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Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Önsözü

Sevgili meslektaşlarım
Georg Fischer Mesleki Davranış Kuralları iş faaliyetlerimizi dayandırdığımız temel 
niteliğindedir. Georg Fisher’ın dünya çapında bir şirket olarak kendini adamış olduğu ve 
günlük işlerimizde bize kılavuzluk eden değer, ilke ve politikalardan oluşur.

Şirketimizin uzun vadede başarısını garantilemek için yerine getirmemiz gereken asli 
görev faaliyet gösterdiğimiz tüm iş alanlarında lider konuma ulaşmak ve bu konumu 
sürdürmektir. Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyor ve pazar payımızı sürekli olarak 
arttırmak, karlılık seviyemizi ve sermaye getirilerimizi yükseltmek için çalışıyoruz. 
Böylece, hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için sürdürülebilir ve uzun vadeli 
değer yaratmış oluyoruz.

Sadece davranışlarımızın hem yasal hem de etik açıdan eleştirilemez düzeyde olması 
durumunda ancak sürdürülebilir ve uzun vadeli değer oluşturabileceğimize inanıyoruz. 
Dolayısıyla, işimizi çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, çevreye ve topluma karşı saygı ve 
sorumluluk duygusuyla tanımlanan sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye kendimizi 
adamış bulunuyoruz. Yüksek tasarım standartlarına sahip ürünlerimiz ve nitelikli 
kadromuzla gurur duyuyoruz. 

Mesleki Davranış Kuralları ile amacımız günlük olarak karşı karşıya kaldığımız 
tüm konuları kapsamak değil, sizin için kılavuz görevi görecek genel bir tanıtım sunmaktır. 
Herhangi bir sorunuz olursa lütfen Kurumsal Hukuk Bölümümüz ile iletişime geçiniz.

Her bir çalışanın davranışı, diğerlerinin bizi ve işlerimizi algılama şeklini etkiler. Dolayısıyla, 
tüm çalışanlarımızın yürürlükteki kanunlara ve kurum içi direktiflere uymasını şart 
koşuyoruz. Böylece sizler de bize şirketimizin itibarı, saygınlığı ve bütünlüğünü gelecekte de 
garantileme ve sürdürme konusunda yardımcı oluyorsunuz.

Georg Fischer’ın değerlerini geliştirme ve sürdürme konusunda sunduğunuz değerli yardım 
ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Andreas Koopmann
Yönetim Kurulu Başkanı

Yves Serra
CEO
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a) Hiyerarşi
Georg Fischer Mesleki Davranış Kuralları tüm politika ve prosedürlerden önce gelir, ancak 
Kurum içinde İcra Kurulu ve bağımsız bölümler tarafından yayınlanan tek yönerge 
bütünü değildir. Mevzuata uygunluk elbette ilgili yerel kanunlardan haberdar olma ve bunları 
gözetme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz.

b) Mesleki Davranış Kuralları Kimler için geçerlidir?
Georg Fischer Mesleki Davranış Kuralları ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri, Üst 
Yönetim üyeleri ve dünya çapında bulunan Georg Fischer şirketlerinin çalışanları 
hedeflenmiştir. Yarı zamanlı çalışan veya belirli süreli iş sözleşmesi bulunan kişiler de 
çalışanlar arasında kabul edilecektir. Mümkünse, bir Georg Fischer şirketinde 
geçici olarak çalışan kişiler için Georg Fischer Mesleki Davranış Kurallarını kabul etmek 
üzere geçici temsilcilikler görevlendirilmelidir.

Georg Fischer Tedarikçi Davranış Kuralları tüm tedarikçilerimiz için geçerlidir.

Mesleki Davranış Kurallarının basılı bir kopyası tüm çalışanlara sunulacak ve alındı 
beyanı imzalayarak bunu sorumlu İnsan Kaynakları bölümüne iletmeleri gerekecektir.

