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İcra Kurulu Başkanı (CEO) George Burns’ün mesajı
Doğruluğa değer veriyoruz – bu dürüst olmak ve doğru olanı yapmak anlamına gelmektedir. Bu temel değer iş yapış
biçimimizin merkezinde yer alır. Birbirimize nasıl davrandığımız dahil olmak üzere, günlük çalışmalarımızda etik temellere
dayanan kararlar vermek için sorumluluk alırız. Benim bunu sizden beklediğim gibi, siz de benden bekleyebilirsiniz.
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızın (“ABC”) yanı sıra, Etik
ve İş Davranış Kurallarımız ve Etik (“Kurallar”), neyin kabul edilebilir
olup olmadığı konusuna açıklık getirir. Herhangi bir şey doğruluk
değerimizle çeliştiğinde, insanlardan bunu açıkça söylemesini bekleriz.
Bu, Eldorado’daki başka bir temel değer ile bağlantılıdır – cesaret.
Etik, bir dizi kuraldan daha fazlasıdır. Bu, içtenlikle iletişim kurmak
ve riskli olduğu hissedildiğinde dahi, doğru olanı yapmaktır. Etik
davranış, kişisel ve mesleki ilişkileriniz arasında fiili veya görünürdeki
çıkar çatışmalarından kaçınmanızı ve başkaları için de bu çatışmayı
gördüğünüzde bunu açıkça söylemeyi kapsar.
En sürdürülebilir şirketlerin, esasen etik şirketler olduğuna kesinlikle
inanıyorum. Etik bir çalışan olarak kendimizi, tüm çalışanlarımız için
güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamaya adadık. İşyerinde
ayrımcılık, taciz veya herhangi bir türde suistimale karşı sıfır toleransa
sahibiz. Günlük etkileşimlerimizde bu Kuralları okuyup takip ederek,
her birimiz dünya genelinde faaliyette bulunduğumuz yerlerde
Eldorado’nun etik bir işveren ve topluluk ortağı olarak itibarına
katkıda bulunuyoruz.

George Burns
Başkan & CEO

Kuralları gözden geçirme ve etik temellere nasıl dayandığınızı
gösterme konusunda derinlemesine düşünmek için zaman ayırın.
Kurallar konusunda herhangi bir sorunuz varsa, belirtilen kişilerden
tavsiye alın. Kuralları ihlal edebileceğine inandığınız herhangi
bir durum veya koşulun farkına varırsanız, bunu açıkça söyleyin.
Yöneticinize söyleyin, Eldorado’nun Muhbir (Whistle-Blower) Yardım
Hattına bildirin veya bu Kurallarda belirtilen araçları kullanın. İyi niyetli
olarak yapılan bildirimlere ilişkin olarak hiçbir surette misilleme ile
karşılaşmayacağınıza güvenebilirsiniz.
Her birimiz Eldorado’da doğruluk kültürünü idame etme konusunda
önemli bir rol oynuyoruz.

George Burns
Başkan & CEO
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Etik ve İş Davranış Kurallarımız
Eldorado’nun Etik ve İş Davranış Kuralları (“Kurallar”), siz, Eldorado
için iş yapan herkes, bağlı kuruluşlarımız ve iştiraklerimiz (“Eldorado”)
için geçerlidir. Her durumda etik davranma ve en yüksek doğruluk
ve iş davranış standartlarıyla paralel seçimler yapma konusundaki
beklentilerimizi açıklamaktadır.

Sorular?

Şüphe edilen ihlalleri bildirme konusundaki sorumluluğunuz da
dâhil olmak üzere, bu Kurallarda açıklanan beklentiler, Eldorado’nun
faaliyet gösterdiği her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye tabidir.
Bu Kuralların herhangi bir geçerli yasa ile çatışması durumunda, yasa
öncelik kazanmaktadır.

Ayrıca bu Kurallar, diğer geçerli politikalar veya bir iş uygulaması ilişkin
soru ve endişeleriniz hakkında şu kişilere de ulaşabilirsiniz:

Bu Kurallar Kimin İçin Geçerlidir?
Bu Kurallar tüm Eldorado çalışanları, müdürleri ve görevlileri için
geçerlidir. Ayrıca yüklenicilerimiz, danışmanlarımız ve tedarikçilerimiz
gibi Eldorado adına iş yapan herkes için de geçerlidir.
Kuralların bir kopyasını Eldorado için veya Eldorado ile birlikte iş yapan
herkese vermekteyiz. Her yıl, Kuralları ve diğer Eldorado politikalarını
okumalısınız ve faaliyette bulunduğumuz yabancı yargı alanlarındaki
çalışanları yönetmekten sorumlu direktörler, çalışanlar ve ülke
yöneticileri ilgili bireylerin Kurallar ve Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele
Politikamız (“ABC Politikası”) gibi geçerli politikaları anladıklarını ve
bunlara uyacaklarını belirten (Uyum Sertifikası olarak adlandırılan)
kişisel beyanı imzalamalıdır.
Bazı durumlarda Kuralların ve diğer geçerli politikaların yöneticiniz veya
amiriniz tarafından size açıklanması mümkündür. Bu kişi, Kurallar ve
diğer geçerli politikalardaki bilgileri duyup anladığınızı onaylamaktan
sorumlu olacaktır.

