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1. Amaç

Bu yönetmelik, Central Oto Kiralama A.Ş misyonu ve değerleri çerçevesinde uyulması gereken iş etik kural 

ve uygulama prensiplerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.  

Etik en genel anlamda ahlaki açıdan doğru - yanlış ya da iyi - kötü ile ilgilidir. Etik ilkeler ve kurallar 

toplumun birleştiricileri olarak ortak yaşamı mümkün kılar, toplum düzenini sağlarlar. İş etiği ise etiğin bir 

alt kümesi olarak, iş dünyasındaki etik sorunları inceler, davranışlara rehberlik etmek üzere kurallar 

geliştirmeyi amaçlar.  

İş etiği, işletmelerin ürün ve hizmet üretme ve dağıtma aşamalarında gerek örgüt gerekse birey/ çalışan 

düzeyindeki davranışların etik boyutları ile ilgilenir ve bu davranışlara ilişkin yol gösteren kuralları kapsar. 

2. Kapsam

Bu yönetmelik, tüm Central Oto Kiralama A.Ş çalışanlarını kapsamaktadır. 

3. Sorumluluklar

 Tüm Central Oto Kiralama çalışanları, İş Etik Kuralları Yönetmeliğine ve bağlı kurallara uymalıdır.

 İş Etik Kuralları Yönetmeliğinin şirket içerisinde uygulanması, Central Oto Kiralama’da görev alan orta

ve üst düzey yöneticilerin sorumluluğundadır.

 İş Etik Kuralları Yönetmeliğinin tüm çalışanlara ulaştırılması ve bilgilendirilmesinden İnsan Kaynakları

Müdürlüğü sorumludur.

4. İş Etik Kuralları Uygulaması

4.1. Dürüstlük 

Central olarak, iş faaliyetlerimizin tümünde, adil, dürüst ve şeffaflık ile hareket ederiz. Müşteri güvenini 

kazanmak öncelikli değerimiz arasındadır.  

4.2. Gizlilik 

Central Oto Kiralama A.Ş’ye ait finansal ve ticari sırlar, rekabet açısından zayıflatacak bilgiler, iş ortakları 

ile gerçekleşmiş anlaşmalar, personel özlük haklarına ilişkin bilgiler “gizlilik” kapsamında değerlendirilir. 

Bu kapsamda, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ilgili diğer kişi ve kurumların gizliliklerine ve her türlü 

bilginin korunması için önem göstermekte, yasaların gerektirdiği kişi ve kurumlar dışında 3.taraflara bilgi 

vermez.   

4.3. Çıkar Çatışması 

Central Oto Kiralama A.Ş ve çalışanları çıkar çatışmasının oluşmaması ve önlemesine yönelik gerekli özeni 

gösterir.  

Çalışanlar görevleri kapsamında mevcut yetkilerinden faydalanarak kendi yakınlar ya da iş süreçlerinde 

bulunulan kişi ve kuruşlardan asla kişisel çıkar sağlamaz.   

Çalışanlar, Central Oto Kiralama A.Ş haricinde finansal çıkar oluşturabilecek faaliyetlerde bulunmaz. 

Şüpheli durumlarda Etik Kurulu ya da İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile iletişime geçilir.  
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4.4. Misyonumuz ve Vizyonumuz 

Misyonumuz, Central Oto Kiralama, öncelikli olarak müşteri memnuniyeti, gelişmiş hizmet ve ürün sunma, 

sektörde öncü faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, hissedar, çalışan, tedarikçi, 

müşteri ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm paydaşları için güvenilirlik, dürüstlük ilkelerine bağlı ve yasalara 

uygun hareket eder. 

Vizyonumuz, araç kiralama sektörünün müşteri memnuniyeti yüksek, en güvenilir, değer yaratan, 

kaliteden ödün vermeden marka bilinirliliğini artırmaktır.   

Şirket tüm çalışanlarından belirlenen değerler ve davranış ilkeleri çerçevesinde, şirket misyon ve 

vizyonuna uygun davranmasını beklemektedir.  

4.5. Yasal Süreçler  

Central Oto Kiralama, Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyetinin taraf 

olduğu Uluslararası Sözleşmelere uygun hareket eder. 

Tüm şirket faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve muhasebe sistemi kanunlarına uygun hareket 

eder. 