1. Georg Fischer Mesleki Davranış Kuralları
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2. İlke ve Değerlerimiz

İlke ve değerlerimiz Kuruluş, müşterilerimiz, çalışanlar, iş ortakları, hissedarlar ve 
tahvil sahiplerinin yararına olacak şekilde günlük çalışmalarımıza ait Georg Fischer felsefesi 
ve ruhunu bünyesinde toplamıştır.

Öncelik müşterilerimize aittir
Müşterilerimizin ihtiyaçları ve memnuniyeti bize yol göstermekte ve onlara uygun hareket 
etmemizi sağlamaktadır. Müşterilerimize kendimize davranılmasını istediğimiz şekilde 
davranırız. Amacımız yenilikçi ve çığır açan ürünler geliştirmek ve böylece müşterilerimiz 
için sürdürülebilir değer yaratmaktır. 

Hızlı hareket ederiz
Dünya çapında bir kuruluş olarak daima değişen piyasa koşullarına uyum sağlarız. Hızlı 
karar alır ve bu kararları hemen uygulamaya geçiririz.

Söz verdiğimiz şeyi yaparız
Tutamayacağımız sözler vermeyiz. Zamanında teslimat bizim en üst sıradaki önceliğimizdir.

Performansı ödüllendiririz
Yüksek seviyede verimlilik ve bütünlük talep eder ve önemli başarıları onurlandırırız. 
Kendimize iddialı hedefleri belirler ve performansımızı en iyiyle kıyaslayarak ölçeriz.

İnsanlara saygı duyarız
Personelimize güven duyar ve sorumluluk veririz. İnsanların bizi anlamasını istemeden önce 
mutlaka onları anlamaya çalışırız.



a) İlkeler
Georg Fischer kendini fırsat eşitliği, saygı, güven ve başarıya adamış bir kuruluştur. 
Çalışanlarımıza daima gayret gerektiren ve çekici bir çalışma ortamı sunarız. Çalışanlarımızı 
kendilerine iddialı hedefler koyarak potansiyellerini gerçekleştirmeleri yönünde 
cesaretlendiririz. Karşılıklı, güven, saygı ve açık diyalog kültürünü teşvik ederiz. Georg Fischer’de 
görev yapan her çalışan bireysel performans incelemesi hakkına sahiptir.

Çalışanların yeteneklerini ve fikirlerini geliştirebildiği ve kendilerine yüksek hedefler 
koymak için ilham aldığı bir kültür oluşturmaya çalışırız. Yöneticilerimizin rol model olarak 
yeni şeyler ve yeni davranışlar denemek için liderlik, kararlılık, sorumluluk ve 

3. Çalışanların hakları ve sorumlulukları

cesaret göstermesini bekleriz. Çalışanların gelişimini destekler, iddialı hedefler koyar ve iyi 
performansı ödüllendiririz.

Tüm çalışanları sorumlu davranma ve takım halinde çalışma konusunda teşvik ederiz. 
Çalışanlar gerektiğinde koşulları kendi bilgileri ve düşünceleri dahilinde değerlendirmeye ve 
genel kabul görmüş etik ilkelere göre davranmaya teşvik edilmektedir.

Çalışma saatleri, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili kurallara uyar, çalışanlarımıza hak 
ettikleri ücreti öder ve işçi temsilcisi organlarına katılma haklarına sayı duyarız. Yerel 
mevzuatın çalışanlara yönetime katılma hakkı vermesi durumunda, bu haklarını da koruruz.
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b) Her tür ayrımcılık yasağı
Karşılıklı saygı, saygının öne çıktığı bir iş ortamının temelini oluşturur. Biz kendimizi insan 
onuru ve insan haklarına saygılı olmaya ve işyerindeki her bireyin kişiliğini korumaya 
adadık. 

Cinsiyet, ırk, renk, köken, engellilik durumu, din, cinsel yönelim, siyasi görüş, ailevi durum 
veya diğer kişisel tutumlara dayalı her tür ayrımcılık yasaktır.

