Görüs¸ünüz Önemli!
Lütfen Kendinize Sorun:
a. Yasaları ya da Firma politikalarını çiğniyor mu?
b. Başka kişileri, adil olmayan biçimde olumsuz
önde etkiliyor mu?
c. Herhangi bir kişi bunun karşılığında kendini
borçlu gibi hissedecek mi?
d. Yapılan etkinlik ya da işlem, yanlış görünecek mi?
Yukarıdaki sorulardan herhangi birine
“Evet”, “Belki” ya da “Emin değilim” diye
yanıt veriyorsanız, bu etkinlik ya da işlemin
değerlendirilmek üzere Firma'ya bildirilmesi
gerekmektedir. Arayın!
Başarımızda sizin payınız en önemli etken.
Aşağıdaki konularla ilgili sorularınız ya da
kaygılarınız varsa, yardım almak için herhangi
bir amir ya da yönetici, İK temsilcisi, saha
yöneticisi, yerel Çalışma Konseyi, Firma
avukatı ya da Ahlaki Değerler ve Yasalara
Uyum Ofisi ile görüşebilirsiniz.
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Çıkar Çatışması
Yasalara ya da Politikalara Uyum
Çevresel Konular
Hırsızlık ya da Sahtecilik
Alkol ya da Kötü İlaç Kullanımı
Taciz ya da Ayrımcılık
Gizliliğin Çiğnenmesi
İçeriden Ticari Bilgilerle Ticaret
Yanlış Finansal Bildirimler
İhracat Kurallarına Uyum
İş Yerinde Şiddet

Unutmayın ki Adil olmak, kendimize,
birbirimize, müşterilerimize ve
sağlayıcılarımıza olan saygımızı ölçmek
için kullandığımız bir standarttır.
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YARDIM HATTI
877.781.7319
Ücretsiz*, her zaman açık, her
zaman ve kesinlikle kimliğinizin
gizli tutulduğundan emin olun –
Değerlerimizi korumakta bize
yardımcı olabileceğiniz güvenli
ve kolay bir yol.

Mesleki ahlak ve dürüstlük
sizinle başlar!

Aynı zamanda Kennametal Ahlaki
Değerler ve Yasal Uyum Ofisini de
arayabilir ya da buraya yazabilirsiniz:
1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650, USA
Telefon 01.724.539.4031
Faks 01.724.539.3839

Yardım Hattı Nedir?
Yardım hattı, düşüncelerinizi yüz yüze
anlatmaktan çekindiğinizde arayabileceğiniz
ücretsiz* bir telefon numarasıdır. Yardım Hattı,
her gün, günün 24 saati açıktır. Arama izlemesi
ya da kayıt cihazları kullanılmaz; hatta isterseniz
kimliğinizin tamamen gizli kalmasını
isteyebilirsiniz.

Aradığınızda Ne Olur?
Yardım Hattını aradığınızda, Kennametal'de
çalışmayan bir İletişim Uzmanı, sorunuzun ya
da sorununuzun yapısını daha iyi anlamak için bir
dizi sorular sorar. Uzman el yazısıyla notlar alır
ve gözden geçirilmek, gerekiyorsa incelenmek
üzere Ahlaki Değerler ve Yasal Uyum Ofisine
iletilecek bir rapor hazırlar. Görüşmenin sonunda,
size bir tanıtım numarası ve geri arama tarihi
verilir. Bu tarihte Yardım Hattını arayarak
bildirdiğiniz konu hakkında neler yapıldığı
konusunda bilgi alabilirsiniz. Aradığınızda size
verilen tanıtım numarasını belirtmeniz yeterli
olacaktır. Sizden ek bilgi isteniyorsa, geri
aradığınızda size bu sorulacaktır.

* Ücretsiz Arama için Talimatlar
Kennametal Yardım Hattına Erişim
ABD ve Kanada Dışından:
1. http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp
adresindeki AT&T Direct Access web sitesini ziyaret
edin. “Choose a Country drop-down list”te (Bir ülke
seçin aşağı açılır listesi) ülkenizi seçin. ülkenizden
ve telefon servis sağlayıcınızdan (bazı ülkelerden
birden fazla Access Number – Erişim numarası
bulunmaktadır) ücretsiz aranabilen AT&T Direct
Access Numarasını bulmak için GO'yu (GİT) tıklatın.
2. Bir hat almak ve yerel arama çevir sesi için
telefonunuzda çevrilmesi gereken numarayı ya
da numaraları çevirin.
3. Yerel telefon servis sağlayıcınız için olan AT&T Direct
Access Number'ı çevirin. Başka herhangi bir numara
ya da ön ek çevirmeyin. AT&T Direct Access
Number’da ^ işareti varsa, bu işaret, çevirme
sırasında gelecek ikinci çevirme sesini belirtmektedir.
4. Çağrınız bir müzik sesi ve “AT&T” diyen bir kayıtlı
sesle yanıtlanacaktır. Bu sesleri duyduktan sonra
Kennametal Yardım Hattı numarasını çevirin:
877-781-7319. Herhangi bir ülke kodu, sıfır, bir ya
da diğer bir numara ya da ön ek eklemeyin.
5. Kennametal Yardım Hattı numarasını çevirdikten
sonra, Yardım Hattı Servis Sağlayıcısına
bağlanacaksınız. Yardım Hattının’ın amacını
söyleyen, İngilizce bir mesaj duyacaksınız.
LÜTFEN TELEFONU KAPATMAYIN.
6. Bu mesajdan sonra, otomatik olarak sizi İngilizce
olarak yanıtlayacak bir Yardım Hattı İletişim
Uzmanına yönlendirileceksiniz. LÜTFEN
TELEFONU KAPATMAYIN.
7. Dilinizi belirtin. İletişim Uzmanı, bir tercümanın
görüşmeye katılmasını isteyecektir. İletişim Uzmanı
tercümanı bağlayana kadar beklemede kalabilirsiniz.
LÜTFEN TELEFONU KAPATMAYIN.

