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7. Dürüstlük

Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır.

2. Gizlilik

ALDEM bünyesindeki her çalışan; bağlı olduğu şirket, ilişkili kişive kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel
bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları soklomak zorundqdır. Bu tür bilgiler yolnızco işin ve görevin
gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olorak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili
kişilerle poyloşılır. Bu yükümlülük çalışanların ALDEM ile ilişkisinin sona ermesi holinde de devom eder.

3. Çıkar Çatışması

Bireysel çıkarlar ile ALDEM veya ilişkili kişi ve kurumların çıkarlarının çatışabileceği durumlar gözetilir ve

önlenir. ALDEM çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlorını her şeyden üstün tutor,
kurum koynaklarınıveya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarıno çıkar soğlomak onlamıno gelebilecek
her türlü eylem ve davronıştan kaçınır,

ALDEM çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, ALDEM'in adınıve soygınlığını korumaya
azami özeni gösterir. Aldem firma ve çalışanları olarak; iş yapma prensiplerinde ve bünyesinde
yolsuzluk,rüşvet,haksız kazanç gibi unsurlar söz konusu olamaz,

4. Sorumluluklarımız

ALDEM, müşterilerine, çalışanlarınq, pay sahiplerine, tedarikçi ve iş ortaklorına, rokiplerine, çevreye ve

toplumo korşı oşoğıdo sıralanon sorumluluklorı yerine getirmeye azami özeni gösterir.

4,1. Yasalara ve Mevzuata Uyum

ALDEM her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasolorıno
ve mevzuotüno uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve koyıtlor düzenlive eksiksiz olarak
tutulur ve muhafaza edilir, ALDEM tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü
ropor, sLınum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami
titizlikle doğru ve şeffaf olarak hazırlanır.

4.2. Müşterilere Korşı

ALDEM çalışonlorı işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve iş kolitesi ile memnun
edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır,
Müşterilerle ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların
ihtiyaçlarını anlamak için çaba gösterilir, yardımcı olabilmek için içten, istekli ve soygılı davronılır,
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4.3 Çalışanlaro Korşı

ALDEM, ÇalıŞanlorıno tarafsız, önyargısız ve odil davronır, bütün çatışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş
ortamında çolışması için gereken özeni gösterir, Tüm çolışanlora gerek işe almada ve gerekse koriyer
geliŞiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve ünvana bakmaksızın fırsat eşitliğitonınır. Çolışanlorın performonsıno
olumlu kotkıdo bulunmosı amacıyla kişiset gelişimleri için gerekli imkanların sağlonmasına özen gösterilir.

ÇalıŞanların tobi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine
geti ri l me si ne öze n q öste ri l i r.

4.4. Pay Sahiplerine Karşı

ALDEM fooliYetlerinde: ALDEM değerinin orttırılması hedeftenir. Kdrlılık ve risk yönetimi arosında optimum
bir denge kurmayo özen gösterilir, ALDEM foaliyetteri; şeffaftık, hesap verebilirlik, sürdürütebilirtik, dürüsttük
ilkeleri ÇerÇevesinde Yürütülür, bu hususları dikkote alınarok, yasalar ve mevzuot çerçevesinde ortakların
bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.

ALDEM kaYnaklorı verimlive etkin kullanılır, israfton kaçınılır. Kıso vadeli hedefler ile uzun vqdeli boşarı
c ras ı n da ki de ng e g özeti l i r.

4.5. Tedorikçive İş Ortoklarımıza Karşı

ALDEM, iŞ YaPtığı kiŞi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kurolları çerçevesinde dovranır, yasal
y ü kü ml ülü kle ri n i ye ri ne geti ri r.

4.6. Ro ki ple ri mize Ka rş ı

ALDEM, faaliYet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde foaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak
menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin süreklitiğinin devamı konusundo titiz davranır. Rakiptere
karŞıhoksız rekobetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurqllar çerçevesinde horeket edilir.

4.7. Çevreye ve Topluma Karşı

ALDEM, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsol yarar ve çevre bitinciyle hareket eder, çevresel bitinç
konusundo yüksek stondartlar uygulamayı hedefler, Çolışanlorın, müşterilerin ve fooliyet göSterdiği bölgede
YaŞaYanların sağlığına ve haklarına zorar verebilecek çevreselkuralihlalterinden kaçınılır, Faatiyet gösterilen
tüm iŞ alanlarındo Çalışmalarıntn çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve
Çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alınır. Doğal koynaklorın tüketimi asgari di.)zeyde tutulur,

ALDEM, YurtdıŞında faoliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davronır, toplum yopısıno
uYum gösterir ve sosyol çevre üzerinde olumsuz etki yopabitecek unsurlardan kaçınır.

REV1: 3. Madde değişti,
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