ArcelorMittal Ýþ Etiði Kurallarý
ArcelorMittal, yönetim uygulamalarýnda ve tüm iþ
operasyonlarýnda dürüstlüðü ve doðruluðuyla tanýnmaktadýr.
Her þubesi ve her birimiz dahil olmak üzere Þirket için bu
ünümüzü korumamýz ve iþ yaptýðýmýz tüm bireyler ve
þirketlerle olmasý gereken güven iliþkisini korumamýz yaþamsal
bir öneme sahiptir.
Hepimiz ArcelorMittal’ýn itibarýnýn deðiþik derecelerde
muhafýzlarýyýz. Bu nedenle, Þirket her birimizden doðru bir
þekilde davranmamýzý beklemektedir.
Bu etik kurallar ArcelorMittal ve tüm dünyadaki þubelerinin
tüm müdürleri, görevlileri ve çalýþanlarý için geçerlidir.
Bu etik kurallarý, Þirketin iþlerini yürütürken etik ve yasal
yükümlülüklerimizi anlamamýza yardýmcý olmak amacýyla
tasarlanmýþtýr. Bu etik kurallarý ortaya çýkabilecek her sorunu
kapsamamakla birlikte, doðru davranýþýn ne olduðu çok açýk
olmayan durumlarda baþvurabileceðimiz ilkeler saðlamayý
amaçlamaktadýr.
Bu etik kurallarýndaki ilkeler zorunludur ve her birimizin bu
ilkelere her zaman uymasý gerekir.
Amirimiz, yönetimden biri, Hukuk Departmaný Baþkaný/Genel
Danýþman veya Dahili Denetim Departmaný Baþkaný çalýþma
ve iþ sýrasýndaki davranýþlarýmýzla ilgili doðru kararlarý
almamýz için bize önerilerde bulunabilirler.

rakiplerimizle fiyat belirleme, satýþ þartlarý veya teklifler, Pazar
paylaþýmý, müþterilerin ayrýþtýrýlmasý veya serbest veya
açýk rekabeti engelleyen veya engelleyebilecek herhangi bir
diðer faaliyet ile ilgili hiçbir resmi veya gayri resmi görüþme,
anlaþma, düzenleme, proje veya mutabakat içinde olamayýz.
Mahkemeler, antitekel yasasý ihlalleri için, hem çalýþanlara hem
þirketlere büyük para cezalarý ve bazý durumlarda uzun hapis
cezalarý verebilmektedir. Bu tür ihlallerin Þirketi karþý karþýya
býrakabileceði hem hukuki hem cezai ciddi yasal sonuçlar
nedeniyle, ArcelorMittal bu yasalara uymayan çalýþanlara karþý
makul tüm adýmlarý atacaktýr. Bilgisizlik, aþýrý gayret, iyi niyet
veya zamanýn Hukuk Departmanýna danýþmaya izin vermediði
iddiasý mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Rekabet/antitekel
konusundaki her türlü sorun, herhangi bir iþlem yapýlmadan
önce Hukuk Departmanýna iletilmelidir.

Resmi Görevlilere Para ve/veya Hediye Verilmesi
ArcelorMittal, iþ yaptýðý ülkelerdeki yolsuzlukla mücadele
yasalarýna uyacaktýr. Buna, global faaliyetlerinin tabi olduðu
ABD Yabancý Yolsuzluk Uygulamalarý Yasasý da dahildir.
Devlete ait iþletmelerin çalýþanlarý dahil hiçbir resmi görevliye
Þirkete bir iþi elde etmek veya tutmak veya birine yöneltmek
için eylemlerini veya kararlarýný etkilemek amacýyla doðrudan
veya dolaylý olarak deðerli hiçbir þey vermeyeceðiz. Adýmýza
iþ yapan tüm temsilcilerin de muteber olmalarýný ve bu ilkelere
uymalarýný da saðlayacaðýz.