Gerek Georg Fischer’de gerekse tedarikçilerimiz ve müşterilerimizde zorla çalıştırma veya 
çocuk işçi çalıştırılmasına asla göz yummayız.

İşyerinde cinsel tacize asla müsamaha göstermeyiz. Diğer hususların yanında, karşı tarafın 
istemediği şekilde ilgi gösterme ve temaslar, müstehcen şakalar ve cinsel içerikli bir dil 
kullanımı, istenmeyen pornografik içerikli resimlerin gösterilmesi veya teşhiri, baskı uygulayarak 
veya vaatlerde bulunarak yapılan talepkar cinsel iltifatlar da cinsel tacize girmektedir.

Ayrımcılık yaratan başka herhangi bir taciz, tehdit, korkutma veya zorbalığı da hiçbir şekilde 
kabul edemeyiz. Meslektaşlarımız kesinlikle alay konusu edilemez ve dışlanamaz.

c) İşyerinde uyuşturucu ve alkol kullanımı
Uyuşturucu ve alkol çalışanların karar alma kabiliyetini kötü etkiler ve işyerinde kaza riskini 
arttırır. Bu yüzden, işyerinde uyuşturucu veya sarhoşluk ya da bilinç bozukluğuna 
sebep olan diğer maddelerin kullanılması, söz konusu uyuşturucu veya maddelerin işyerinin 
bulunduğu ülkede yasal olarak satın alınabilir olması durumunda bile kesin surette 
yasaktır. Çalışanlar yeni iş gününe bu uyuşturucu veya maddelerin etkisinden arınmış olarak 
başlamalıdır.
 
İş saatlerinde ve çalışanların iş amaçlı olarak araç veya makine kullanmasını, tehlikeli 
faaliyetlere katılmasını veya sonrasında önemli kararlar almasını gerektiren durumlarda 
öğle tatilinde de prensip olarak alkolden kaçınılmalıdır. Georg Fischer şirketleri, kendi iç 
bünyelerinde daha katı kurallar da belirleyebilirler. 

Georg Fischer şirketleri işyerinde çalışanların sağlığı açısından, sigara içilmesini sadece 
belirli alanlarla kısıtlayan kurallar koyabilir.

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği
Georg Fischer için işyerinde güvenlik üstün bir öneme sahiptir. Her kaza istenmeden 
meydana geldiği için amacımız tamamen kazasız bir işyeri yaratmaktır. Tüm çalışanlar kişisel 
çalışma alanlarında gördükleri herhangi bir potansiyel kaza riskini teşhis edip riski ortadan 
kaldırma veya ilgili yöneticiye bildirme konusunda teşvik edilmektedir.
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Tüm çalışanlar, yükleniciler ve tedarikçiler iş sahalarımızda güvenlik yönetmeliklerine uymakla 
yükümlüdür.
Her çalışanın sağlığı bizim için çok önemlidir. Kendimizi çalışanlarımızın sağlığını korumaya 
ve onları sağlıklı bir yaşam tarzı sürme konusunda teşvik etmeye adamış bulunuyoruz.

Georg Fischer engelli insanları iş sürecine yeniden kazandırmak amacıyla istihdam etmeye 
çalışmaktadır.

e) Boş zaman ve tatiller
Georg Fischer çalışanlarını iş ile boş zaman faaliyetleri arasında iyi bir denge kurmaları 
yönünde destekler. Yasal maksimum çalışma saati koşullarına her zaman uyarız.