Bu Kurallar, diğer geçerli politikalar veya yaşadığınız belli bir durum
hakkında sorularınız olabilir. Cezalandırılma korkusu olmadan her türlü
konuyla ilgili yöneticiniz veya amirinizle konuşmanızı öneririz.

• İcra Kurulu Başkan Yardımcımız ve Baş Hukuk Müşavirimiz,
Timothy Garvin’e Timothy.Garvin@eldoradogold.com adresinden,
• Global Uyum Direktörümüz, Tania Chadouli’ye
Tania.Chadouli@gr.eldoradogold.com adresinden,
• Global İç Denetim ve Kontroller Direktörümüz, Dawid Botha’ya
Dawid.Botha@eldoradogold.com adresinden veya
• Eldorado Hukuk ve Uyum Ekibinin herhangi bir üyesine.
Birinin bu Kuralları ihlal ettiğinin farkındaysanız, bu suistimali bildirmeniz
istenmektedir. Bu kapsamdaki bildirimler için lütfen daha fazla bilgi için
Şüphelenilen bir Kural ihlalinin bildirilmesi bölümüne bakınız.

Peki sırada ne var?
Lütfen bu Kuralları dikkatli bir biçimde okumak için zaman
ayırın. Belgeyi okuduktan sonra, Kurallarda açıklanan
standartları izlemeyi kabul ettiğinizi göstermek için 15.
sayfadaki Uyum Sertifikasını imzalayın.

Yönetim Kurulumuz ve kişisel olarak müdürlerimiz için ek beklentiler
vardır. Bu beklentiler, web sitemizde bulunan Yönetim Kurulu Görev
Tanımı’nda bulunabilir.

Bu Kuralları Kim Denetliyor?
Bu kurallarda açıklanan, iş ve kişisel davranış kuralları standartları, tüm
Eldorado çalışanları ve Eldorado ile çalışan diğer kişilerin Kurallar ve
diğer geçerli politikalara uymasını sağlamak amacıyla Eldorado Yönetim
Kurulu tarafından oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Başkanı ve İcra Kurulu Başkan
Yardımcımız ve Baş Hukuk Müşavirimiz, Kurallar ve diğer geçerli
politikalara uyumu gözlemleyecektir. Bu görevde doğrudan Denetim
Komitesi ve Yönetim Kurulu’na bağlıdırlar.
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Tüm Yasa ve Düzenlemelere Uyuyoruz
Eldorado dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyetlere sahiptir ve her faaliyet,
bölgesinin yasa ve düzenlemelerine tabidir. Ayrıca insan hakları,
güvenlik, iş yeri uygulamaları ve çevresel yönetimle ilgili uluslararası
standartlara da uymaktayız.
Bu Kurallara uymaya ek olarak, aynı zamanda Eldorado’daki rolünüz
için geçerli olan Eldorado’nun geçerli diğer tüm politikalarına ve diğer
yasalara ve kamu düzenlemelerine de uymak zorundasınız. Uygulanabilir
herhangi bir yasayı çiğnemeniz halinde, sizin ve/veya Eldorado’nun adli
veya hukuki süreçlerle karşı karşıya kalması mümkündür.
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S&Y
S: Bu Kurallardaki politikalardan bazıları (ABC Politikamız
ve ayrımcı olmayan işyeri uygulamaları uyarınca rüşvetle
mücadeleyle ilgili olanlar gibi) çalıştığım ülkedeki yasalardan
daha katı. Kurallara ve diğer politikalara uymam gerekiyor mu,
yoksa sadece ülkemdeki yasaya uyabilir miyim?
Y: Bu Kurallar ve diğer politikalara uymalısınız. Eldorado, hem
yasa hem de Kurallardaki en katı uygulamalara göre hareket
eder. Benzer şekilde, yasanın bu Kurallarda belirtilenlerden daha
katı olması durumunda, yasayı izlemeniz gerekir.
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Dürüstlük ve Doğrulukla Hareket Ediyoruz
Tüm ilişkilerimizde doğru davranarak ve sorumluluk alarak, adil ve
dürüst bir şekilde hareket ediyoruz. ABC Politikamızda daha etraflıca
belirtildiği üzere, bir rüşvet ve yolsuzluk eylemi –Eldorado veya
kendiniz için bir sözleşme veya lehe bir devlet işlemi gibi bir fayda elde
etmek için hediye veya para alışverişinde bulunmak Kurallarımızı ve
ABC Politikamızı ihlal eder ve buna dahil olanlar ile şirket adli veya cezai
yaptırımlara maruz kalabilir.