Þirketin Hisselerini Alýp Satma

Yasalara uyma
ArcelorMittal ve tüm dünyadaki çalýþanlarý Þirketin iþiyle
ilgili tüm yerel, eyalet, federal, ulusal, uluslararasý ve yabancý
yasa ve yönetmeliklere uymak zorundadýr. Bir yasal hükmün
durumla ilgili olup olmadýðýndan veya nasýl yorumlanmasý
gerektiðinden emin deðilsek, amirimize veya Hukuk
Departmanýna danýþmamýz gerekir. Þirketin faaliyetlerinin
çoðu, yurtiçi veya yurtdýþý iþ ve ticaret faaliyetlerini
düzenleyen karmaþýk ve deðiþen mevzuat hükümlerine tabidir.
Bir ihlal durumunda yasanýn bilinmemesi, Þirketin faaliyetlerini
yürüttüðü yer neresi olursa olsun, genellikle geçerli bir savunma
olarak kabul edilmez.

Rekabeti Koruma ve Antitekel Yasalarý
ArcelorMittal, iþ yaptýðý ülkelerde rekabeti koruma ve
antitekel yasalarýna tam olarak uymaya ve yasadýþý olarak
deðerlendirilebilecek davranýþlardan kaçýnmaya kararlýdýr.
Yazýlý olmayan düzenlemeler veya anlaþmalar, karþý tarafýn
davranýþý bir ihlalin oluþmasýný saðlamaya yeterli olabileceði
için yasadýþý bulunabilir. Bu nedenle, mevcut veya muhtemel
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Çalýþanlar olarak ArcelorMittal Group’un þirketlerinden birinin
hisselerini satýn almaya karar verdiðimiz takdirde, borsaya
kote herhangi bir þirket hissesi satýn almanýn beraberinde bir
risk getirdiðini ve ArcelorMittal Group þirketlerinden birinin
hisselerinin satýn alma kararýnýn tamamen kiþisel bir karar
olduðunu bilmemiz gerekir.
Ayrýca, Þirketin hisseleri ile ilgili bir iþlem yapmaya karar
vermeden önce ayrýcalýklý veya “içeriden” bilgi kullanýmý
ilgili yasaklar içeren hisse senedi yasalarýný dikkate almamýz
gerekir.
Özel olarak, hisse senedi yasalarý hakkýnda “içeriden maddi
bilgiye” sahip olduðumuz þirketlerini hisselerini kendi adýmýza
veya baþkalarýnýn adýna satýn almamýzý, satmamýzý
veya baþka bir þekilde iþlem yapmamýzý veya önermemizi
yasaklamaktadýr. Baþkalarýna bilgi vermek de yasaktýr.
“Maddi içeriden bilgi” terimi, açýklandýðý takdirde þirketin
hisselerinin deðerini etkileyebilecek veya bir yatýrýmcýnýn
þirketini hisselerini satýn alma veya satma kararýný
etkileyebilecek bilgileri ifade etmektedir.
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Çikar çatiþmasi
ArcelorMittal hepimizin kendi bireysel çýkarlarýmýzý olduðunu
kabul etmektedir ve özellikle de genel olarak topluluðun
yararýna olduðu durumlarda bu çýkarlarýn geliþtirilmesini
desteklemektedir. Bununla birlikte, her zaman Þirketin
çýkarlarýný en iyi savunacak þekilde hareket etmemiz ve kiþisel
çýkarlarýmýzýn Þirkete karþý yükümlülüklerimizle çatýþtýðý
durumlardan kaçýnmamýz gerekir.
Çalýþanlar olarak, Þirketi görevlerimize ayýrmamýz gereken
zaman veya titiz dikkatten mahrum býrakabilecek hiçbir
faaliyete katýlmamamýz veya herhangi bir iþte herhangi bir mali
veya diðer çýkarlar edinmememiz gerekir.
Doðrudan veya aile üyelerimize veya birlikte yaþadýðýmýz
veya baðlantýlý olduðumuz kiþiler aracýlýðýyla veya baþka bir
þekilde aþaðýdakileri yapmamamýz gerekir:
1. Görevlerinizi yerine getirmemizi olumsuz etkileyebilecek
herhangi bir parasal çýkarýmýzýn olmamasý veya Þirketle
üçüncü bir kiþi arasýnda ilgili kararlarý etkileyebilecek bir
konumda olduðumuz bir sözleþmeden parasal bir yarar elde
etmememiz gerekir; veya
2. Þirketin herhangi bir konudaki herhangi bir kararýný doðrudan
veya dolaylý olarak bir yarar elde etmek niyetiyle etkilemeye
çalýþmamýz gerekir.
Görevlerimizi yerine getirmemizi etkilediği veya etkileyebileceği
düşünülebilecek her türlü iş veya parasal çıkarımızı amirimize
veya Hukuk Departmanına bildirmemiz gerekir. Amiriniz bir
çıkar çatışması olduğunu veya olabileceğini düşündüğü takdirde,
durumun gerektirdiği adımları atmakla yükümlüdür. Durum
karmaşıksa, amiriniz bunu bölümünün Başkan Vekiline, CEO’ya
veya Genel Danışmana bildirmekle yükümlüdür.

