GENTA

GENEL METAL SAN.VE T C A. . ET K KURALLARI

irketimiz , tüm çal malarda etik de erlere ve kurallara ba
önko ul sayan
sektöründe köklü ve lider bir kurulu olup, etik kurallar kurumsal kültürünün
temel ta lar ndan biri olarak görür.
irketin ; çal anlar, tedarikçiler, mü teriler, pay sahipleri, di er menfaat
sahipleri ve kamuoyu ile ili kilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara
sayg esast r. irketimiz sosyal sorumlulu unun, sosyal ve ekonomik hayattaki
rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve genel ülke
ekonomisinin geli mesi amac da göz önünde bulundurmaktad r.Bu çerçevede,
'Kurumsal Yönetim' ilkelerini benimseyen irketimizin etik kurallar a
daki
gibidir:

1. Dürüstlük
Kurum d

ve kurum içi tüm ili ki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esast r.

2. Gizlilik
irket bünyesindeki her çal an; ili kili ki i ve kurumlar ve di er çal anlara ili kin
özel bilgilerin gizlili inin bilincindedir ve bunlar saklamak zorundad r. Bu tür
bilgiler yaln zca i in ve görevin gerektirdi i profesyonel amaçlarla yasa ve
mevzuata uygun olarak kullan r ve sadece konuyla ilgili yetkili ki ilerle payla r.
Bu yükümlülük çal anlar n irket ile olan i ili kisinin sona ermesi halinde de
devam eder.

3. Ç kar Çat mas
Bireysel ç karlar ile irket veya ili kili ki i ve kurumlar n ç karlar
durumlar gözetilir ve önlenir.

n çat abilece i

irket çal anlar görevlerini yerine getirirken, irketimizin ç karlar
her eyden
üstün tutar, irket kaynaklar
veya itibar
kullanarak ahs na ya da yak nlar na
kar sa lamak anlam na gelebilecek her türlü eylem ve davran tan kaç r.

4. Sorumluluklar

z

irket, mü terilerine, çal anlar na, pay sahiplerine, tedarikçi ve i ortaklar na,
rakiplerine, çevreye ve topluma kar a
da s ralanan sorumluluklar yerine
getirmeye azami özeni gösterir.

4.a. Yasalara ve Mevzuata Uyum
irket her türlü faaliyetinde yasalara ve mevzuata uygun hareket eder. Bu
faaliyetlere ili kin bilgi, belge ve kay tlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve
muhafaza edilir. irket taraf ndan kamuya aç klanacak ve yetkili mercilere
sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve
irket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle do ru ve effaf olarak
haz rlan r.

4.b. Mü teriler
irket çal anlar i ini yaparken, mü terilerin beklentilerinin kar lanmas ve i
kalitesi ile memnun edilmeleri gerekti inin bilincindedir. Bu kapsamda mü teriler
ile olan ili kilerde dürüst ve adil davran r. Mü terilerle ili kilerde profesyonel bir
ekilde dürüstlük ve do ruluk ilkelerine ba
olarak, onlar n ihtiyaçlar
anlamak
için çaba gösterilir, yard mc olabilmek için içten, istekli ve sayg davran r.

4.c. Çal anlar
irketimiz, çal anlar na tarafs z, önyarg z ve adil davran r, bütün çal anlar n
sa kl , güvenli ve verimli bir i ortam nda çal mas için gereken özeni gösterir.
Tüm çal anlara gerek i e almada ve gerekse kariyer geli iminde rk, din,
cinsiyet, görev ve unvana bakmaks n f rsat e itli i tan r. Çal anlar n
performans na olumlu katk da bulunmas amac yla ki isel geli imleri için gerekli
imkanlar n sa lanmas na özen gösterilir.
Çal anlar n tabi olduklar mevzuat hükümlerinden do an haklar
ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine titizlik gösterilir.

n zaman nda

4.d. Kamuyu Bilgilendirme ve Pay Sahipleri
irket faaliyetleri; effafl k, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri
çerçevesinde yürütülür, bu hususlar dikkate al narak, yasalar ve mevzuat
çerçevesinde ortaklar n bilgilendirme sorumlulu u yerine getirilir.
Yat mc lar, finansal analistler, bas n mensuplar ve benzeri kesimlerle yap lacak
tüm görü meler irketin belirledi i "Bilgilendirme Politikas " çerçevesinde
yap r.Görev verilen bölümler d nda hiç bir çal an Genta , temsilen sözlü ya
da yaz aç klamada bulunamaz. Tüm hizmet ve i lemlerde menfaat sahiplerine
bilgi anla r, do ru, aç k, zaman nda ve eksiksiz olarak sunulur.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum titizlikle gözetilerek kamuya aç klanan
bilgilerde effafl k ilkesi gözetilir.

4.e. irket Varl klar

n Korunmas ve Do ru Kullan

irket kaynaklar verimli ve etkin kullan r, israftan kaç
ile uzun vadeli ba ar aras ndaki denge gözetilir.

4.f. Tedarikçi ve

Ortaklar

r. K sa vadeli hedefler

z

irketimiz, i yapt
ki i ve kurulu lara dürüst, adil, sayg ve iyi niyet kurallar
çerçevesinde davran r, yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

4.g. Rakiplerimiz
irketimiz sektörünün geli mesi, sektörde faaliyet gösteren tüm irketlerle
beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin süreklili inin
devam konusunda titiz davran r. Rakiplere kar haks z rekabetten kaç r, adil
rekabet ko ullar gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir. Rakiplerle
rekabet ederken dürüst ve adil davran r, yasalara uyulur.

4.h. Çevre ve Toplum
irketimiz tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye sayg do rultusunda
hareket eder.Tüm faaliyetlerde çevrenin korunmas na özen gösterir
Topluma olan sorumluluklar çerçevesinde e itime ve hay r i lerine yönelik
faaliyetlere, çevre bilinci ve toplumsal bilinci art rmaya yönelik çal malara, kamu
yarar na olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verilir.