Rüşvet Örnekleri Nelerdir?
Rüşvete ve yolsuzluğa verilebilecek bazı örnekler şu şekildedir:
• Bir sözleşme ya da başka bir ticari veya kişisel fayda veya bir işlem
veya eylem elde etmek için rüşvet verme veya alma.
• Bir devlet veya bir iş sendikası temsilcisi, bir müşteri veya bir
tedarikçi gibi üçüncü bir kişiye uygunsuz hediyeler verme veya
iyilikler yapma ya da ondan bunları kabul etme. Uygunsuz hediye,
iş ilişkisini adil olmayan bir şekilde etkileyebilecek veya bu algıyı
yaratabilecek veya alıcı açısından makul bir şekilde bir zorunluluk
yaratma veya ikna etme teşebbüsü olarak algılanabilecek durumlarda
verilmiş hediyelerdir.

Kendimizi Rüşvet İddialarından Korumak İçin
Ne Yapabiliriz?
Eldorado’nun doğruluk ve dürüstlük taahhüdünü sürdürmek için,
her zaman şunları yapmalısınız:
• Pazarlama ve müşteri ağırlama harcamalarını, gerekli, ölçülü,
işle ilgili ve ABC Politikamızla tutarlı olacak biçimde kısıtlamak.
• Bir devlet memuruna herhangi bir hediye, ağırlama veya fayda
teklif etmeden veya sağlamadan önce Şirket’in İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri’ne danışmak.

Peki Ya Hediyeler?
• Bir nakit hediyesi vermenize veya almanıza asla izin verilmemektedir.
• Sınırlı durumlarda müşteriler, tedarikçiler ve diğerlerine nakit dışı
hediyeler vermeye ve almaya izin verilmektedir.
• Bir iş ilişkisini adil olmayan bir şekilde etkileyebilecek veya etkileme
algısı yaratabilecek herhangi bir hediye, armağan veya ağırlama teklif
etmeye veya bu nevi herhangi bir hediye veya armağan almaya veya
ağırlanmaya izin verilmez.
• Teklif edilen veya alınan herhangi bir hediye, söz konusu koşullarda
hem verilme veya alınma sıklığı hem de değer bakımından makul
olmalıdır. Alıcı için bir zorunluluk yaratma veya ikna etme girişimi
olarak algılanabilecek hediyeler uygunsuzdur.
• İş odaklı ağırlama faaliyetleri de yapılma sıklığı ve değer olarak makul
olmalı ve iş ile ilgili veya kişisel, doğrudan veya dolaylı herhangi bir
avantaj veya fayda elde etme beklentisi olmadan gerçekleştirilmelidir.
• Hediyeler uygun şekilde belgelenerek mali kayıtlarımıza geçirilmelidir.

Peki ya Hayır Amaçlı Bağışlar?
Eldorado, faaliyet gösterdiğimiz yerlerde örnek bir kurumsal şirket
olmak için çok çalışmaktadır. Topluluk organizasyonları ve girişimlerine
yönelik yatırımlarımız, çalışma alanlarımızın yakınındaki toplulukların
altyapısı, eğitim düzeyleri ve sağlığını iyileştirmek için maddi faydalar
getirme yollarımızdan biridir.
Hayır amaçlı kuruluşlara düzenli olarak bağış yapıyor olsak da, bir kamu
yetkilisine ya da özel bir şahsa doğrudan veya dolaylı olarak kişisel bir
fayda sağlayacak olan bir hayır kuruluşuna ya da diğer kuruluşa katkıda
bulunmamaktayız.

• Sözleşmelerimiz, pazarlama ve açıklama belgelerimiz ile diğer basın
açıklamalarımızda açık ve kesin bir dil kullanmak.
• Her türlü mali ve finansal bilgiyi bildirirken tam ve doğru açıklama
yapılmasını sağlamak.
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Politik Bağışlara İzin Veriliyor Mu?
Yapılmasının yasal ve uygun olduğu yerlerde Eldorado, çalıştığımız
bölgelerde ara ara sınırlı politik bağışlar yapabilir. Tüm politik bağışlar
CEO tarafından onaylanmalıdır.
Bireylerin yasal politik faaliyetlere katılma hakkını kabul ediyor
ve destekliyoruz. Bu faaliyetler Eldorado çalışma saatlerinde
yürütülmemeli veya herhangi bir Eldorado kaynağının kullanımını
içermemelidir. Kişisel politik katkılar için bireylere masraf ödemesi
yapılmayacaktır.