Hediye Alma veya Yarar Saðlama
ArcelorMittal’deki pozisyonumuzdan Þirketle iþ yapan
veya yapmaya çalýþan kiþilerden kiþisel yarar saðlayacak
þekilde yararlanmamamýz gerekir. Bu nedenle, deðeri düþük
promosyon malzemeleri dýþýnda para, hediye, kredi, hizmetler,
keyif gezileri veya tatil, özel ayrýcalýklar veya konaklama veya
barýnma gibi herhangi bir kiþisel yararý kabul etmek yasaktýr.
Kabul edilen eðlenceler mütevazý nitelikte olmalýdýr ve
eðlencenin gerçek amacý iþ hedeflerini kolaylaþtýrmak
olmalýdýr. Örneðin, bize bir spor veya kültür etkinliði için bilet
önerildiðinde biletleri öneren kiþi de bu etkinliðe katýlmayý
planlýyor olmalýdýr. Genel olarak, yemek veya içki biçimindeki
ikramlar, pahalý, arada bir ve olabildiðince karþýlýklý olmasý
kaydýyla kabul edilebilir.
Bu talimatlar her özel durumu kapsayamayabileceði için,
hepimizin iyi akýl yürütmesi gerekir. “Herkes yapýyor”
cümlesi yeterli bir gerekçe deðildir. Belirli bir hediye veya
eðlencenin kabul edilebilir iþ uygulama sýnýrlarý içinde kalýp
kalmadýðýndan emin deðilseniz, kendinize þu sorularý sorun:
Ýþin yürütülmesiyle doðrudan ilgili mi? Uzuz, makul ve zevkli
mi? Bu hediyeyi verdiðimi veya aldýðýmý baþka müþterilere ve
tedarikçilere rahatlýkla söyleyebilir miyim? Veya diðer çalýþanlara?
Amirime? Aileme? Basýna? Kendimi bu hediye karþýlýðýnda iyilik
yapmak zorunda hissediyor muyum? Bu hediyenin bir yasa veya
Þirket ilkesini ihlal etmediðinden emin miyim?
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Þüphemiz devam ediyorsa, Amirimize veya Hukuk
Departmanýna baþvurmamýz gerekir. Þirket Yönetim Kurullarý
Bir þirketin yönetim kurulu üyeliðini kabul etmeden önce,
amirimizin veya Genel Danýþmanýn onayýný almamýz gerekir.
Bu önlemin amacý muhtemel çýkar çatýþmalarýnýn önüne
geçmektir.

Politik Faaliyetler
Seçimle gelinen bir kamu görevine aday olan çalýþanlar
bu durumu amirlerine veya Genel Danýþmana bildirmek
zorundadýr.
Politik veya kamusal nitelikteki faaliyetlere katýlmak isteyen
çalýþanlar bunu kiþisel imkanlarýyla ve mesai saatleri dýþýnda
yapmak zorundadýr.

Þirketin Saðladýðý Fýrsatlar
Müdürler, görevliler ve çalýþanlar olarak bizlerin, (a) Þirketin
faaliyet kapsamý içindeki kiþisel fýrsatlarý kendimize mal
etmemiz, (b) þirketin mallarýný, bilgilerini veya pozisyonunuz
kiþisel kazancýmýz için kullanmamýz ve (c) Þirketle rekabet
etmemiz, Þirket Yönetim Kurulu aksine karar vermediði
sürece yasaktýr. Þirkete karþý, þirketin meþru çýkarlarýný
yapabildiðimiz ölçüde savunma görevimiz vardýr.

