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ArcelorMittal Yolsuzluk Ýhbar Politikasý
Kapsam
Yolsuzluk Ýhbar Prosedürü, genel iþ þikayetleri veya ürün sorunlarý veya bir çalýþanýn kendi
istihdam durumu ile ilgili þikayetleri için deðil, ArcelorMittal ve þubelerinde muhasebe, denetim,
banka iþlemleri veya rüþvetle ilgili muhtemel yolsuzluklarýn ihbar edilmesi için tasarlanmýþtýr.
Amaç
2002 tarihli Sarbanes Oxley Yasasýna uygun olarak, Yolsuzluk Ýhbar Prosedürünün amacý
muhasebe, denetim, banka iþlemleri veya rüþvet konularýndaki yolsuzluklarla ilgili sorunlarý
mümkün olan en erken zamanda tanýmlamaktýr.
Ýhbarlar
Bir ArcelorMittal þubesi çalýþaný bu Ýhbar Prosedürünün kapsamý içine giren muhtemel bir
yanlýþ uygulamanýn varlýðýndan kuþkulandýðý takdirde, ilk iþ olarak durumu amirine,
yönetimden birine, Hukuk Departmaný müdürüne veya Ýç Güvenlik Departmanýna bildirmelidir.
Ancak, bu çalýþan gösterilecek tepkiden veya tepki gösterilmeyeceðinden kaygýlanýyorsa veya
müdürüyle veya yukarýda belirtilen diðer kiþilerle konuþamayacaðýný hissediyorsa, Yolsuzluk
Ýhbar Prosedürünü kullanabilir.
Bu tür ihbarlar ArcelorMittal web sitesinin “Muhasebe veya denetim yolsuzluklarýnýn
bildirilmesi” bölümü aracýlýðýyla veya Audit Committee, ArcelorMittal, BP 78, L-5201
Sandweiler, Luxembourg, adresine mektupla yapýlabilir.
Ýhbarlarýn Deðerlendirilmesi
Alýnan ihbarlar derhal Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin Baþkanýna, Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu Sekreterine ve Þirket Sekreterine iletilecektir.
Muhasebe, mali denetim veya banka iþlemleri veya rüþvetle ilgili olmayan ihbarlar, çok ciddi
olgularla ilgili olmadýkça, yani ArcelorMittal’in veya çalýþanlarýnýn bütünlüðünü veya fiziksel
veya zihinsel saðlýðýný etkilemiyorsa dikkate alýnmayacaktýr. Ýþlenen suçlarý takip etmekle
yükümlü resmi makamlara bilgi vermeyi gerektiren bir yasal yükümlülük varsa, Yönetim Kurulu
Denetim Komitesinin Baþkaný Þirket Sekreterine ihbarý ilgili resmi makama aktarma talimatýný
verecektir.
Ýhbar Yolsuzluk Ýhbar Prosedürünün kapsamý içinde kalýyorsa, Yönetim Kurulu Denetim
Komitesinin Baþkaný Ýç Güvenlik Müdüründen durumu soruþturmasýný isteyecek veya Þirket
Sekreterine ilgili ArcelorMittal Departmaný veya Þubesinden yazýlý bir rapor hazýrlamasýný
talep etmesi talimatýný verecektir.
Þirket Sekreteri hakkýnda bir muhasebe, mali denetim, banka iþlemleri veya rüþvetle ilgili bir
yolsuzluk iddiasý bulunan çalýþana durumu derhal haber verecek ve eriþim ve düzeltme
haklarýný nasýl kullanacaðýný bildirecektir. Bu haber verme muhtemel delilleri güvenceye
almak için bir süre geciktirilebilir.
Tüm ihbarlar, ihbarýn karmaþýklýðýna ve niteliðine baðlý olarak makul en kýsa sürede iþlem
görecektir.