Daha Fazla Bilgi
Bu başlık hakkında daha fazla bilgi için lütfen ABC Politikamızı dikkatle
gözden geçirin.
Kurallar ve ABC Politikası uyarınca kamu çalışanı olmayanlara bir hediye
verilmesi veya harcama yapılması konusunda herhangi bir sorunuz
varsa, lütfen İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşavirimiz,
Global Uyum Direktörümüz, Global İç Denetim ve Kontroller
Direktörümüz veya Hukuk ve Uyum ekibimizin herhangi bir üyesi ile
irtibata geçin.
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S&Y
S: Hediye vermek yerel kültürün bir parçası ve toplantılar
sırasında beklenen protokol de bu şekilde. Kamu yetkilileri
veya tedarikçileri ile katıldığım toplantılarda bir hediye verir
veya alırsam bu rüşvet sayılır mı?
Y: Kamu yetkililerine fayda sunma ile ilgili katı kurallar nedeniyle,
önce Şirket’in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk
Müşavirine danışmadan asla herhangi bir hediye, ağırlama veya
başka bir fayda teklif etmemeli veya sağlamamalısınız.
S: Sık sık iş ortaklarımız veya tedarikçilerimiz tarafından
sportif etkinliklere veya akşam yemeklerine davet ediliyorum.
Bu davetleri kabul etme iznim var mı?
Y: Eğer davetler iş ile ilgili etkinliklerse ve ABC Politikamıza
uygunsa davetleri kabul edebilirsiniz. Bu konuda kendinize
sorabileceğiniz iyi bir soru da şudur: “Dışarıdan bakan
tarafsız bir kişi bu akşam yemeği veya etkinliğe katılmanın
uygun olduğunu düşünür mü?” Daveti kabul etmenin uygun
olup olmadığı konusunda emin değilseniz, lütfen yöneticiniz
veya amirinizle veya Hukuk ve Uyum ekibi üyelerinden
biriyle konuşun.
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Tüm Çıkar Çatışmalarını Beyan Ediyoruz
Çıkar çatışması, sizin çıkarlarınız ve Eldorado’nun çıkarları arasında
gerçek bir gerilimin olduğu veya öyle algılandığı bir durumdur.
Kişisel çıkarlarınızı durumdan ve karar alım sürecinden ayırabildiğinizi
düşünseniz bile, yine de bir çıkar çatışması vardır, çünkü kişisel
çıkarlarınızdan etkilendiğiniz algısı var olabilir.
Gerçek veya hissedilen bir çıkar çatışmasının olduğu tüm durumların
önüne geçmemiz gerekmektedir.

S&Y
S: Eldorado’nun faaliyet göstermediği bir ülkede faaliyet
gösteren başka bir madencilik şirketinde danışman
olarak küçük bir projede çalışmam istendi. Bu bir çıkar
çatışması mıdır?

Çıkar Çatışması Örnekleri Nelerdir?

Y: Evet, bu bir çıkar çatışmasıdır. Bir Eldorado çalışanı olarak,
diğer madencilik şirketleri için danışman olarak görev yapmanıza
izin verilmemektedir.

Gerçek bir çıkar çatışmasının olabileceği veya çıkar çatışması
olduğunun hissedilebileceği durumlara verilebilecek bazı
örnekler şunlardır:

S: Bana bağlı olarak çalışan biriyle ilişkim olursa bu bir çıkar
çatışması mıdır?

• Eldorado için bir yüklenici veya tedarikçiyle anlaşırsınız ve aileniz
veya ev halkınızdan biri alt yüklenici veya tedarikçi için çalışmaktadır.
Buna, eş, çocuk, ebeveyn, kardeş veya yasal bir akrabalığınız olmasa
dahi evinizi paylaşan başka bir kişi dahildir.

Y: Evet, bu bir çıkar çatışmasıdır. İlişkinizi doğrudan bağlı
olduğunuz amirinize açıklamalısınız. İlişkiniz özel bir konu olsa
da, kayırma iddialarının önüne geçmek için, amiriniz raporlama
veya ast - üst ilişkinizin düzenlenmesini önerebilir.

• Eldorado’ya ürün satan veya Eldorado için hizmet gerçekleştiren
bir işletme tarafından istihdam ediliyorsunuz veya bu işletme için
danışman olarak görev yapıyorsunuz.
• Eldorado ile iş yapan bir şirketin bir bölümüne sahipsiniz.
• Eldorado’nun kurumsal varlığını veya bilgilerini kişisel kazanç
için kullanıyorsunuz.

Bir Çıkar Çatışması Olduğunu Düşündüğümde
Ne Yapmalıyım?
Gerçek bir çıkar çatışması veya öyle algılanabilecek durumlar ile
ilgili endişelerinizi her zaman paylaşmalısınız. Bir çıkar çatışması
olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Başhukuk Müşavirimiz, Global Uyum Direktörümüz veya Hukuk ve
Uyum ekibimizin bir üyesi ile irtibata geçin. Bir çıkar çatışması olup
olmadığını belirleyecek ve atılacak en iyi adımlar konusunda size
öneride bulunacaklardır.
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Gizli Bilgileri Koruyoruz
Eldorado ile çalışmanızın bir parçası olarak, sizlerle Eldorado,
Eldorado’nun işi ve iş ortakları hakkında gizli bilgiler paylaşılabilir. Gizli
bilgiler bizim ya da iş ortaklarımızın mülkiyetindedir ve çoğu durumda
büyük uğraşlarla elde edilmiştir.
Gizli bilgiler arasında, aşağıdakiler gibi kamuya mal olmamış bilgiler
yer almaktadır:
• teknik veya bilimsel bilgiler veya raporlar,
• iş veya pazarlama planları veya tahminleri,
• kazançlar veya diğer kurum içi mali ve finansal veriler,
• personel bilgileri ve
• kamuya açık olmayan diğer bilgiler.

