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Değerli Meslektaşlarımız,
Autoneum olarak yalnızca müşterilerimiz
için geliştirdiğimiz ürünlerle değil, aynı
zamanda çalışma şeklimizle de en yüksek standartlara bağlıyız. Değerlerimiz
ve ilkelerimiz, davranışlarımızın temelini
oluşturur. Davranış Kuralları, değerlerimizin davranışa dönüştürülmesinde ek
kılavuz niteliğindedir.
Şirket olarak sorumluluğumuzun,
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara ve yönetmeliklere riayet etmenin
de ötesinde olduğuna inanıyoruz.
Taşıtlar için akustik ve termal yönetimde
pazar lideri olarak itibarımızı, yalnızca
müşterilerimiz için yenilikçi ürünler
geliştirerek, çalışanlarımız için cazip bir
çalışma ortamı yaratarak, hissedarlarımız için karlı sonuçlar elde ederek ve
tüm bunları yaparken faaliyette bulunduğumuz çevreye ve topluma saygı
göstererek koruyabiliriz.

Tüm bu emellere ulaşmak her zaman
kolay olmaz. Zorlu ve rekabetçi bir iş
ortamında bazen zor kararlar almamız
gerekir. Davranış Kuralları işte tam da
burada bize kılavuzluk eder. Davranış
Kuralları, tabii ki günlük hayatta işimizde
karşılaştığımız bütün sorulara veya
ikilemlere cevap veremez. Bu nedenle
kuşkusu veya endişesi olan tüm
çalışanların yöneticilerinden, İK veya
Hukuk ve Uyumluluk departmanından
yardım almalarını tavsiye ediyoruz.
Hassas konular için de geçerli
olmak üzere açık bir iletişim, kurumsal
kültürümüzü daha da güçlendirmemize,
performansımızı artırmamıza ve
itibarımızı yükseltmemize yardımcı
olacaktır.
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Autoneum

Değerlerimiz
ve İlkelerimiz
İlkeler
Müşterilerinizi memnun edin
İşinizden keyif alın
Kar için mücadele verin
Değerler
TUTKUYLA hareket ederiz
SORUMLULUK bilinciyle hareket ederiz
YENİLİKTEN kar ederiz
GLOBAL BİR RUHA sahibiz
SÜREKLİ GELİŞİMLE ilerleriz
SADELİK için çaba gösteririz
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Kurallar Hakkında
BBu Davranış Kuralları (“Kurallar”),
Autoneum Group şirketlerinin tüm
yöneticileri ve çalışanları için geçerlidir.
Ayrıca, bizim adımıza hareket eden
dağıtıcı ve yüklenici gibi taraflar için
de geçerlidir. Tedarikçilerimiz için
onlara özel Tedarikçi Davranış Kuralları
hazırladık.

Kurallar, Autoneum’un değerleri ve
ilkeleri üzerine inşa edilir ve aşağıdakilere olan bağlılığımızı yansıtır:
· Birbirimiz
· Şirketimiz
· Pazarda oyunu kuralına göre
oynamak
· Toplumumuz
Autoneum’un Kurallar web sitemizde
mevcuttur.
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Kurallara
Olan Bağlılığımız
Kurallarımıza her gün riayet ederek
Autoneum’un değerlerini davranışa dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdurr.
Yöneticilerden ve süpervizörlerden
beklentiler daha yüksektir. Onların iyi
örnek olmaları, davranışları yönlendirmeleri ve herkesin rahatça soru sorup
Kurallarımızın ve politikalarımızın ihlal
edildiği olası durumları bildirebildiği
bir ortam yaratmaları gerekir.
Kurallarımızın ihlal edildiğini görürseniz, görmezden gelmemeniz
gerekir. Uygun şekilde ele alınabilmeleri
için her çalışanın endişelerini bildirmesi
beklenir.

