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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Yapabildiğimiz her durumda insan haklarını destekliyor ve koruyoruz. 
100'e yakın ülke ve bölgede faaliyet gösteren sorumlu bir şirket olarak, 
güçlü etik değerler ile iyi işletmenin el ele yürüdüğüne inanıyoruz ve 
faaliyet gösterdiğimiz ülke ve bölgelerin yasa ve yönetmeliklerine 
uymaya önem veriyoruz. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Bu alana verdiğimiz öncelikli önemi göstermek için: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 insan haklarının, özellikle de çalışanlarımızın, iş yaptığımız 
tarafların ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların insan haklarının 
korunmasını destekliyoruz 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 çalışanlarımızın yasalar çerçevesinde gönüllü örgütlenme 
özgürlüğü haklarına saygı duyuyoruz 

 provide a safe and healthy working environment  güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyoruz 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 cebri veya mecburi çalıştırmayı veya çocukların sörülmesini 
desteklemiyoruz 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 istihdamda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını ve iş yerinde 
çeşitliliği artırmayı destekliyoruz 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 çalışanlarımıza kariyerlerini geliştirmek için gerekli ücreti ve araçları 
sağlıyor ve sağlıklarını dikkate alıyoruz 

 promote fair competition and do not support corruption  adil rekabeti teşvik ediyoruz, yolsuzluğu desteklemiyoruz 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 işlerimizi yürürlükteki yasalara uygun olarak dürüstlükle ve 
doğrulukla yapıyoruz 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 bu politikaya uyumu sağlamak için şirket prosedür ve süreçlerini 
geliştirip uyguluyoruz 