Gizli Bilgilere İlişkin Yönergeler Nelerdir?
Gizli bilgilere erişiminiz varsa, gizli bilgileri kişisel kazanç için değil,
yalnızca meşru iş amaçları için kullanmanızı beklemekteyiz.
Ayrıca sizden gizli bilgileri korumak için makul tüm adımları atmanızı ve
gizliliğin ihlal edilmesini önlemenizi bekliyoruz.
Şu konularda izniniz yoktur:
• gizli bilgileri aile fertleri ve arkadaşlar da dahil olmak üzere, yetkisi
olmayan kişilerle veya onların yanında tartışmamalısınız,

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Nedir?
Bir Eldorado çalışanı olarak, halka açık olmayan önemli bilgilere
erişiminiz olabilir ve bunun bilinmesi, Eldorado hisselerinin değerini
etkileyebilir. Bu tür önemli bilgilere erişiminiz varsa, hisselerimizi satın
alma veya satma izniniz bulunmamaktadır. Eldorado, hisselerimizi
satın alma veya satma izninizin olmadığı belirli “kesinti” (black-out)
dönemleri uygulayabilir.
Yasalar gerektirmediği müddetçe, önemli bilgileri başkalarıyla paylaşma
izniniz yoktur.
Daha fazla bilgi için, önemli bilgilerin ticareti ve başkalarına
iletilmeesine ilişkin kısıtlamaları açıklayan Şirket İfşa Politikası ve
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikasınabaşvurun.

Medya veya Analistlerin Bilgi İsteklerine Nasıl
Yanıt Vermeliyim?
Eldorado hakkında daha fazla bilgi almak isteyen analistler gibi,
bir yatırım şirketinden bir kişi ya da medya tarafından sizinle
iletişim kurulması mümkündür. Tüm medya taleplerini
Louise.Burgess@eldoradogold.com adresinden erişebileceğiniz
İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Louise Burgess’e ve tüm
analist taleplerini Peter.Lekich@eldoradogold.com adresinden
erişebileceğiniz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Peter Lekich’e
iletebilirsiniz.

• işiniz gereği olarak zorunlu olmadığı sürece, gizli bilgileri üçüncü
kişilerle paylaşmamalısınız,
• iş ortaklarımızla ilgili gizli bilgileri, bunu yapma izni vermediğimiz
müddetçe üçüncü kişilerle paylaşmamalısınız, ve
• herhangi bir iş ortağının veya başka bir üçüncü kişinin Eldorado’ya
verdiği ticari sırları, telif hakkı saklı bilgileri veya gizli bilgileri
kullanmamalı, çoğaltmamalı veya dağıtmamalısınız.
Eldorado için çalışmayı kestikten sonra bile, gizli bilgileri başkalarıyla
paylaşma izniniz yoktur.
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Kurumsal Varlıklarımızı Koruyoruz
Kurumsal varlıklarımız ve değerlerimiz, ekipman, yazılım programları
ve lisanslar , ticari markalar, tasarımlar ve telif hakları gibi fikri mülkiyet
unsurları da dahil olmak üzere ofisimizdeki herşeyi içerir.
Herhangi bir:
(a) Eldorado çalışanı tarafından Eldorado’daki istihdamı aracılığıyla ve
seyri içinde sistem, yöntem ve proseslerde yapılan buluşlar, keşifler
veya iyileştirmeler veya
(b) bir Eldorado çalışanının, Eldorado’daki istihdamı sırasında dikkatini
çeken maden keşifleri, buralardaki maden varlıkları ve çıkarları elde
etme fırsatları ve Eldorado’nun yürüttüğü iş faaliyetlerine benzer
başka iş fırsatları,

S&Y
S: Bir şirket kredi kartım var. Bunu kişisel harcamalar için
kullanırsam Kuralları ihlal eder miyim?
Y: Evet, Şirket kredi kartları, yalnızca şirket harcamaları için
kullanılacaktır. Bir şirket kredi kartının kabul edilebilir kullanımı
hakkında daha fazla bilgi için, lütfen iş biriminizin politikasını
kontrol edin.

çalışan tarafından derhal Eldorado’ya bildirilmelidir ve bunlar gerek
ifşadan önce gerekse sonra Eldorado’nun mutlak mülkiyetinde ve
Eldorado’ya ait olacak,Eldorado’nun kurumsal varlığı sayılacak ve bu
Kurallar uyarınca çalışanın gizlilik yükümlülüklerine tabi olacaktır.
Kurumsal varlıklarımızı uygun bir şekilde, meşru iş amaçları için ve
Eldorado’nun politikalarına uygun olarak kullanmanız beklenmektedir.