Herhangi bir endişeye kapılırsanız
mutlaka birisine danışın. İlk adım olarak
lütfen şu soruları dikkate alın:
· Bu yasal mı ve Kurallarımızla ve
düzenlemelerimizle uyumlu mu?
· Autoneum’un itibarını sarsmıyor mu?
· Böyle bir şey yapmak doğru olur mu?
· Bunu yapmak için gereken yetkiye
sahip miyim?
· Başkalarına örnek olarak öncülük
ediyor muyum?
· Yapılanlar bir gazetenin birinci
sayfasında konu edilirse rahat olur
muyum?
Bu soruların herhangi birisine “evet”
yanıtını verirken tereddüt ediyorsanız,
lütfen yöneticinize, İK departmanınıza
veya Hukuk ve Uyumluluk departmanına
danışın.
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İşyeri Ahlakı
“’İşinizden keyif alın’” ifadesi, Autoneum için önemli bir ilkedir. “’Tutkuyla
hareket etmek’” ile ifade edilen değerimizi yalnızca insan haklarına, iş
kanunlarına ve sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine riayet eden güvenli
bir çalışma ortamı sunarsak hayata
geçirebiliriz.
Tacizin ve ayrımcılığın olmadığı,
ırk, cinsiyet, din, siyasi veya cinsel
yönelim gözetmeden tüm çalışanlara
eşit fırsatların verildiği bir işyeri
sunmak istiyoruz.

Autoneum, iyi kurumsal vatandaşlık
ilkesine bağlıdır. BM İnsan Hakları
Bildirgesi ve ILO ve OECD yönergeleri
uyarınca, zorla çalıştırmaya veya çocuk
emeğine tolerans göstermeyiz ve
çalışanların toplu pazarlık hakkını ve
örgütlenme özgürlüğünü tanırız.
Autoneum, çalışma saatlerine
ilişkin yerel yasalara riayet eder
ve çalışanlarına geçerli yasalara uygun
ücretler ve sosyal haklar sağlar.
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Şirket Varlıklarını
ve Bilgilerini Korumak
Şirketimizin varlıklarını korumak
hepimizin sorumluluğudur. Bu varlıklar
arasında yalnızca operasyonlarımızda
kullandığımız makineler, araçlar ve
taşıtlar değil aynı zamanda fikri mülkiyet
haklarımız ve gizli bilgilerimiz de
bulunur.
· Şirket varlıkları ve mülkiyeti:
Varlıklarımıza dikkat ederiz ve onların
yanlış kullanım, kayıp, israf, hırsızlık
ve dolandırıcılığa karşı korunduğundan
emin oluruz.
· Defterler ve kayıtlar: İşle ilgili tüm
işlemler doğru, eksiksiz, gerçek, adil,
tutarlı ve vakitli bir şekilde kayıt
altına alınır.

· İçeriden bilgiye dayalı ticaret:
Autoneum, halka açık bir şirkettir.
Autoneum’a ait menkul kıymetleri alıp
satarken kamuya açıklanmamış bilgileri
suistimal etmek veya açıklamak kesinlikte yasaktır.
· Verilerin korunması: Gizli bilgilerimizi
koruruz ve başkalarının gizli bilgilerine
saygı duyarız. Bunları yalnızca işle ilgili
yasal amaçlar için kullanırız ve maksimum özen gösteririz.
· İletişim: Kurumsal itibarımızı korumak
için, örneğin şirketimizi şirket dışında
finans ortamlarında veya sosyal
medyada temsil ederken kurumsal
iletişim standartlarına uyarız.
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Pazarda Oyunu
Kuralına Göre Oynamak
Autoneum, pazardaki tüm katılımcılar
için sağlıklı bir rekabetin ve oyunu kuralına göre oynamanın teşvik edilmesine
bağlıdır. Kar için mücadele etmeliyiz,
ama bunu dürüst bir şekilde yaparız.
· Rekabet karşıtlığı: Geçerli tüm antitröst yasalarına riayet ederiz. İhaleye
fesat karıştırmaya, fiyat sabitlemeye
veya pazara hakim olan bir konumun
suistimal edilmesine tolerans göstermeyiz.
· Rüşvet/yolsuzluk karşıtlığı: Rüşvet
vermeyiz veya işleri kolaylaştırmak
için ödeme yapmayız. Rüşvetler veya
uygunsuz olabilecek başka avantajlar
kabul etmeyiz.