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Soruþturma sonucu
Yolsuzluk Ýhbar Prosedürü aracýlýðýyla yapýlan tüm ihbarlar Denetim Komitesinin bir sonraki
toplantýsýnda müzakere edilmek üzere sýraya konacaktýr. Ýç Güvenlik Birimi tarafýndan
yürütülen tüm soruþturma sonuçlarý veya Þirket Sekreterinin talebi üzerine hazýrlanan raporlar
Denetim Kurulunun bir sonraki toplantýsýnda müzakere edilecektir. Denetim Komitesi
soruþturmanýn sonucuna baðlý olarak bir sonraki adýmý kararlaþtýracak ve soruþturmayý
derinleþtirmeye veya Yönetim Kuruluna prosedürün iyileþtirilmesi veya düzeltici eylemler
uygulanmasý yönünde önerilerde bulunabilecektir.
Geri Besleme
Ýhbarý yapan çalýþan, ihbarýn nasýl iþlem gördüðü, düzeltici önlemlerin mi yoksa prosedür
iyileþtirmelerinin mi önerildiði veya baþka adýmlar atýlýp atýlmayacaðý konusunda geri
besleme alacaktýr. Bu geri besleme, ArcelorMittal’in bilgilerini gizli tutmaktaki menfaati ve
üçüncü þahýslarýn haklarý dikkate alýnarak geneli nitelikte olabilir ve özel olarak kiþilerle ilgili
ayrýntý içermez.
Gizlilik
Bu raporlar yalnýzca soruþturmalar için “bilmesi gerekenler” temelinde ilgili çalýþanlara
açýklanacaktýr. Yolsuzluk Ýhbar Prosedüründe görev alan tüm çalýþanlar yürürlükteki yasalara
göre yapýlan tüm ihbarlarýn içeriðini mutlak gizlilikle koruyacaklardýr. Ýhbarlar veya
soruþturma sonuçlarý Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin Baþkaný veya Yönetim Kurulunun
izniyle açýklanabilir.
Misillemelerin Önlenmesi
ArcelorMittal, Yolsuzluk Ýhbar Prosedürü aracýlýðýyla iyi niyetle ihbarlarda bulunan çalýþanlarý
yöneticilerin veya ilgili diðer taraflarýn her tür misillemesine karþý korumak için gerekli önlemleri
alacaktýr.
Belgelerin saklanmasý
Þirket Sekreteri tüm ihbarlarý, alýnýþlarýný, soruþturmalarýný ve ilgili kararlarý izleyerek
kaydedecektir.
Yasalar aksini gerektirmediði sürece, alýnan ihbar tipleriyle ilgili veriler ve istatistiksel bilgiler ve
alýnan önlemler soruþturmanýn kapanýþýndan sonra en az 5 yýl boyunca saklanacaktýr.
Asýlsýz bulunan ihbarlarla ilgili veriler gecikmeksizin silinecektir. Doðru olduðu belirlenen
ihbarlarla ilgili veriler, suçlanan kiþiye veya kötü niyetli ihbarý yapan kiþiye karþý disiplin iþlemi
veya yasal takibat yapýlmadýðý takdirde, iki ay içinde silinecektir.
Ýhbarlarla ilgili veriler Avrupa Birliðine üye olmayan ilkelerden birinde bulunabilecek Denetim
Komitesi Baþkanýna iletileceði için, Avrupa Birliði dýþýna yapýlacak her türlü veri aktarýmý
Avrupa'daki ile ayný seviyede koruma saðlayan standart hükümleri olan bir sözleþme
çerçevesinde yapýlacaktýr.
Her çalışan, Şirket Sekreterine başvurarak, ihbar kayıtlarında bulunabilecek bilgiler dahil olmak
üzere kendi kişisel bilgilerine ulaşma ve düzeltme hakkına sahiptir. Bununla birlikte,
ArcelorMittal bir ihbarı yapan kişinin adını suçlanan kişiye vermeyecektir.
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