Namuslu ýþ yapma
Müþteri Ýliþkileri
Þirketin kazancý müþteri memnuniyetine baðlýdýr.
ArcelorMittal bizden müþteri iliþkilerimizin kalitesini dürüstlük,
eþitlik ve karþýlýklý saygýya dayanan iþ iliþkileri sürdürerek
korumamýz beklemektedir. Müþterilere yalnýzca açýk,
somut, ilgili ve doðru bilgiler verilmelidir. Bir müþterinin yanlýþ
anlayabileceði herhangi bir cümle kurmaktan kaçýnmak için
dikkatli olmamýz gerekir. Þirket, müþterilere, ürün kalitesi ve
özellikleri, teslim zamanlarý ve fiyatlar hakkýnda tutulmasý
imkansýz görünen sözler verilmesini tolere etmeyecektir.

Hediye ve Eðlence Teklif Etme
Þirket bizden mevcut veya gelecekteki müþterilerimize,
çalýþanlarýna veya Þirketin sözleþme iliþkisi olan veya
sözleþme yapma niyeti içinde olduðu kiþilere normal iþ
akýþýnýn dýþýnda hediye teklif etmekten veya iyilik
yapmaktan kaçýnmamýzý beklemektedir.
Bunu yapmasý gereken çalýþanlar, mevcut veya gelecekteki
müþterilerin veya Þirketle iþ yapan diðer kiþilerin eðlenmesi
için makul masraflar yapabilir, ancak bu eðlenceler söz konusu
kiþinin konumuna uygun ve iþ görüþmeleri ilgili olmalý ve ilgili
hesaplar tutulmalýdýr.

Tedarikçi iliþkileri
Þirketin tedarikçileri, kalite, güvenilirlik, fiyat, yararlýlýk
ve performans veya hizmet esaslarýna dayanan objektif
kriterlere göre seçilmelidir. Tedarikçilere adil, eþit ve dürüst
davranýlmalýdýr.
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Danýþmanlara yalnýzca olaðan iþ iliþkileri içinde ücret ve
komisyon ödenmelidir. Ödenen her türlü ücret ödenen miktarýn
verilen hizmetlerin deðeriyle orantýlý olduðunu gösterecek
þekilde belgelenmelidir.

Þýrket varliklarinin korunmasi ve doðru
kullanimi

Gizli Bilgiler

ArcelorMittal’in tüm defterleri, kayýtlarý, dosyalarý ve
beyanlarý Þirketin aktif ve pasiflerini, operasyonlarýný,
iþlemlerini ve iþiyle ilgili diðer þeyleri, herhangi bir gizleme
ve çýkarma yapýlmaksýzýn doðru bir þekilde yansýtmalý ve
yürürlükteki standart ve düzenlemelere uygun olmalýdýr.
Tüm iþlemler yönetimin onayýyla ve talimatlarýna uygun
þekilde yapýlmalýdýr. Ýþlemler doðru mali bilançolarýn
hazýrlanmasýný ve muhasebeleþtirilecek þekilde
kaydedilmelidir.