İmza altına alınan tüm sözleşmeler tüm yasa, mevzuat ve etik kurallara uygun şekilde gerçekleşmesi için 

çalışır.  

5. Central Oto Kiralama Çalışan İlişkileri 

Central Oto Kiralama, katma değer yaratan insan kaynakları uygulamaları ile sürdürülebilir başarıyı 

hedeflemektedir. Bu kapsamda, çalışanlarına değer verir, bireysel gelişim gerekli desteği sağlar ve çalışan 

haklarına saygılı hareket eder.  

Bu kapsamda Central Oto Kiralama;  

 İş süreçlerimizde eşitlikçi uygulamalarda bulunmak, 

 Tüm çalışan ve çalışan adaylarımıza fırsat eşitliğini sağlamak,  

 Nitelikli genç ve deneyimli profesyonelleri şirketimize katılımını sağlamak, 

 Adil ücret politikasının uygulanması,  

 Etkin performans değerlendirme sisteminin sağlamak, 

 İşe alım, terfi vb. süreçlerinde adil hareket etmek, 

 Çalışan haklarına saygı göstermek, 

 Ayrımcılık, mobbing, baskı altında çalışma ve tacizin her türlüsüne karşı gelmek,  

 Çalışan bağlılığını geliştirmeye yönelik uygulamalarda bulunmak, 

 Güvenli çalışma koşullarının sağlanması,  

 Kişisel Verilerin Korunması kapsamında kanuni zorunluluklar dışında çalışan verilerinin 3.şahıslar 
ile paylaşılmaması, 

çalışanlar ile ilişkiler kapsamında Central ilkelerini oluşturmaktadır.  
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6.  Central Oto Kiralama Diğer İlişkiler 

Central Oto Kiralama A.Ş’ nin benimsediği temel prensipler aşağıda sunulmuştur; 

6.1.  Müşteri İlişkileri 

 Müşteri memnuniyeti kapsamında talep ve gereksinimlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi, 

 Kalite ürün ve hizmet sağlanması, 

 Yanıltıcı ve yalan beyanda bulunmamak, 

 İlişkilerde saygılı ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmek, 

 Müşterilere ait kişisel bilgilerin ilgili yasalara uygun şekilde saklanması,  

6.2.  Paydaşlarımız ile İlişkiler 

 Paydaşlarımız ile ilişkilerde ilgili yasalar ve yönetmelikler uygun hareket etmek, 

 Paydaşlarımızın haklarının korunması,  

 Paydaşlarımızın yatırımlarının en verimli şekilde değerlendirilmesi,  

 Finansal disiplin ve hesap verilebilirliğin sağlanması, 

 Mali tablolara ve şirket politikalarına ilişkin doğru bilginin zamanında paylaşılması, 

 İş birliğinin etik değerlere uygun olarak geliştirilmesi,  

 Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, doğruluk ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi, 

6.3.  Tedarikçiler ile ilişkiler 

 Tedarikçilerin Central Oto Kiralama hizmet standartlarına uygun ve özenle seçilmesi, 

 Tedarikçi ile ilişkilerde saygı ve sorumluluk bilinci ile hareket etme,  

 Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 İnsan haklarına saygılı hareket edilmesi, 

 Yolsuzluk, zimmet, iş ahlakına uygun davranılması için çalışmak, 

 Uzun vadeli güven esaslı ilişki kurulması,  

 İş süreçlerinde edinilen gizli bilgiler özenle korunur. 

6.4.  Rakip ve Rekabet İlişkileri  

 Yasa, yönetmeliklerin izin verdiği sınırlara uygun olmayacak şekilde rekabeti engelleme, kısıtlama 
faaliyetlerinde bulunmamak, 

 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak, 

 Rakipler ile sektör ve rekabet koşullarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak ve şeffaf olmak, 

 Rekabetçi düzenin sağlanmasına yönelik projelerin desteklenmesi,  

6.5.  Toplum İlişkileri 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinde belirtilen ilkelere uymak, iş süreçlerimizin bir parçası 

haline getirmek.  
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İnsan Hakları, çevre, yolsuzlukla ile mücadele, çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularında duyarlı 

davranmak. 

