Kurumsal Sorumluluk Politikası
I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ
A. Dürüstlük

5. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm
paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri bizim için önemlidir. Proje yürüttüğümüz
ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler
vermeyiz ve kabul etmeyiz.

B. Gizlilik
Ulus Metal çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine
ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Ulus Metal faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece
belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb.
çalışmaları dışarı çıkarmayız.

II. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

C. Çıkar Çatışması

A. Görevi Kötüye Kullanma
Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirkete
Ulus Metal çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen,
zarar vermesi kabul edilemez.
ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.
Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da
Ulus Metal dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Oluşması durumunda yöneticimize danışırız.
dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.
D. Sorumluluklarımız

B. Kaynakların Kullanımı

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi, topluma, insanlığa ve aşağıda sıralanan
sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında
ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz .
Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket

1. Yasal Sorumluluklarımız

C. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütttüğümüz ülkenin yasaları ve milletlerarası hukuk
çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşa eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk
bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Şirket, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak
kabul etmektedir.

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

1. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren
proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı,
onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

2. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

3. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı
olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı
gösteririz.

4. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

4. Tedarikçi Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli
özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşların gizli bilgilerini özenle koruruz.
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