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5 – MANAGEMENT RESPONSIBILITY MANUAL - 5.3 Company Policies and Mission
Appendix 12 –Market Abuse Policy

PİYASA DOLANDIRICILIĞI POLİTİKASI
MARKET ABUSE POLICY
Amaç ve Kapsam – Purpose and Scope

Amaç; piyasa dolandırıcılığının kapsamı konusunda farkındalık yaratmak ve ilgili kanun, kural ve mevzuata uyum sağlanmasıdır.
It is to raise awareness on the scope of market abuse and to comply with the relavant law, rules and legislation.

Politika Beyanı – Policy Statement

!! HAKSIZ KAZANÇ KAZANÇ DEĞİLDİR !!
!! UNFAIR PROFIT IS NOT A GAIN !!
GÜNGEN DENİZCİLİK yönetimi ve çalışanları tüm aktivitelerini aşağıdaki esaslarla yapar:
(GÜNGEN MARITIME management and employees perform all activities on the following basis)

Şirket, piyasa kurallarını düzenleyen yasal mevzuata uyar. Buna göre, aşağıdakilerin yapılması Şirket tarafından asla kabul
edilmez, yasalara göre suçtur ve tespiti halinde Şirket, yapanlar hakkında yasal işlemler başlatılması için gerekli girişimlerde
bulunur.
1) Haksız kazanç elde etme amacıyla manüplasyon yaratmak, yaratılmasına aracı olmak veya bunlardan fayda elde etmek
2) Haksız kazanç elde etme amacıyla dedikodu üretmek, yanıltıcı haberler yaymak veya yayılmasına aracı olmak
3) Piyasada fiyat, arz, talep dengesini etkileyecek kamuya duyurulmamış bir bilgiyi önceden elde ederek pazarlamak, açıklamak
veya başkalarını bu bilgiye göre hareket etmesi için yönlendirmek veya bu hususta aracı olmak
The Company complies with all legislation that regulates market rules. Thus, the following actions are completely unacceptable to the Company; it creates a crime as
per legislation and the Company initiates legal proceedings against people who are determined to be involved in such activities.
1) Creating manipulation, mediating for manipulation or to get unfair benefits from those.
2) Creating rumours, disseminate false statements or mediating for those to get unfair benefits.
3) Dealing or disclosing an unpublished information before hand that has the power to influence price, supply, demand in the market or guiding people to act in
accordance with this information.

Uygulama Stratejisi – Implementation Strategy
Şirket, kara ve gemi tüm proses, prosedür ve talimatları ile bu politikayı destekler ve uygular.

The Company supports and applies this policy with all its procedures, processes and work instructions ashore and on board;

Liderlik ve Adanmışlık – Leadership and Commitment
Üst yönetim bu politika ile süreçlerinin kuruluşun amacı, kapsamı ve stratejik yönü ile uyumlu olmasına ve tüm çalışanlar tarafından
anlaşılmasına liderlik eder ve aktivitelerde üretilen kayıt, rapor ve datanın incelenmesiyle, çalışanlarla ve müşterilerle yapılan ziyaret
ve değerlendirmelerle ve risk temelli süreç yaklaşımı uygulayarak adanmışlığı kontrol eder.
The Top management leads, with this policy, that the processes are compatible with organization’s purpose, scope and strategic direction; and provides the employees’
awareness thereof; and controls the commitment to this policy by analysing all records, reports and data produced as per activities, evaluations and visits to employees
and customers and by implementing risk-based process approach.

Sorumluluklar - Responsibilities
Tüm çalışanlar bu politikanın gereklerinin yerine getirilmesinden, uygulanmasından, değişim ve yenilik ihtiyaçlarını üst yönetime
raporlamaktan sorumludur.
All employees are responsible for fulfilling and implementing the requirements of this policy and for reporting the change and reform needs to the Top Management.

Bu politikanın gereğinde yenilenmesinden üst yönetim sorumludur.
The Top management is responsible for renewing this policy whenever necessary.
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