Çalışanların dinlenebilmesini sağlamak için izin kullanmalarını sağlarız. Bölüm müdürleri 
çalışanların hak kazandıkları izinleri mümkün olduğunda kullanmalarını sağlamalıdır.
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a) Yasal yönetmeliklere uygunluk
Yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmeliklere uyarız. Georg Fischer şirketleri 
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde daha katı bir iç yönetmelik yayınlama konusunda 
serbesttir. Çalışanların bu daha katı yönetmeliklere de uyması gerekir.

b) Sürdürülebilirlik
Faaliyetlerimizi mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde yürütmeyi taahhüt ederiz. Şirket 
olarak Georg Fischer’ın ve ürünlerimizin sürdürülebilirliğini arttırmak için devamlı 
olarak çalışıyoruz. Bu sadece değerli kaynakları korumamıza yardımcı olmakla kalmayıp aynı 
zamanda müşterilerimiz ve bizim için maliyetlerin düşmesine yol açmaktadır. 

c) Hediye ve davet kabulü
Üzerimizde herhangi bir yükümlülük yaratan hediye ve davetleri kabul etmeyiz. İşlerin 
normal seyrinde sembolik hediye ve davetlerin kabul edilmesine izin verilir. Yürürlükteki 
mevzuat uyarınca değeri söz konusu bölge için alışagelmiş kabul edilen değeri aşan 
daha büyük hediye veya davetlerin kabulü ise yasaktır. Georg Fischer şirketleri, çalışanları 
için söz konusu bölgede alışagelmiş kabul edilenden daha düşük bir değer öngörebilir.

Bu değeri aşan bir hediyenin kabulü ancak bir ülkenin gelenekleri ve adetlerine göre geri 
çevrilmesi o ülkenin kültürel nedenlerinden dolayı mümkün olmazsa, kabul edilmesine 
izin verilir. Ancak, bu şekilde verilen bir hediye tüm çalışanların kullanımına sunulmalıdır. 
Hediyeyi veren kişi de bu kuraldan haberdar edilecektir.

Üçüncü kişilerden para veya kredi, menkul kıymet ve komisyon gibi diğer nakit yardımlarının 
kabulü tüm çalışanlar için yasaklanmıştır.

Bu konuda tereddüde düşerseniz, Kurumsal Hukuk Bölümü size daha fazla bilgi 
sağlayacaktır.

d) Yolsuzluk
Georg Fischer ister doğrudan isterse aracılar yoluyla ve ister özel kişilere ister 
devlet görevlilerine verilsin rüşvet ve diğer yardımların alınması ve verilmesi şeklinde olmak 
üzere yolsuzluğun her türünü yasaklamıştır. Bu yasak özellikle yasadışı çıkar 
sağlamak amacıyla hediye verme (aktif rüşvet, iltimas tanıma) veya kabul etme (pasif 
rüşvet, rüşvet alma) faaliyetleri için geçerlidir.

4. İş faaliyetlerimizle ilgili İlkeler
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Yolsuzluk ceza gerektiren bir suçtur. Yolsuzluk farklı bir yerde meydana gelmişse bile 
çalışan hakkında kendi işyerinde veya üçüncü kişilerin ülkesinde yasal takibat yapılabilir.
Yolsuzluğun temsilcilikler veya aracılara ödenen gereğinden yüksek komisyonlar, hayır 
kurumlarına yapılan bağışlar veya çıkar sağlayan kişiyle bağlantılı üçüncü kişilere 
yapılan yardımlar şeklinde gizli olarak da yapılabildiği konusunda bilinçli olmamız gerekir. 
Şüpheye düşülmesi durumunda, Kurumsal Hukuk bölümü ile iletişime geçilmelidir.

Georg Fischer ayrıca belli ülkelerde meşru bir hizmetin sunulmasını veya daha hızlı 
sunulmasını sağlamak için (örneğin gümrük formalitelerini daha hızlı gerçekleştirmek için) 
yasal ve olağan kabul edilmesi durumunda bile rüşvet vermeyi yasaklamıştır.
 
