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GİRİŞ
Morgan liderlik davranışlarının merkezinde
daima güvenli ve ahlaklı iş yapmak yatar ve 
Morgan'da yaptığımız her şeyin merkezinde 
bu inancın bulunması gerekir. 

Çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz
ve toplumlarımızın güvenliği tıpkı işimizi 
yapmaktaki etik standartlarımız gibi hayati önem
taşır. Etik uygulamanın en yüksek standartlarına
göre değerlendiriliriz: tüm küresel işimizde ve
çalışmalarımızda Morgan Tüzüğünün içeriğine
ve ruhuna, Morgan'ın bir parçası olmaktan gurur
duyacak kadar uyum göstermeliyiz. 

Morgan Tüzüğü nasıl davranmamız gerektiğini
belirleyen politika ve kurallarla desteklenmiş 
bir ilkeler bütünüdür. Tüzüğümüz ve ona eşlik
eden politikalarımız ilgili olabilecek her duruma
ve her yasaya değinmez; tersine, Morgan
Tüzüğünün ruhuna uygun davranmalı ve kendi
kendimize bazı sorular sormalıyız:

➜    Bu, yapılması doğru olan mı?
➜    Karar almadan önce başkalarına danışmam 
     gerekir mi?
➜    Bu, Morgan dışında birinin gözüne nasıl 
     görünür?

Morgan Tüzüğünün ilkeleri dört alana ayrılır:

➜    Güvenli çalışmak
➜    Etik çalışmak
➜    Çalışanlarımıza adil davranmak
➜    İşimizi korumak

Sağlık ve güvenlik büyük önem taşır
      Tüm ölümlerin, yaralanmaların ve mesleki hastalıkların önlenebilir 
       olduğu inancındayız. Morgan’ın en önemli hedefi, işletmelerimizdeki
       tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin her 
      gün evlerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde dönmesidir. 

      Hedefimiz şirketimiz içerisinde “sıfır” kaza ve bu hedefe ulaşmak 
      için güvenlik uygulamalarımızda ve performansımızda iyileşmeyi 
      sağlamak için thinkSAFE programımızdan yararlanırız. 

      Minimum standart olarak ilgili tüm sağlık ve güvenlik mevzuatına, 
      düzenlemelerine ve diğer geçerli yasal gerekliliklere uyacak ve her
      işletmeye en iyi küresel uygulamayı getirmeye çalışacağız.

İçinde yaşadığımız çevreyi koruruz
      Çevreyi korumayı taahhüt ederiz. Morgan çevresel etkiyi şirket 
      kararlarına dahil eder, verimlilik programlarını destekler, 
      faaliyetlerinin çevresel etkisini en aza indirmeye ve faaliyet 
      gösterdiğimiz işletmelerin ve toplumların çevresini korumaya 
      çalışır. 

      Minimum standart olarak ilgili tüm sağlık ve güvenlik mevzuatına, 
      düzenlemelerine ve diğer geçerli yasal gereklere uyar, uygun 
      olduğu hallerde daha yüksek standartlar belirler ve mümkünse 
      olumlu bir rol oynamaya çalışırız.
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Yasaya uyarız
      Morgan ve çalışanları dünya üzerinde faaliyet gösterdikleri sayısız ülkenin yasalarına, düzenlemelerine ve vergi 
      uygulamalarına tabidir. Duruşumuz açık: her yerde yasaya uyarız. Yasada, özellikle belirtilen üç alan vardır:

      •  Rekabet yasası 
           Bütün geçerli rekabet ve monopoli yasalarına uygun rekabet ederiz. Bu yasalar serbest ve adil rekabeti kısıtlayan 
           ticari düzenlemeleri yasaklar.

      •  Ticaret kontrolleri
           Yetkili kurumlarca yayımlanan ticari yaptırım ve kısıtlamalara uygun hareket ederiz. Morgan ürünlerini, hizmetlerini 
           ya da teknik uzmanlığı ulusal bir sınırın ötesine gönderdiğimiz her sefer, ihracatın geçerli yasalara uygunluğundan emin 
           oluruz.

      •  Vergi kaçırma
           Bireyler, tedarikçiler ve müşteriler dahil, Morgan ile ilişkili hiçbir tarafın suç oluşturacak vergi kaçakçılığını 
           kolaylaştırmayız.

Rüşvet veya yolsuzluğa karışmayız
      Yetkililere rüşvet vermez ya da yolsuzluğa karışmayız. Rüşvet, iş faaliyetlerimiz sırasında haksız avantaj elde etme amacıyla 
      değerli herhangi bir şey almak veya vermektir. Bir aracı kullanmayı içerir ve nakit para, armağanlar, kolaylaştırma 
      ödemeleri, bahşişler, iltimas, iş teklifi, eğlence veya diğer yararları kapsar. Yolsuzluk, rüşveti içerir ve dolandırıcılığa, hileye, 
      kara para aklamaya, kartellere ve benzeri faaliyetlere kadar gider. Morgan'ın armağan ve ağırlama, bağışlar, sponsorluklar 
      ve resmi yetkililerle ilişkiler konusunda belirli kuralları vardır.