Þirkete ait veriler, bilgiler ve belgeler yalnýzca görevlerimizi
yerine getirmek için kullanýlmalý veya Þirket dýþýndaki kiþilere,
yalnýzca bu kiþiler söz konusu bilgilere Þirketle iþ iliþkileri ile
baðlantýlý olarak ihtiyaç duydu ölçüde veya bu bilgiler zaten
kamuya açýk hale gelmiþse veya yasalar veya mahkeme emri
gereði açýklanmak zorundaysa açýklanabilir veya verilebilir.
Elimizdeki bilgilerin açýklanýp açýklanamayacaðý veya kime
gönderilebileceði konusunda kuþkumuz varsa, amirimize veya
Hukuk Departmanýna danýþmamýz gerekir.
Bu bilgileri Þirkette çalýþtýðýmýz sürece ve Þirketten
ayrýldýktan sonra gizli tutmakla ve hassas veya ayrýcalýklý
bilgileri kullanýrken en büyük ihtiyatý göstermekle yükümlüyüz.
Bu bilgilere, Þirketin kullandýðý teknolojiye ek olarak, fikri
mülkiyet, satýþlarla ilgili iþ ve finans bilgileri, kazançlar, bilanço
öðeleri, iþ tahminleri, iþ planlarý, iktibas stratejileri veya gizli
nitelikteki diðer bilgilere dahildir.
Gizli bilgiler, Şirket personelinden veya Şirket dışındaki yetkisiz
kişilerle tartışılmamalı veya bu kişiler ifşa edilmemelidir. Gizli
bilgiler içeren belgelerin, faksla veya başka elektronik ortamlarla
gönderildiğinde Şirket personelinden veya Şirket dışından
yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli önlemleri almamız
gerekir. Gizli bilgiler içeren belgeleri imha ederken (bu belgelerin
kaydedildiği ortamdan bağımsız olarak) gerekli güvenlik
önlemlerini almamız gerekir.
Þirketin herhangi bir tür iþ iliþkisi olan organizasyonlarla ilgili
benzer bilgileri de gizli tutmamýz gerekir.
Þirket adýna yalnýzca yetkili kiþiler tarafýndan resmi açýklama
yapýlabilir. Basýn veya bir resmi daireden gelen Þirketle ilgili
bilgi talepleri, talep edilen bilgilerin niteliðine baðlý olarak
Ýletiþim/Halkla Ýliþkiler Müdürüne, CEO’ya veya Hukuk
Departmanýna yönlendirilmelidir.

Kiþisel Bilgiler
Kiþisel bilgiler, yani bir bireyle ilgili söz konusu bireyin
tanýnmasýna olanak veren bilgiler, ArcelorMittal’in iþ
yaptýðý çoðu yargý çevresinde, baþka þeylerin yaný sýra,
korunmaktadýr. ArcelorMittal bu yasalarýn hedeflerini sonuna
kadar desteklemektedir ve bu yasal hükümlere uyulmasýný
saðlamak için katý önlemler uygulamaktadýr. Kiþisel bilgiler,
her zaman ilgili bireye saygýlý bir þekilde ve yasalara uygun bir
þekilde toplanmalý, saklanmalý, kullanýlmalý ve üçüncü kiþilere
verilmelidir. Bazý sýnýrlý durumlarda, kiþisel bilgiler yalnýzca
karþýlýklý görevlerimizi yerine getirmek için kullanýlmalýdýr ve
üçüncü þahýslara yalnýzca ilgili bireyin izin verdiði durumlarda
verilmelidir. Bu bilgiler güvenli bir yerde saklanmalýdýr. Kiþisel
bilgilerin kullanýmýyla ilgili kuþkularýmýz olduðu takdirde,
amirimize veya Hukuk Departmanýna danýþmamýz gerekir.

ArcelorMittal | Code of Business Conduct | January 2007

Kayýtlarýn Doðruluðu

Amirimizin iznini almadan hiçbir dosyayý imha edemeyiz. Bu izin
yalnýzca yürürlükteki yasalara ve Þirket politikalarýna uygunsa
verilecektir.

