorunu çözmek için uygun protokolü izlemelidir.

 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bunge; faaliyetlerini, çevresel kaliteyi arttırıcı bir şekilde yürütür. Faaliyet 
gösterdiğimiz yerlerdeki toplulukların refahını geliştirmeye bağlıyız. Her 
birimiz, Bunge'nin çevresel standart politikaları ve faaliyet gösterdiğimiz 
yerlerde geçerli olan çevre yasalarına dikkat etme sorumluluğunu taşırız. İlave 
bilgi ve kılavuzluk için lütfen Çevre Politikası kaynağına başvurun.

POLİTİK FAALİYETLER
Bunge, her birimizin kendi zamanımız ve kendi hesabımıza seçtiğimiz politik faaliyetleri destekleme hakkımız olduğunu kabul 
eder. Ancak kişisel politik faaliyetler için asla Bunge mülkünü veya kaynaklarını kullanamayız. Ayrıca, izin verilmediği sürece asla 
Bunge'nin adına herhangi bir politik faaliyete girmemeliyiz. Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen Hukuk Departmanı veya Devlet 
İşlerine başvurun. Son olarak, çoğumuz benzer ilgilere sahip olsak da, belirli bir davayı savunduğu için bir iş arkadaşı üzerinde 
asla baskı kuramayız.

DIŞ İLETİŞİM
Görüşme veya bilgi için medya talepleri
Kamuyla olan iletişimimiz, işimizin tam, doğru ve gerçeğe uygun bir resmini sunmalıdır. Yalnızca atanmış Şirket temsilcileri 
Bunge hakkında bilgi ve haber paylaşabilir. Bu nedenle, sözcü olarak atanmadığımız sürece Bunge adına kamuya açıklama 
yapamayız. Bir basın mensubu sizinle bağlantı kurarsa lütfen İletişim departmanına başvurun.

Yatırımcı sorguları
Benzer biçimde, yatırımcıları etkileyebilecek veya hisse piyasalarında etki yaratabilecek haberler yalnızca atanmış Şirket temsilcileri 
tarafından duyurulabilir. Bir yatırımcı, hisse analisti veya başka bir finansal irtibat sizden bilgi istediği takdirde, talep gayriresmi olsa 
bile lütfen onları Yatırımcı İlişkilerine yönlendirin. İlave bilgiler için lütfen Kurumsal Açıklama Politikası kaynağına başvurun.

Soru-Cevap
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KAYNAKLAR
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 İÇ UYGUNLUK YAPISI
Global Ahlak ve Uygunluk (GEC) ve Baş 
Uygunluk Görevlisi
Baş Uygunluk Görevlisi ve GEC üyeleri, Mesleki 
Ahlak Kurallarının günlük idaresi ve gözetiminin ana 
sorumluluğunu taşır. Kurallara göre GEC'nin onayının 
gerektiği her yerde çalışanlar, bölgesel GEC müdürlerine 
danışmalıdır. Tüm GEC müdürlerinin iletişim bilgilerine 
GEC portalından erişilebilir.

Hukuk Departmanı
Hukuk Departmanı Baş Uygunluk Görevlisi ve GEC ile 
birlikte yakın biçimde çalışarak, Mesleki Ahlak Kuralları 
ve destekleyici politikalar ve prosedürlere Şirket çapında 
tutarlı biçimde uyulmasını sağlar. Uygunluk soruları konusunda yardımcı olabilecek ilave bir kaynak olarak işlev görür.

Bunge yardım hattı
Yardım hattı çok dillidir ve buna https://bunge.gan-compliance.com/caseReport adresi üzerinden, ayrıca ABD'de ve Kanada'da 
ücretsiz 1-888-691-0773 veya 1-866-921-6714 hattı aranarak ulaşılabilir. Ücretsiz, ülkelere özel telefon numaralarının listesi 
https://bunge.gan-compliance.com/caseReport sayfasında mevcuttur.

Yardım hattı, bağımsız bir üçüncü taraf tedarikçisi tarafından yürütülmektedir. Haftanın yedi günü, 24 saat açıktır. Kişiler 
kimliklerini açıklamak konusunda teşvik edilse de, yerel yasaların izin verdiği yerlerde anonim raporlar da kabul edilir. Raporlar 
mümkün olan ölçüde, konunun uygun biçimde soruşturulması ve çözülmesi gereğine uygun biçimde gizli tutulacaktır. 
Anonim raporlarla, verilen bilgilere göre mümkün olan ölçüde ilgilenilecektir. 

Feragatlerin açıklanması
Bu Kurallarda feragat beklenmez ancak belirli kısıtlı durumlarda feragat yapılabilir. Bu Kurallarda yapılacak herhangi bir feragat, 
Baş Uygunluk Görevlisinin önceden alınan yazılı iznini gerektirir. Bunge Limited yöneticileri veya direktörleri için yapılacak 
herhangi bir feragat yalnızca Yönetim Kurulu veya bir Kurul komitesi tarafından onaylandığı sürece mümkündür ve yürürlükte 
olan yasalar tarafından gerektirildiği gibi vakit kaybetmeden açıklanmalıdır. 
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Sorularınız veya 
endişeleriniz mi var?

Yardımcı olabiliriz.

GLOBAL AHLAK VE UYGUNLUK (GEC)
Baş Uygunluk Görevlisi ve GEC üyeleri, Mesleki Ahlak Kurallarının günlük idaresi ve gözetiminin ana sorumluluğunu taşır. Kurallara 
göre GEC'nin onayının gerektiği her yerde çalışanlar, bölgesel GEC müdürlerine danışmalıdır. Tüm GEC müdürlerinin iletişim bilgilerine 
GEC portalından erişilebilir.

BUNGE YARDIM HATTI
ONLINE @ https://bunge.gan-compliance.com/caseReport

TELEFON @ 1-888-691-0773 veya 1-866-921-6714 ABD ve Kanada içinde ücretsiz
(Ücretsiz, ülkelere özel telefon numaralarının listesi https://bunge.gan-compliance.com/caseReport sayfasında mevcuttur.)

Bunge Limited
Mesleki Ahlak Kuralları
© 2014 (Turkish/Türkçe)
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