Çıkar çatışmalarından kaçınırız
      Çakışan menfaatlerin bizi kişisel, aile ya da dost çıkarlarını Morgan çıkarlarının önüne geçirmeye zorlayacağı durumlara 
      kendimizi sokmayız. Bir çatışmanın bulunduğu durumlarda kendi kendimize bundan kimin yararlanacağını ve bunun şirket 
      dışından birinin gözüne nasıl görüneceğini sorgularız. Kuşku halinde, konuyu bir yöneticiye iletir ve kendimizi karar verme 
      sürecinin dışında tutarız.

Ticaret ve rekabette etik davranırız
      Tedarikçilerle, müşteri ve rakiplerle ilişkilerimizde etik davranırız. Müşteri ve tedarikçilerle merkezinde güven olan uzun 
      vadeli ilişkiler kurmaya çalışırız: bu, iletişimde dürüst olmayı ve kararlaştırılmış ödeme vadelerine uymayı da kapsar. 
      Piyasada, dürüst pazarlama ve satış yapar, yalan beyanda bulunmayız. Bizde olmaması gereken rakip bilgilerini okumayız, 
      kullanmayız ve edinmeyiz. Kaynak kullanımı aşamasında tedarikçilerimizin sorumlu bir şekilde davrandıklarından, 
      çalışanlarının güvende olup adil muamele gördüklerinden ve çevresel ve toplumsal etkilerin göz önüne alındığından emin 
      olmaya çalışırız. 
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İNSANLARıMıZA ADİL DAVRANMAK

Eşit istihdam fırsatına inanıyoruz
      Herkesin sadece kişisel liyakat ve katkı temelinde istihdam edilip terfi ettirilmesi gerektiğine inanırız. Hiçbir kişiye 
      ayrım yapılmasına izin vermez ve bizimle ya da bizim için çalışan herkesin adalet ve fırsat eşitliği görüşümüzle tutarlı 
      davranmasını bekleriz.

Taciz, ayrımcılık veya zorbalığı hoş görmeyiz
      Her türlü taciz, ayrımcılık ve zorbalıktan arınmış, insanlarımızın, bizimle ya da bizim için çalışanların azami potansiyellerine 
      ulaşmasını sağlayan bir işyeri taahhüdündeyiz. İşyerinde şiddeti ya da şiddet tehditlerini hoş görmeyiz.

İŞİMİZİ KORUMAK

Şirket mülkünü koruruz
      Hepimiz işletmelerimiz, makinelerimiz, bilgisayarlarımız, fikri mülkiyetimiz, 
      bilgimiz, iş fırsatları ve fonlar dahil Morgan mülkünü ve varlıklarını korumak ve 
      muhafaza etmekten sorumluyuz. Gizli bilgilerimizi, hem Morgan'a ait olan hem 
      de başkalarının bize emanet ettiği bilgileri muhafaza ederek Morgan'ın 
      geleceğini koruruz. Araştırma ve geliştirmemize ve üretim bilgilerimize özel 
      özen göstermek gerekir.

Düzgün iş kayıtları tutarız
      Mali kayıtlarımızın doğruluğu, Morgan'ın performansını anlamak ve gelişimi 
      harekete geçirmek için kritik önem taşır. Bütün işlemlerimizin ve 
      hesaplarımızın doğru ve eksiksiz kayıtlarını tutar ve bunların işimizi doğru ve 
      dürüstçe yansıttığından emin oluruz. Belgeleri, hesapları ve kayıtları 
      değiştirmez, imha etmez, gizlemez ya da tahrif etmeyiz.

Sözleşmelerimizi sorumlulukla yaparız
      Sözleşmelerimizi sorumlulukla hazırlar, imzaladığımız taahhütlerimizi 
      karşılarken risk ve ödülleri dengelediğimizden emin oluruz. Yükümlülük 
      pozisyonumuzu Morgan'ın yasal politikası uyarınca yönetiriz.



“İşi doğru, güvenli ve etik 

yapmak, işimizi yapmanın temel yoludur.

Morgan için 

en yüksek önceliktir”.

Pete Raby
Baş Yönetici
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Uygulama ve sorular

Morgan Tüzüğü Morgan Advanced Materials plc şirketinin ve 
çoğunluğuna sahip olduğu bağlı ortaklıklarla bizim için iş yapan 

danışmanların, acentelerin ve yüklenicilerin bütün çalışanlarına uygulanır. 
Bütün ortak girişim, alt yüklenici ve tedarikçi çalışanlarının Morgan 
Tüzüğünde belirtilenlere benzer standartlar uygulamasını bekleriz. 

Sorularınız ya da Morgan Tüzüğünün ihlali konusunda herhangi bir 
kaygınız varsa amirinizle, insan kaynakları bölümünüzle ya da etik ve 

uyum -https://morgan.integrityline.org/ ile iletişim kurun. 

Gizlilik konusunda kaygılanıyorsanız, lütfen konuyu Morgan etik ve uyum 
yardım hattı - https://morgan.integrityline.org/ ya da mevcut yerel 

telefon numaraları üzerinden iletin.
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