Bir Georg Fischer şirketi tarafından siyasi partilere veya siyasi faaliyetler için bağış 
yapılması genel olarak yasaktır. Ortaya çıkabilecek herhangi bir istisnanın 
İcra Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Bu tip istisna talepleri Şirket Sekreterliğine 
yöneltilecektir.

e) Uluslararası ticaret kısıtlamaları ve ihracat kontrolleri
Hükümetler ve uluslararası organlar ülkeler veya kişiler için geçerli olacak şekilde 
belli ürünleri etkileyen geçici ticaret kısıtlamaları ve boykotları uygulayabilir. Georg 
Fischer uluslararası toplumun kararlarını tanır. İş faaliyetlerimizi tamamen uluslararası 
düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirip, ticari kısıtlamaların etkisi altında olan ürün veya 
teknolojiler ihraç etmeyiz.

Georg Fischer tarafından imal edilen tüm ürünler barışçıl kullanıma yöneliktir. 
İstisnai durumlarda, bireysel ürünler askeri amaçlı malzemelerin üretiminde de kullanılabilir 
(iki amaçlı mallar olarak bilinir). Bu tip ürünler için ilgili ihracat kontrol yönetmelikleri 
gözetilmelidir. Şüpheye düşmeniz durumunda, farklı ülkelerdeki düzenleyici kuruluşlar veya 
Kurumsal Hukuk Bölümü ile iletişime geçiniz.
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f) Adil rekabet 
Etik ilkelerimiz uyarınca adil bir şekilde ve uluslararası rekabet kurallarına uygun olarak 
faaliyetlerimizi yürütürüz.

Tüm çalışanların adil rekabeti koruyan uluslararası ve ulusal kanunlara uyması gerekir. 
Bunlar da özellikle haksız rekabet ve tekelcilik karşıtı kanun hükümlerinden oluşmaktadır.

Rakiplerle fiyat, satış şartları, miktar kısıtlamaları, iştirak bölgesi ve kamu ihalelerine teklif 
verme vb. konularda anlaşmalar yapılması kesinlikle yasaktır. 

Adil rekabeti kısıtlayabilecek herhangi bir bilgi alışverişinden de kaçınılmalıdır. 
Rakiplerimizle kurulan iletişimler minimum düzeyde tutulmalıdır. Ayrıca, rakiplerimizle 
stratejilerimizi tartışmaz ve hassas işletme bilgilerini veya teknik bilgileri 
paylaşmayız. Bu, özellikle mesleki etkinlikler ve sanayi dernekleri etkinlikleri için geçerlidir.

Sadece müşterek girişim ortaklarıyla, ortak girişimin ticari amaçlarına ulaşılması için gerekli 
olduğu sürece bilgi alışverişinde bulunuruz.

Tedarikçilerimizin de rekabet kurallarına uymasını şart koşarız. Herhangi bir tedarikçi 
kendi davranış politikalarına sahip değilse, bu Mesleki Davranış Kurallarını veya belirli bir 
Georg Fischer Tedarikçi Davranış Kurallarını bağlayıcı olarak kabul etmesi gerekir.

Rekabet kanunuyla ilgili mesleki davranış kurallarına ilişkin Kurumsal Direktifte ek 
bilgiler sunulmuştur. Şüpheye düşülmesi durumunda, Kurumsal Hukuk Bölümü ile iletişime 
geçilmelidir.
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g) Kurum içi bilgiye dayalı ticaret
Kurum içi bilgiler, ifşa edilmesi durumunda Georg Fischer Ltd. şirketi hisse senetlerinin 
fiyatını öngörülebilir şekilde etkileyecek her tür gizli durumdan oluşur.

Gizli bilgiler aşağıda örnekleri verilen durumlarda ortaya çıkabilir:

 • Özellikle yayınlanmamış altı aylık ve yıllık sonuçlar olmak üzere önemli finansal bilgiler;
 • Ortak girişimlerin kurulması ve dağılması dahil olmak üzere daha büyük yatırım veya   
  tasfiye projeleri;
 • Önemli sözleşmelerin sonlanması veya feshedilmesi;
 • Önemli tutarlar içeren itilaf davaları;
 • Sermaye veya yönetim yapısında önemli değişiklikler.