· Hediyeler ve eğlenceler: Hediyeler
ve eğlenceler yasak değildir ancak
uygun olmalı ve şeffaf bir şekilde ele
alınmalıdır. Sembolik bir değeri olan
mütevazı hediyeler kabul edilebilir
ama bunlar iş kararları üzerinde etki
olanağı satın almak için asla
kullanılmamalıdır.
· Çıkar çatışması: Çıkar çatışmalarından kaçınırız. Kişisel çıkarlar, işle ilgili
yargılarımızı ve karar verme sürecimizi
etkilememelidir. Herhangi bir çatışma
söz konusu olduğunda bunu derhal
açıklarız.
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Topluma
Olan Bağlılığımız
Autoneum olarak operasyonlarımızın
toplum üzerinde bir etkisi olduğunun
farkındayız. Sağduyulu bir şekilde
ürünler üretiriz ve istihdam sağlarız,
hammadde satın alırız, doğal kaynakları
kullanırız ve vergi veririz.
· Güvenli ürünler: Yenilikçi ürünlerimiz,
taşıtlarda gürültüyü azaltmak ve ısıya
karşı koruma sağlamak için kullanılır.
Ürünlerimiz, sürücülerin güven duyabilmesi için güvenli olmalıdır.

· Üretimde sürdürülebilirlik: Sürekli
gelişim ve yenilik arayışımızda her
zaman tasarımlarımızı ve üretim
süreçlerimizi iyileştirmek ve malzeme
ve enerji tüketimimizi optimize etmek
için yöntemler bulmaya çalışırız.
Çevresel yönlerin araştırma ve
geliştirmeye sistematik biçimde
entegre edilmesi için çaba sarf ederiz.
· Sponsorluk, hayırseverlik ve siyasi
nitelikteki katkılar: Kurumların mali
yönden desteklenmesinde profesyonel
ve şeffaf bir tutum sergileriz.
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Yanlış Davranışları
Bildirmek
Kurallarımızın ihlal edilmesine tolerans
gösterilmez ve böyle bir durum işten
çıkarılmaya varabilen disiplin işlemleri
uygulanmasına neden olabilir. Bazı
durumlarda Autoneum’un söz konusu
ihlali ilgili resmi makamlara bildirmesi
gerekebilir, bu da yasal kovuşturma,
para cezası veya hapis cezası sonucunu
doğurabilir.

Kuralların, yasaların veya diğer düzenlemelerin ihlal edilmesine tanıklık eden
veya bu yönde bir şüphesi olan çalışan-lardan endişelerini süpervizörlerine,
İK’ya veya Hukuk ve Uyumluluk departmanına (compliance@autoneum.com)
bildirmeleri beklenmektedir. “Sesini
Duyur” hattı aracılığıyla isimsiz bildirimler de yapılabilir
(https://speakupline.autoneum.com).
Kural ihlallerini iyi niyetle bildiren
çalışanlar misillemeden korunacaktır.
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Autoneum. Mastering sound and heat.

Daha Fazla Yardım
Autoneum’un şirket içi ağındaki
ilgili sayfalardan veya
İK departmanınızdan daha fazla
yardım alabilirsiniz.
Kuralların ve politikaların en son
sürümü, Kuralların farklı dillerdeki
sürümlerini de bulabileceğiniz şirket
içi ağda bulunmaktadır.
Herhangi bir kuşku halinde İngilizce
sürüm geçerli olacaktır.

Autoneum Holding Ltd
Schlosstalstrasse 43
8406 Winterthur
İsviçre
T +41 52 244 82 82
info@autoneum.com
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