Þirketin Mallarý
Þirketin mallarýnýn kaybolmasý, çalýnmasý veya yanlýþ
kullanýlmasý er ya da geç Þirketin karlýlýðýný etkiler. Þirketin
mallarýnýn korunmasý her birimiz için bir dürüstlük ve doðruluk
sorunudur.
Bize emanet edilen her þirket malýný doðru bir þekilde
kullanmalý, emniyette olmasýný saðlamalý, hýrsýzlýða, hasara
ve erken yýpranmaya karþý korumalýyýz. Þirket mallarý
yalnýzca Þirket iþi için kullanýlmalý ve amirimizden önceden izin
almadan kiþisel amaçlar için kullanýlmamalýdýr.
ArcelorMittal çalýþanlarýnýn inisiyatiflerini, yaratýcýlýklarýný
ve yenilik fikirlerini desteklemektedir. Bununla birlikte,
çalýþanlar tarafýndan görevleriyle baðlantýlý olarak yaratýlan
veya tasarlanan, Þirketin iþi ile baðlantýlý icat, fikir, belge,
yazýlým, patent veya diðer fikri mülkiyet biçimleri gibi maddi
olmayan mallar, bu temelde, Þirkete aittir. Yürürlükteki herhangi
bir emredici yasaya tabi olarak, görevlerimizi yerine getirirken
tasarladýðýmý veya yaptýðýmýz herhangi bir yaratý veya
icattan fayda saðlayamayýz veya patent baþvurusu yapamayýz.
Þirket tarafýndan geliþtirilen veya iktibas edilen yazýlýmlar
çoðaltýlamaz, deðiþtirilemez veya Þirketin belirlediði amaçlar
dýþýnda baþka amaçlar için kullanýlamaz. Þirkete ait olmayan
veya lisansý alýnmamýþ yazýlýmlar çalýþma yerlerinde veya
Þirketin iþinde kullanýlamaz.

E-posta ve Ýnternet
Ýþ yerlerinde kullanýlan e-posta ve Ýnternet sistemleri
ArcelorMittal’a aittir ve bu nedenle, yalnýzca iþle baðlantýlý
iletiþim için kullanýlmalýdýr. Her birimiz bu e-posta ve Ýnternet
sistemlerine eriþim için kendi parolalarýmýza sahip olmakla
birlikte, Þirket bu sistemleri kullanýmýmýza gerekli durumlarda
eriþme ve izleme hakkýný, yürürlükteki yasalara tabi olarak
saklý tutmaktadýr.
E-posta ve Ýnternet sistemlerini, baþkalarýný ýrk, renk, din,
cinsiyet, milliyet veya engellilik temelince taciz edici olarak
yorumlanabilecek mesajlar, karikatürler veya þakalar gibi baþka
bir kiþiye taciz edici veya saldýrgan görünebilecek mesajlar
göndermek gibi uygun olmayan veya yasadýþý amaçlarla
kullanmamýz kesinlikle yasaktýr.
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ArcelorMittal camýasina sayi
gösterýlmesý
Taciz ve ayrýmcýlýk bulunmayan bir çalýþma ortamý
ArcelorMittal, ister bir çalýþan tarafýndan bir baþka çalýþana
karþý, ister bir çalýþan tarafýndan bir müþteriye veya bir
müþteri tarafýndan bir çalýþana karþý yapýlsýn, hiçbir tür
cinsel veya baþka taciz bulunmayan bir çalýþma ortamý
saðlamaya kararlýdýr.
ArcelorMittal her birimize eþitlik ve saygýyla muamele
edilmesini saðlamaya kararlýdýr; bu nedenle, ýrk, renk,
cinsiyet, yaþ, etnik köken veya milliyet, engellilik veya baþka bir
yasadýþý temelde yapýlan hiçbir ayrýmcý uygulamaya tolerans
gösterilmeyecektir. Þirket her birimize ayrýmcýlýða maruz
kalmadan eþit ilerleme fýrsatý sunmaya çalýþmaktadýr. Ancak,
bireylerin belirli bir iþ için gerekli becerilere veya niteliklere göre
ayýrt edilmesi ayrýmcýlýk deðildir.
Taciz veya ayrýmcýlýk içeren bir durumun kurbaný olduðunu
inanan veya böyle bir duruma tanýk olan bir çalýþan, bu durumu
derhal Hukuk Departmanýnýn yönetimine bildirmelidir. Bu tür
raporlar gizlilik korunarak iþleme konacaktýr.
ArcelorMittal mevcut çalýþanlarýn aile üyelerinin Þirket için
çalýþmasýný, diðer adaylarla ayný kriterlere göre objektif bir
þekilde deðerlendirilmeleri ve seçilmeleri ve aile üyelerini Þirket
içindeki pozisyonlarýnýn sorun ya da çatýþma yaratma ihtimali
olmamasý kaydýyla kabul etmektedir.