Kurum içi bilgilere sahip olan çalışanların Georg Fischer Ltd. hisse senetleri üzerinde işlem 
yapmasına izin verilmez. Ayrıca, kurum içi bilgiler aile bireyleri de dahil olmak 
üzere üçüncü kişilere açıklanmamalıdır. Kurum içi bilgiye dayalı ticaret çoğu ülkede ceza 
gerektiren bir suçtur.

h) Çıkar çatışmaları
Kendi faaliyetlerimizin Georg Fischer’ın çıkarlarıyla çatışmamasını sağlamalıyız. Potansiyel 
bir çıkar çatışmasının gerçekleşmesi önlenmelidir.

İşle ilgili bir karar alırken aynı anda kişisel bir çıkarımızın olması durumunda çıkar çatışması 
ortaya çıkar. Kişisel çıkar bir arkadaş veya akrabanın menfaatine de olabilir. Herhangi 
bir durumda bir çıkar çatışmasından şüphelenildiğinde, konu ilgili yöneticiye bildirilmelidir.
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a) İşletme mülkiyeti
Georg Fischer ofislerinde ve fabrikalarında bulunan tesisler günlük işleri yürütmek üzere 
tedarik edilmiştir ve çalışanlar bu tesislerden dikkatli bir şekilde faydalanmalıdır.

Çalışanların Georg Fischer’in mülkiyetini kişisel amaçları için kötüye kullanması veya kasten 
zarar verip tahrip etmesine izin verilmez.

Dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi belli işletim kalemleri çalışanlar tarafından ilgili 
Georg Fischer şirketine ait hükümlere uygun olarak kişisel amaçlı kullanılabilir. 
Cep telefonlarının iş saatlerinde kişisel kullanımı temel gereksinim koşullarıyla kısıtlanmalıdır. 
Şirket araçlarının kişisel kullanımı için geçerli özel kurallar mevcuttur.

b) Fikri mülkiyet
Georg Fischer’ın patent, ticari marka, telif hakkı, tasarım, ticari sır, numune, model ve 
uzmanlık gibi fikri mülkiyetlerini korur ve diğer kişilerin de fikri mülkiyetine saygı gösteririz.

Georg Fischer’ın fikri mülkiyeti çok değerli olduğu için, tüm çalışanlar bunun korunmasında 
gerekli özeni göstermelidir. Fikri mülkiyeti üçüncü kişilere devretmeden veya 
başka şekilde kullanılabilir duruma getirmeden önce, Georg Fischer’ın haklarını korumak 
için gerekli anlaşmalar imzalanmalıdır. Georg Fischer markalarının üçüncü kişiler tarafından 
kullanımına yönelik lisansı sadece İcra Kurulu Başkanı’nın onayıyla verilebilir.

Tüm çalışanların tedarikçiler, müşteriler veya diğer üçüncü kişilerle ilgili herhangi bir ihlal 
şüphesini Patent bölümüne bildirmesi gerekir.

5.  Georg Fischer mülkiyetinin korunması
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a) Gizli bilgiler
Tüm çalışanların Georg Fischer ile ilgili gizli bilgileri güvenli bir yerde tutması ve bu bilgilere 
söz konusu işin amacını yerine getirmek için gerekli olması durumunda sadece iş 
arkadaşları tarafından ulaşılabilmesini sağlaması gerekir. Bu durum üçüncü kişiler tarafından 
bize verilen gizli belgeler için de aynı şekilde geçerlidir.

Gizli bilgiler ürünler ve işlemlerle ilgili teknik veri, pazarlama ve satış stratejileri, 
kurum içi satın alma listeleri, müşteri verileri, kamuya açık olmayan finansal bilgiler, 
işlemler, hukuk veya ceza davaları ile ilgili bilgiler ve tüm kişisel verilerden oluşur.

