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KOTEDER ETIK ILKELERI

1. Turn faaliyetlerimizde Turkiye Curnhuriyeti Anayasasi basta olmak uzere tabi
oldugumuz turn ulusal mevzuata ve Turkiye Cumhuriyeti' nin taraf oldugu turn
uluslararasi anlasmalar ve duzenlemelere uyariz.

2. Halka acik bir sirket olmanin getirdigi sorumlulugun bilincinde olarak, yatirimcilarda
Ouveni sarsacak uygulamalardan kaciniriz.
3. Sermaye piyasasini paydaslarrmrzla cikilan "uzun soluklu" bir yolculuk olarak gorur,
bu yolculukta onlara defier katmayi hedefleriz.
4. Kurumsal yonetim ilkelerini ozumser, zorunlu ilkeler drsrnda gonullu ilkelere de uyum
konusunda azarni ozeni gosteririz.
5. Do^gruluk ve seffaflrgi, turn is surec lerimizde ve is iliskilerimizde oncelikli degerler
olarak kabul ederiz.
6. Bilgi gizliligi ve guvenligini ternin etmeye ve ralrsanlarrmrzin icsel bilgileri
kuIlanarak kendilerine ve uCUncu kisilere yarar saglamalarrnr onlemeye yonelik
tedbirleri ahriz
7. 4 alrsanlarin izi cikar catrsmalarindan uzak tutacak bilinc, kural ve uygulamalarla
donatir, mevcut gorevlerinden yararlanarak kisisel cikar saglamalarrnr onlemeye
vonelik tedbirleri ahriz.

8. calisanlanmizin ve yoneticilerimizin tarafsiz karar verrnelerini ve davranrslarrni
etkileyecek nitelikte hediyeler almalarini engelleriz.
9. Ise alrm ve terfilerde liyakata onem veririz. Bu konuda yazili kurumsal sirket
politikalari gelistirir ve uyariz.
10. Faaliyetlerimizi yuruturken . her WHO kamu kurum ve kurulusu , idari merci, civil
toplum orgutu ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksizin esit
mesafede yer alrrrz.
11. Dil, din, felsefi inane, siyasi dusunce, irk, yas, bedensel engel ve cinsiyet ayrimi
yapmadan, firsat esitligini engelleyici davranrs ve uygulamalara meydan vermeden
tarafsizlik icerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayi kabul ederiz.
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12.I^lemlerimizde yolsuzluklara yol acmaylz, goz yummayiz ve yolsuzluga kar^i
mucadele ederiz.
13. Haksiz rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tuketici haklarimn korunmasini gozetir.
turn uygulamalarimizi bu yonde geli*tiririz.

14. Sosyal sorumluluk ve surdurulebilirlik alanlarinda politikalar gelistirir ve destekleriz.
15. Bagi verilmesi konusunda ilgili mevzuat duzenlemelerini ve etik ilkeleri dikkate
alarak ^irket politikalan belirler ve uyariz.
16. Butun bu i^ etigi ilke, anlayi^ ve uygulamalarimlzm i^ ortaklarimiz ve tedarikcilerimiz
dahil Wm etki alanlarimiza yayilmasmi saglayacak uygulamalar geli,tiririz.
17. Etik ilkelerimizin yazili kurum kulturumuzun yaps tali haline gelmesi icin azami
gayret ve ozeni gosteririz.
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