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
ArcelorMittal bize saðlýklý ve güvenli bir iþ ortamý saðlamak,
tehlikeli þartlarý veya davranýþlarý ve nedenlerini ortadan
kaldýrmak için düzenli denetlemeler yapmak ve güvenliðimiz
ve saðlýðýmýz için özel programlar geliþtirmek üzere her
türlü çabayý göstermektedir. Þirketin güvenlik konusundaki
standartlarýna uymakla, saðlýklý ve güvenli bir çalýþma
ortamýný korumak için üzerimize düþeni yapmak ve kendi
güvenliðimizi ve baþkalarýnýn güvenliðini saðlamak için gerekli
adýmlarý atmakla yükümlüyüz.

Sorumluluðun paylaþilmasi
Her birimiz ArcelorMittal’in çalışanları olarak gündelik
hayatımızda Şirketin değerlerine bağlı kalmakla ve davranış
kurallarımıza herkesin uymasını sağlamakla yükümlüyüz. Bu
kurallara aykırı davranışlar, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere
uygun şekilde işten çıkarmaya kadar varabilecek disiplin
cezalarına neden olabilir.

Bu etýk kurallarinin ýstýsnalari
Bu etik kurallarýnýn herhangi bir hükmü, yalnýzca bazý
þartlarda gerçekten gerekli olduðu düþünüldüðü takdirde istisna
olarak uygulanmayabilir. Þirketin yöneticileri veya müdürleri
için bu istisnalar yanlýca Þirket Yönetim Kurulu veya Yönetim
Kuruluna baðlý bir kurul tarafýndan tanýnabilir. Bu tür istisnalar
yasalar veya borsa mevzuatýnýn gerektirdiði durumlarda derhal
ifþa edilecektir.

Yasadiþi veya etýk diþi davraniþlarin
býldýrýlmesý
Bu kurallarý ihlal eden her davranýþý derhal amirimize,
yönetimden birisine, Hukuk Departmanýn veya Dahili Denetim
Departmanýnýn yöneticisine bildirmemiz gerekir. Muhasebe,
dahili kontrol ve denetimle ilgili durumlarý ArcelorMittal
Yönetim Kurulu Denetim Kuruluna da bildirebilirsiniz. Durumu
amirimize bildirdikten sonra gerekli önlemlerin alýnmadýðýný
gördüðümüz takdirde, sorunu kiþisel olarak yukarýda belirtilen
kiþilerden birinin dikkatine sunmamýz gerekir. Baþkalarýnýn
yanlýþ davranýþlarýný iyi niyetle bildirenlere karþý misillemeye
izin vermemek bir Þirket ilkesidir. Çalýþanlardan dahili
hatalý davranýþ soruþturmalarýnda iþbirliði yapmalarý
beklenmektedir.

Þirket tesislerinde (veya tesislerin dýþýnda çalýþýrken) alkollü
içki (izin verilen durumlar dýþýnda), uyarýcý ve uyuþturucu
madde ve baþka sarhoþ edici maddelerin üretimi, kullanýlmasý,
satýn alýnmasý, satýlmasý, daðýtýlmasý veya bulundurulmasý
yasaktýr.

Çevreye Saygý
Çevreye saygý ve çevrenin korunmasý ArcelorMittal’in taahhüt
ettiði önemli deðerlerdir. ArcelorMittal’in tabi olduðu tüm
çevre mevzuatýna her zaman uymamýz þarttýr ve Þirketin bu
konudaki ilkelerinin uygulamasýnda önemli bir rolümüz vardýr.
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“ArcelorMittal İş Etiği Kuralları» başlıklı belgeyi aldım; bu belgeyi okuduğumu, anladığımı ve Şirketin işlerini yürütürken bu
kurallara uyacağımı onaylıyorum.
(lütfen yazdýrýn)

_____________________________________
Adı

_____________________________________
Departmanı

_____________________________________
Tarih ve yer

_____________________________________
İmza

Lütfen bu sayfayı doldurun ve çalıştığınız yerdeki İnsan Kaynakları müdürüne iletin. Bu belge dosyanıza eklenecektir.