6. Bilgi, veri ve belgelerin işlenmesi

Birden çok işyerinin bulunduğu ofislerde çalışanların işyerini terk ederken tüm gizli belgeleri 
kilitleyerek saklaması gerekir.

b) Veri koruma
Georg Fischer çalışanların kişisel verilerinin korunmasına çok önem verir. Yerel veri 
koruma kanunlarına göre, Georg Fischer çalışanlarının kişisel verileri ancak iş ilişkisi için 
gerekli olduğu ölçüde işlem görür.

c) Belge yönetimi
Belge yönetimi belgelerin oluşturulması, tutulması ve yok edilmesi süreçlerinden oluşur.
İşle ilgili işlemleri doğru ve eksiksiz bir şekilde belgelendiririz. İşle ilgili tüm belgeler (elektronik 
dosyalar ve mikrofilmler dahil) kanunlarla belirlenen süre boyunca muhafaza edilir. 
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Belgeler yasal koruma süresinin ardından Kurumsal direktif hükümleri uyarınca yok edilir. 
Tarihsel açıdan ilginç belgeler önceden şirket arşiv görevlisine sunulmalıdır.

Çalışanlar hiçbir koşulda olması muhtemel veya devam eden hukuk davalarına atıfta 
bulunulan veya takibatların incelendiği belgeleri tahrip etmemelidir. Şüpheye düşülmesi 
durumunda, Kurumsal Hukuk Bölümü ile iletişime geçilmelidir.
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Medya ile tek düzen, açık ve saygılı bir şekilde ilişkiler kurarız. Devam eden yasal takibatlar 
ile ilgili herhangi bir bilgi sunmaz ve söylentiler ile ilgili yorum yapmayız.

Çalışanlarımızı, mümkün olduğunca medya ve diğer paydaşlarla aynı anda haberdar ederiz.

Medya, analist ve yatırımcılarla iletişim genel olarak Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri 
bölümleri tarafından yürütülür. Sorular her zaman bu iki bölümden birine yönlendirilmelidir.

7. İletişim ve medya irtibatları

8. İhlaller

Yürürlükteki mevzuat, Georg Fischer şirketlerinin iç yönetmelikleri ya da iş sözleşmesi 
hükümleri vb. çerçevesinde disiplin tedbirleri uygulanabilir. Çalışanların bu Mesleki Davranış 
Kurallarında belirtilen etik ve ahlaki ilkeleri gözetmesi gerekmektedir.

8’inci Madde’nin yukarıda verilen 1’inci paragrafı uyarınca ihlaller ilgili bölüm müdürlerine 
veya İnsan Kaynaklarına bildirilebilir. Çalışanlar ayrıca telefon yoluyla (Almanca, İngilizce, 
Fransızca veya İtalyanca olarak) Schaffhausen’de bulunan Kurumsal Hukuk Bölümü ile 
veya compliance@georgfischer.com e-mail adresi üzerinden uyum bölümüyle yazılı olarak 
iletişime geçebilir. Bildirimler isimsiz bir şekilde de yapılabilir. Kurumsal Hukuk Bölümü 
ihlalleri bildiren çalışanın kimliğini mümkün olduğu kadarıyla korumaya çalışacaktır. Kasten 
yapılan doğru olmayan bildirimler ve yanlış suçlamalar disiplin cezasına tabi tutulacaktır.
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9.  Mesleki Davranış Kuralları ile ilgili Sorular

Mesleki Davranış Kuralları ile ilgili sorular için başvurulacak ilk makam bölüm müdürleridir. 
code@georgfischer.com adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kurumsal Hukuk Bölümü de 
sizlere ek bilgi sunmaktan mutluluk duyacaktır.

10. Geçerlilik

Georg Fischer Mesleki Davranış Kuralları 12 Temmuz 2013 tarihinde İcra Kurulu tarafından 
onaylanmış olup 1 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 1 Ocak 2008 tarihli Georg 
Fischer Mesleki Davranış Kurallarının yerini almıştır.
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