Eldorado Gold Etik ve İş Davranış Kuralları
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Doğru, Zamanında ve Anlaşılır Açıklamalar Yapılmasını Sağlıyoruz
Eldorado’nun defter ve kayıtları, işlemlerimizin doğru ve eksiksiz bir açıklamasını sunmalıdır. Düzenleyici kurumlar ile yapılan periyodik ve yıllık
dosya işlemlerinin tümünde, hissedarlarımız ve yatırımcılarımıza önemli iş olaylarını ve finansal durumumuzu zamanında, devamlı olarak ve tam,
gerçek ve açık şekilde sağlamamız gerekmektedir.
Sorumluluklarımızı belirten bir Şirket İfşa Politikası ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikasıuyguluyoruz ve bu sorumlulukların bir parçası olarak
şunları yapmanız beklenir:

Her Zaman

Asla

• uluslararası mali bildirim standartlarına uyma;

• defter ve kayıtlarımıza hatalı veya
yanlış yönlendirici kayıtlar açma;

• rapor edilmemiş önemli bir işlem veya olayın farkına varırsanız,
derhal İfşa Komitesinin bir üyesini bilgilendirme;
• yönetime ve Yönetim Kurulu’na tüm işlemlerin uygun bir şekilde
kaydedildiği konusunda makul güvenceler sağlayan bir kurum içi
muhasebe kontrol sistemini sürdürme;
• iş ve işlemlerimizi doğru ve düzgün biçimde yansıtacak dosya,
defter ve kayıtlar tutma;
• özellikle üç aylık ve yıllık mali beyanlarımızın hazırlanmakta
olduğu dönemlerde bizim hakkımızdaki önemli bilgilerin yönetime
bildirildiğine dair yönetimimize ve Yönetim Kurulu’na makul
güvenceler sağlayacak bir kurum içi kontrol sistemini sürdürme;
• bilgileri açık ve düzenli bir şekilde sunma ve gereksiz yasal ve
finansal dil kullanımından kaçınma; ve
• Eldorado hisselerinin ticaretini İçeriden Öğrenenlerin Ticareti
Politikasına göre rapor etme.

• açıklanmamış veya kaydedilmemiş
herhangi bir banka hesabı veya
varlığı onaylama;
• kamuya açık olmayan herhangi
bir bilgiyi (Şirket İfşa Politikası
ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti
Politikası uyarınca genel olarak
açıklanmamış bilgileri) paylaşma;
• açıklanmamış veya kaydedilmemiş
yeni fonlar veya varlıklar oluşturma
ve
• İçeriden Öğrenenlerin Ticareti
Politikası uyarınca önceden onay
almadan Eldorado hisselerinin
ticaretini yapma

Bir Denetleme İsteğine Nasıl Yanıt Vermeliyim?
Eldorado içinden veya dışından denetleme yürüten biri tarafından sizinle iletişime geçilmesi mümkündür.
Ayrıca bu Kurallar, diğer geçerli politikalar veya iş uygulamaları hakkındaki sorularınız ve kaygılarınızı İcra Kurulu Başkan Yardımcımız ve Baş
Hukuk Müşavirimiz, Global Uyum Direktörümüz, Global İç Denetim ve Kontroller Direktörümüz veya Hukuk ve Uyum Ekibimizin herhangi bir üyesi
ile görüşebilirsiniz.
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Güvenli, Sağlıklı ve Saygılı Bir İş Ortamına Sahibiz
Eldorado birçok ülkede dört binin üzerinde çalışan ve yükleniciye
sahiptir. Her birimiz iş yerlerimizin açık, saygılı ve profesyonel ortamlar
olmasını sağlamak için bir rol oynarız
Eldorado’nun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve İnsan Hakları
Politikası bulunmaktadır ve Eldorado’daki herkesten şunlar beklenir:
• güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sürdürme;
• ırka, renge, dine, cinsiyete, yaşa, ulusal kökene, engelliliğe veya iş
çıkarlarımızla ilgili olmayan diğer etkenlere dayalı olan ayrımcılığın
veya tacizin olmadığı bir çalışma ortamını teşvik etme; ve
• faaliyetleri, uluslararası çevre ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına
ilişkin standartlarıtlarla tam olarak uyumiçinde yürütme.
Bu değerlerle çelişen bir durum fark ederseniz, bu suistimali
yöneticinize ya da Şüphelenilen bir Kural ihlalinin bildirilmesi
bölümünde açıklanan bildirim kanalları aracılığıyla bildirmelisiniz.

S&Y
S: Çalışma arkadaşlarımdan biri sık sık vücudumla ilgili
yorumlarda bulunuyor ve uygunsuz cinsel yorumlar
yapıyor. Ekibimin bir parçası olarak onunla birlikte çalışmak
durumundayım ve grup dinamiğimizi bozmak istemiyorum.
Ancak işyerinde rahatsız hissetmek de istemiyorum.
Ne yapmalıyım?
Y: Çalışma arkadaşınızın davranışı kabul edilemez: Ayrımcılık
ve tacizden uzak bir iş yeri ve iş ortamı sizin hakkınızdır.
Bu suistimali yöneticinize ya da Şüphelenilen bir Kural
İhlalinin Bildirilmesi bölümünde açıklanan bildirim kanalları
aracılığıyla bildirmelisiniz.

