Küresel Etik Kuralları
Genel Bakış

Küresel Etik Kurallarına Genel Bakış
PPG'de, iş ve profesyonel yönetimlerimizi çok yüksek
standartlarda tutmaya özen gösteriyoruz.
Etik ve saygılı bir şirket oluşumuzun beraberinde getirdiği
itibar, iş rekabeti anlamında oldukça önemli bir kazançtır.
Şirketimizin uzun vadeli başarısı için müşterilerimizin,
ortaklarımızın, çalışanlarımızın tedarikçilerimizin
ve komşularımızın menfaatlerini korumak bizim
sorumluluğumuz ve taahhüdümüzdür.
Başarımız, değerlerimizle tutarlı karar alabilme
kabiliyetinize bağlıdır.
Küresel Etik Kuralları, etik bir şirket olarak, ana
değerlerimizi ve beklentilerimizi kapsar. Bunu, doğru
kararlar almanız ve karşılaşabileceğiniz etik meselelerde
size yardımcı olması için bir araç olarak kullanın.

Sizden Beklediklerimiz
Bilgili Olun

Okuyun, anlayın ve Kural ve yasalarımıza uyun.

Sorumlu Olun

Sağduyulu olun.
Standartlarımızdan ödün vermeyin.
Misilleme yapmayın.

Onurlu Olun

Davranışlarınızda bir örnek teşkil edin.
Yaptığınız her şeyde bir bütünlük olmasına
önem verin.

Saygılı Olun

Dürüst bir ortam oluşturulmasını teşvik edin.
İnanarak ve içtenlikle iletişim kurun.

Cesaretli Olun

Endişeleri gecikmeden dile getirin.
Endişeleri uygun bir şekilde dile getirin.
Uygun düzeltici önlemler alın.

Etik Standartlarımız

Rüşvet veya
komisyon yok
Doğru kayıtlar
tutun

Kurallara uyun

İhracat
politikalarını
takip edin

Çıkar
çatışmalarını
açıklayın

Anlayışlı ve
saygılı olun

Adil ve açık bir
şekilde rekabet
edin

Şirket
varlıklarını
koruyun

Güvenli çalışın
Çevreyi koruyun

Tüm bu standartlar hakkında daha fazla bilgi almak için tüm kurallara
buradan ulaşın corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Etik Karar Alma
Bu sorulara cevabınız "evet" olabilir mi?
✔✔ Bu yasal mı?
✔✔ Kurallar ile uyumlu mu?
✔✔ PPG'nin değerlerini yansıtıyor mu?
✔✔ Benim ve PPG'nin üzerinde olumlu bir etkisi olacak mı?
✔✔ Bu bir haber başlığında çıksaydı uygun olur muydu?

Bu sorulardan herhangi birine cevabınız "hayır" ise, irtibata geçin:
• Müdürünüz veya bir üst düzey yöneticiniz
• İnsan kaynakları lideriniz
• Bölgesel veya işletme biriminizin tüzel hukuk danışmanı
• Etik ve Uygunluk Ofisimiz:
•

PPG Etik Yardım Hattı – Kendi dilinizde gizli ve anonim bir sorgulama
başlatmak veya rapor etmek için, ppgethics.com sayfasındaki Etik
Değerler Yardım Hattı'nı kullanarak ülkenizdeki telefon numarasına
ulaşın veya online rapor oluşturun.
Karşı ödemeli çağrı yapmak için +1.720.514.4400 numarasını arayın.
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada (İngilizce) için
+1.800.461.9330 numarasını arayın.

•

E-posta chiefcomplianceofficer@ppg.com

Etik veya yasal hususlar ile ilgili endişeleri iyi niyetle
bildirmek, yapılacak doğru şeydir.
Küresel Etik Değerler ve Uygunluk web sitesi
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
PPG Etik Yardım Hattı Convercent tarafından sağlanmaktadır.
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