7. Çalışanlar İçin Etik Davranış Kuralları

Çalışanların tarafından uyulması ve benimsenmesi gereken Etik Davranış Kuralları aşağıda belirtilmiştir: 

 Yasalar çerçevesinde belirlenmiş sosyal toplum kurallarına uymak,

 İş süreçlerinde adaletli ve anlayışlı davranmak,

 Haksız kazanç sağlamamak ve haksız kazanç oluşturabilecek davranışlardan kaçınmak,

 Rüşvet almamak ve vermemek,

 Şirket tüm maddi varlıklarının şahsi malı gibi korunmasına özen göstermek,

 İş süreçlerimizde İş Etik Kurallarına uygun hareket etmek,

 İş ortamını ve düzenini bozacak davranışlardan kaçınmak,

 Yetkisi bulunmayan bir sürece dair şirket için beyan ve yazışmada bulunmamak,

 Şirket bilgi sistemlerini olumsuz etkileyecek tüm davranışlardan kaçınmak,

 Çıkar çatışması oluşturacak davranışlardan uzak durmak,

 Şirket kaynaklarının sadece iş süreçleri için kullanılması, şahsi çıkar ve ya siyasi aktiviteler için
kullanılmaması,

 Görevlerin gerektirdiği tarafsızlık ve gizlilik şartlarına uymak,

 İş süreçlerinde edinilen bilgi, belgelerin şirket içi ve dışında yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması, farklı
amaçlar için kullanmamak,

 Usulsüzlük ya da potansiyel ihlaller konusunda İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ya da Etik Kuruluna
bilgi verilmesi,

 Şirket içerisinde gerçekleşen soruşturmalarda Etik Kuruluna doğru bilgi verme ve yardımcı olmak,
soruşturma bilgilerini gizli tutma,

 Çalışanlar kendi ya da yakınlarının müşterilerden tahsilat almaya ve bundan çıkar sağlamaya, kredi
kartı ya da herhangi bir ödeme sistemi ile müşteri borcuna karşılık ödeme yapmaması,

 Şirket müşterileri, tedarikçileri vb. ilişki içerisinde bulunduğu tüm kişi veya kuruluşlar ile iş ilişkisine
girilemez, borç para, mal ve hizmet alınamaz ya da verilemez.

 Şirket iş süreçlerine ilişkin konularda herhangi bir medya kuruluşuna bilgi vermek, organizasyona
katılmak şirket üst yönetim onayına çerçevesinde gerçekleştirilir.

 Çalışanlar, Şirket ve çalışma arkadaşları için tehlike arz edecek her hangi bir maddeyi şirket
içerisinde bulundurmamak,

8. Çıkar Çatışması Süreci

Çalışanların görevleri ile ilgili çelişkiye düşmesine yol açacak, çalışanın objektifliğini önemli oranda

bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş lehine adil olmayan rekabete dayalı avantaj sağlayabilecek

herhangi finansal ya da diğer tür çıkarı ifade etmektedir.
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Central Oto Kiralama A.Ş. çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması 

gerekmektedir. Şirket kaynaklarının, kişisel fayda için kullanılmaması, şirket imajını olumsuz etkileyecek 

durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.  

8.1.  Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmamak  

 Çalışanlar, aile fertleriyle, ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir şekilde çıkar sağlayacak 
iş ilişkisinde bulunamaz, 

 Çalışanlar yetkilerinden faydalanarak yakınları ve üçüncü kişiler için menfaat sağlayamaz,  

 Çalışanların kendilerine ait yatırımlarında şirket faaliyetleri ile çıkar çatışmasına düşmemeye özen 
gösterilmesi, 

 Çalışan, müşteri veya tedarikçi süreçlerinde karar verme süreçlerinde bulunan kişilerin birinci 
derece akraba olması durumunda İnsan Kaynaklar ya da Etik Kuruluna bilgi vermek,   

 Şirketimize ait her türlü gizli bilginin kullanılması, üçüncü şahıslar ile paylaşılması, dolaylı olarak 
hisse alım-satımı yapılması, (insider trading) menfaat oluşturabilecek bu tür davranışlarda 
bulunmamak,  

  Şirketin iş ilişkisinde bulunduğu veya bulunabileceği kişi ve kurumların gerçekleştirdiği 
organizasyon, etkinlik vb. faaliyetlerde Genel Müdür ya da İnsan Kaynakları Müdürünün onayı ile 
gerçekleştirilmelidir. 