Peki Ya E-posta, İnternet ve Sosyal Medya?
Güvenli, profesyonel ve saygılı bir iş ortamına katkıda bulunmanız
beklentisi, e-posta, internet ve sosyal medya kullanımınız için
de geçerlidir.
Bunun anlamı şudur:
• e-posta ve sosyal medya yoluyla gerçekleştirdiğiniz iletişimleriniz
saygılı ve profesyonel olmalıdır; ve
• iş ortamı için uygunsuz olan çevrimiçi materyalleri görüntülememeli,
indirmemeli, paylaşmamalı, yeniden göndermemeli veya
oluşturmamalısınız.

Yöneticilerimiz Örnek Olarak Öncülük Eder
Eldorado’nun yöneticilerinin örnek olarak öncülük etmesi ve en
yüksek dürüstlük, doğruluk ve etik standartları ile hareket etmesi
beklenmektedir.
Bu, çalışanların;
• saygı ve profesyonel muamele gördüğü hissettiği,
• etik davranış konusunda soru sorma konusunda rahat olduğu,
• ırkı, cinsiyeti, yaşı veya işimizle ilgisiz diğer etkenler nedeniyle değil,
performansı temel alınarak işe alındığı, terfi ettiği, disiplin işlemine
tabi tutulduğu veya işten çıkarıldığı ve
• suistimal bildirmesi durumunda misillemeden korkmadığı bir iş yeri ve
iş ortamı yaratır.

Daha Fazla Bilgi
Güvenli ve sağlıklı iş yerlerini ve iş ortamını nasıl oluşturduğumuz ve
sürdürdüğümüz konusunda daha fazla bilgi için, lütfen İş Sağlığı ve
Güvenliği ve İnsan Hakları Politikamızı inceleyiniz.

Eldorado Gold Etik ve İş Davranış Kuralları
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Bu Kuralların İhlallerini Bildiriyoruz
Uygun olduğu yerlerde kendini rapor etmek de dahil olmak üzere,
bu Kurallar ve diğer geçerli politikaların şüphelenilen ihlallerini rapor
etmekten sorumlusunuz. Suistimali bildirerek, Eldorado’nun etik ve
doğruluk ve dürüstlük kültürüne de katkıda bulunuyorsunuz.

Kurallar Hakkında Soru Sorma
Kurallar hakkında sorduğunuz tüm sorular anonim olarak sorulabilir.
Ayrıca bu Kurallar veya bir iş uygulaması hakkındaki soru ve
endişelerinizi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhukuk Müşavirimiz,
Global Uyum Direktörümüz veya Hukuk ve Uyum Ekibimizin herhangi
bir üyesi ile tartışabilirsiniz.

Şüphelenilen Bir Kural İhlalinin Bildirilmesi

Bildirimde Bulunmanızdan Sonra Ne Olur?
Tüm sorular ve ihlal bildirimleri ivedi bir biçimde ele alınır ve ciddiyetle
değerlendirilir. Tüm bildirimler yasaların izin verdiği ölçüde gizli olarak
işlem görecektir ve bildirimde bulunurken iyi niyetle hareket ettiyseniz,
size karşı herhangi bir misillemeye izin vermeyeceğiz.
Şikayetler ve raporları denetlemek ve yanıt vermekle görevli dahili
personel, rapor edilen ihlalleri araştıracak ve gerekli durumlarda düzeltici
eylem ve önleyici tedbirleri içeren uygun bir yanıt belirleyecektir.

İhlalin Sonuçları
Herhangi bir yasayı,kamu düzenlemelsini veya bu Kuralları veya diğer
geçerli politikaları ihlal eden kişiler, iş akdinin hemen feshini de
içerebilecek, duruma özgü uygun disiplin işlemleriyle karşılaşacaktır.

Bu Kuralların veya diğer geçerli politikaların ihlal edildiğinden şüphe
ediyorsanız, Eldorado’dan biriyle endişeleriniz hakkında konuşarak
başlamanız önerilmektedir. Aşağıdaki adımlardan birini atmalısınız:
• yöneticiniz veya amirinizle konuşmak,
• Global Uyum Direktörümüz, Tania Chadouli ile
Tania.Chadouli@gr.eldoradogold.com adresinden veya
+30 214 687 0019 numaralı telefondan irtibata geçmek,
• Global İç Denetim ve Kontroller Direktörümüz, Dawid Botha ile
Dawid.Botha@eldoradogold.com adresinden veya +31 202 404 315
numaralı telefondan irtibata geçmek,
• İcra Kurulu Başkan Yardımcımız ve Başhukuk Müşavirimiz,
Timothy Garvin ile Timothy.Garvin@eldoradogold.com adresinden
veya 604 601 6692 numaralı telefondan irtibata geçmek veya

S&Y
S: Finans müdürümün Eldorado’nun kazancını yanlış şekilde
artırmak için iş ve işlemleri uygun şekilde bildirmediğini
düşünüyorum. Endişelerim hakkında kiminle görüşmeliyim?
Y: Finans yöneticinizin bir üst amiri, Global Uyum Direktörü, Global
İç Denetim ve Kontroller Direktörü, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Başhukuk Müşaviri, Denetim Komitesi Başkanı veya Muhbir
(Whistleblower) Bildirim Kurumumuz ile irtibata geçmelisiniz.