 Çalışan iş sözleşmesi kapsamında iş süreçlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesinden 
sorumludur. Kasıt, ihmal vb. durumlarda şirket zarara uğradığı takdirde, bu zararların tazminini 
isteyebilir.  

 Çalışan yetkilerini, iş süreçleri dışında kendisi ve yakınlarının menfaati için kullanarak şirkete zarar 
verecek faaliyetler bulunamaz, 

 Çalışanlar şirketin satın alma ve satış süreçleri kapsamında kişisel kazanç elde etmemelidir.  

 Çalışanlar şirket disiplin süreçlerine uymakla yükümlüdür. 

 Çalışanlardan Şirket çıkarlarına uygun olarak kaynakların kullanılması beklenir,  

 Şirkete ait mali, hukuki vb. gizli bilgi ve belgeleri kullanarak ya da 3. Şahıslar ile paylaşarak herhangi 
bir ticari çıkar elde etmek çalışmamak, 

 Şirket bünyesinden ayrıldıktan sonra gizliliğin yükümlülüklerine uymak,  

 Çalışanların akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu kişiler aynı departman içerisinde çalışamaz ve 
birbirlerinin yetki alanlarına dahil olamazlar. 

8.2. Central Bünyesinden Ayrılanlara Yönelik Etik Uygulaması  

Şirket bünyesinden ayrılan eski çalışanın belirli bir süre sonra şahsen ya da başka bir şirket üzerinden 

Central Oto Kiralama A.Ş ile alım-satım, danışmanlık, bayilik ve benzeri şekilde iş gerçekleştiren çalışan 

mevcut ise bu durum Genel Müdür ve İnsan Kaynaklar Müdürü tarafından değerlendirilir. 

Şirket bünyesinden ayrılmış bir çalışan tekrar işe alımının gerçekleşmesi durumunda ise Etik Kurallar ve 

belirtilen prensiplerden birine uymaması sebebiyle iş akdi feshi gerçekleşmemiş olma şartı aranır.  
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8.3. Yolsuzluk ve Hediye Kabul Etmeme Uygulaması 

Central Oto Kiralama iş süreçlerinde rüşvet ve yolsuzluğa karşı politikaları benimser. Şirket, olumsuz bir 

durumun yaşanmaması için dikkatli davranır. Çalışanlar ve Central Oto Kiralama bünyesinde bulunan 

üçüncü kişiler, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuatlara uymalıdırlar.  

Central Oto Kiralama prensipleri doğrultusunda çalışanlarının müşteriler, bayiler, tedarikçiler, servisler vb. 

tüm üçüncü kişilerle hediye, davet, ücretsiz tatil vb. maddi çıkar imajı oluşturabilecek hareketler 

yasaklamıştır.   

Rüşvet ya da komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. 

Çalışanlar ancak şirket süreçleri ve yürürlükteki ilgili mevzuat ile uyumlu olması koşulu ile belirli hediyeleri 

alabilir ya da verebilir. (Sembolik hediyeler vb.) 

Central Oto Kiralama ile iş ilişkinde bulunmak istenilen süreçlerde aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır; 

 Bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratacak herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmemelidir. 

 Hediyeler nakit ya da nakde dönüştürülebilir şekilde asla verilmemelidir. 

 Müşterilerimiz, bayiler, tedarikçiler, Central Oto Kiralama’nın iş ilişkisi içerisindeki bulunduğu 
taraflardan veya üçüncü kişilerden kötü izlenim yaratacak, herhangi bir menfaat talebinde 
bulunulmamalı, indirim kabul edilmemeli ya da teklif edilmemelidir.  

 Karşılıklı hediye verilmesi gereken durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve üst yönetim 
onayı ile kabul gerçekleşebilir.  

8.4. Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Faaliyetler 

Central Oto Kiralama A.Ş uygulamaları gereği çalışanların, siyasi parti, siyasi aday ya da politikacılara bağış 

yapması yasaktır. Aynı zamanda, Şirket sınırları içirişinde propaganda ve benzeri faaliyetlere izin verilmez. 

Şirket kaynakları siyasi amaçlar için kullanılamaz ve paylaşılamaz.  

Şirketi temsilen gerçekleşecek sivil toplum kuruluşu ve benzeri organizasyonlara katılım için Genel Müdür 

ya da İnsan Kaynakları Müdürünün bilgisine sunulmalıdır.  

9. Gizli Bilgilerin Korunması  

Central Oto Kiralama A.Ş ilkeleri doğrultusunda bilginin doğru kullanılması, paylaşılması ve bilginin gizliliği 

ve korunmasından tüm çalışanlarımız sorumludur. Bu kapsamda tüm çalışanlar aşağıda belirtilen 

kriterlere uygun hareket eder;  

 Şirkete ait mali ve ticari sırlar, gizli bilgiler, zorunlu olmadıkça ve gerekli izinler alınmadıkça üçüncü 
kişilere açıklanamaz,  

 Gizli bilgiler, kopyalanamaz ve değiştirilemez, bu bilgilerin korunması için gerekli tüm özen 
gösterilir. 

 Gizli bilgiler, şirket dışına üst yönetimin onayı olmaksızın çıkarılamaz. 

 Kişi ve kurumlar ile ilgili asılsız beyanda bulunulamaz.  

 Şirket süreçlerine ait bilgiler (ücret, özlük bilgisi, çalışan bilgileri) yetkili çalışan haricinde 
açıklanamaz.  

 İş ortakları ile gerçekleşen anlaşmalar “gizlilik” kapsamında değerlendirilir ve gizliliği sağlanır. 
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10. Etik Kurul Çalışma Prensipleri

10.1. Etik Kurul 

İş Etik Kuralları yönetmeliğinde belirtilen tüm faaliyetler ve ilkeler Etik Kurulu tarafından yönetilir. Bu 

kapsamında gerçekleşecek ihlal ve şikâyetlerin incelenmesi, soruşturulması ve çözümlenmesinden Etik 

Kurulu sorumludur.  

Etik Kurulu ; 

 Genel Müdür – İsmail AYDIN

 İnsan kaynakları Müdürü – Tuğrul ALTINDİŞ

 İç Denetim Yöneticisi – Emre KÜÇÜKKALFA

Etik Kurulu Çalışma İlkeleri; 

 Gerçekleşen tüm bildirim ve şikâyetleri gizli tutar,

 Soruşturmaları gizlilik içinde yürütür,

 Etik kuralların tüm şirket genelinde uygulanması için gerekli aksiyonları alır.

 Gerektiğinde etik kurallara ilişkin açıklamalarda bulunur.

 Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir.

 Kurulun aldığı kararlar nihaidir.

 Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

 Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.

 Sonuç hakkında ilgili birim yöneticisine bilgi verilir.

10.2. İhlallerin Bildirilmesi Süreci 

Central bünyesindeki tüm çalışanlar belirlenen Etik Davranış Kurallarının, yasa ve mevzuatların ihlal 

edildiğini öğrenmesi neticesinde İnsan Kaynakları Müdürüne ya da Etik Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Bildirim etikkurul@centraltr.com adresine yazılı gönderilmesi ya da yazılı şekilde İnsan Kaynakları 

Müdürünü yapılmalıdır. 

Tüm çalışanlar iş süreçlerinde etik davranış ilkelerine göre hareket etmelidir.  

Etik kurallarının ihlal edilmesi durumunda en kısa sürede etik kurula bilgilendirme sağlanmalıdır. 

10.3. Disiplin Süreci 

Etik davranış kurallarının ihlali sonrası şirket tarafından belirlenen disiplin cezaları uygulanmaktadır. Bu 

süreç Etik Kurul kararı ve Central İnsan Kaynakları uygulamaları kapsamında değerlendirilir. Suiistimal, 

Zimmet, vb. suçlar mevcut ise iş kanunu ilgili maddeleri kapsamında işten çıkarma, gerekli ise kanuni işlem 

yürütülmesi kararları alınabilir. Dikkatsizlik ve sehven gerçekleşen durumlarda ise yazılı ve sözlü uyarı 

süreçleri yürütülmektedir.  

10.4. İlkelere Uyum  

Central Oto Kiralama faaliyetlerini bu yönetmelik kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde ve etik 

kurallarına uygun şekilde yerine getirmektedir.  

mailto:etikkurul@centraltr.com
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Central Oto Kiralama A.Ş ve çalışanların bu ilkeleri sonuna kadar uygulamaya özen gösterecektir. Etik 

ilkelere aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde çalışan en kısa zamanda yönetimi bilgilendirmekten 

sorumludur. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak 

değerlendirilmeyecektir. 

Posta:   etikkurul@centraltr.com 
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