• Denetim Komitesi Başkanımız John Webster ile
John.Webster@eldoradogold.com adresinden irtibata geçmek, veya
• www.eldorado.ethicspoint.com adresinden muhbir (whistleblower)
bildirim kurumumuz EthicsPoint’e bir bildirim bırakmak
Bu Kuralların ve diğer geçerli politikaların ihlallerini anonim olarak
bildirebilirsiniz.
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Feragatler
Olağandışı durumlarda, bu Kurallara dahil olan bir veya daha fazla
beklentiden aşağıdaki süreç izlenerek feragat edilmesi mümkündür:
• Müdürler ve üst düzey finans yetkilileri de dahil olmak üzere icracı
yetkililer için, Yönetim Kurulu kararı ile.
• Müdür veya icracı yetkili olmayan çalışanlar için, İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı ve GBaşhukuk Müşavirimiz ve İcra Kurulu Başkanımıza
danıştıktan sonra Denetim Komitesi Başkanımız tarafından.
Şüpheli ihlallerin bildirilmesiyle ilgili herhangi bir yasa tahtında
düzenlenen herhangi bir bireysel hak veya yasal çarenin ve çözümün
feragatine izin verilmeyecektir.
Bu Etik ve İş Davranış Kuralları bir politika beyanıdır. Eldorado
adına herhangi bir sözleşmesel hak, taahhüt veya yükümlülük
oluşturmamaktadır ve Eldorado veya herhangi bir üçüncü kişiye
karşı ileri sürülemez.
Yönetim Kurulu tarafından Onaylandı

29 Temmuz 2020

George Albino

Eldorado Gold Etik ve İş Davranış Kuralları
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Raporlama için Bağlantıya Geçilecek Kişiler

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Başhukuk Müşaviri
Timothy Garvin

Muhbir (WhistleBlower) Bildirim Kurumu
Eldorado EthicsPoint
w: www.eldorado.ethicspoint.com

11th Floor, 550 Burrard Street
Vancouver, BC, Kanada V6C 2B5
t: 1 604 601 6692

Denetim Komitemizin Başkanı

e: Timothy.Garvin@eldoradogold.com

John Webster
11th Floor, 550 Burrard Street
Vancouver, BC, Kanada V6C 2B5

Global Uyum Direktörü

t: 1 604 687 4018

Tania Chadouli

e: John.Webster@eldoradogold.com

23A Vasilissis Sofias Ave
Athens, 106 74, Yunanistan
t: +30 214 687 0019
e: Tania.Chadouli@gr.eldoradogold.com

Global İç Denetim ve Kontroller Direktörü
Dawid Botha
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam, Hollanda
t: +31 202 404 315
e: Dawid.Botha@eldoradogold.com
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Uyumluluk Sertifikası

ELDORADO GOLD CORPORATION
VE BAĞLI KURULUŞLARI VE İŞTİRAKLERİ
(“Eldorado”)
ETİK VE İŞ DAVRANIŞ KURALLARI

Eldorado Etik ve İş Davranış Kuralları (“Kurallar”) ve bu Kurallarda atıf yapılan Eldorado’nun diğer ilgili tümpolitikalarını okudum ve anladım ve ilgili
tüm politikalara uymayı kabul ediyorum.
Gözetimimde olan tüm Eldorado çalışanlarının Kurallar ve Eldorado’nun diğer ilgili politikaları konusunda bilgilendirildiğini ve bunların kendilerine
sağlandığını ve bu çalışanların Kurallar ve diğer ilgili politikalara ilişkin eğitim oturumlarının gerçekleştirildiği bireysel veya grup toplantılarına
katıldığını onaylıyorum.
Kurallar veya diğer politikaları ihlal edersem, Eldorado veya iştirakleri ile ilişkimin sonlandırılması da dahil olmak üzere, Eldorado politikalarında
belirlenen disiplin işlemleri ile karşılaşabileceğimi anlıyorum.
Bu Uyumluluk Sertifikasının ilişiğindeki imzalı bir İstisnalar Belgesinde bir ihlal belirtmediğim sürece, Kuralları veya diğer politikaları ihlal
etmediğimi beyan ederim.

Tarih: 					
İmza:
Ad: 		
Unvan/Pozisyon: 		
		
Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyin:

■
■

İlişikte bir İstisnalar Belgesi bulunmaktadır.
İlişikte bir İstisnalar Belgesi yoktur.
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İlkleri başarıyoruz.

Eldorado Gold Corporation
11th Floor, 550 Burrard Street
Vancouver, BC, Kanada V6C 2B5
t: +1 604 687 4018
f: +1 604 687 4026
Ücretsiz: +1 888 353 8166

eldoradogold.com
TSX: ELD
NYSE: EGO

