
                                                                                                                            

DK.50.03.01 / 14.04.2018/13.11.2019/Kişisel fayda sağlamama eklendi.                  

SAR MAKİNA  
ETİK İLKELERİ  
 

 

Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda tüm iş süreçlerimizde etik ilkelere 
bağlılık, şeffaflık, rüşvet ve yolsuzluğa sıfır tolerans öncelikli değerlerimizdir. 
Çalışanlarımız tüm ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmelidir. 
 
İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemelerin her türlü tutum ve 
davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği yerlerde, SAR MAKİNA 
Etik İlkeleri geçerlidir. 
 
Doğruluk, Dürüstlük 
 
Tüm çalışanlar iş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, 
rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek 
hiçbir davranışta bulunmaz. İş ilişkilerinin tamamında doğruluk ve dürüstlüğü 
vazgeçilmez bir değer olarak benimser ve bu doğrultuda hareket eder. Tüm 
faaliyetlerimizde dürüstlük, doğruluk ve açık sözlülük esastır. Yasalara ve 
toplumsal geleneklere tam bağlılık gösteririz. 
 
Gizlilik 
  
Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde 
şirket için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, 
stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik 
sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir. Çalışanlar, bu 
bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar. Konumu 
gereği veya herhangi bir nedenle gizli bilgi sahibi olan SAR MAKİNA çalışanları, şirketin 
faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece SAR MAKİNA’nın amaçları 
doğrultusunda kullanır.  
 
Herhangi bir ticari veya şahsi menfaat için kesinlikle kullanmaz. Ayrıca, tüm 
müşterilerimizin gizli ve özel bilgilerinin korunmasına itina gösterir. Çalışırken veya 
herhangi bir nedenle şirketten ayrıldığında, konumu gereği veya herhangi bir nedenle 
sahip olduğu her türlü gizli bilgi ve belgeleri dışarıya açıklamaz, vermez. Yalnız 
belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilere bildirir. 
 
 
 
 



                                                                                                                           
 
Kişisel Fayda Sağlamama 
 
Sürdürülebilirliğin bir gereği olarak, SAR MAKİNA’ da yolsuzluk ve rüşvete karşı 
sıfır tolerans gösterilir. SAR MAKİNA’ nın  kamu kurumları ve özel sektör ile olan 
işlerinde kolaylaştırıcı ödemelerde bulunulması söz konusu olmaz. 
 
Çalışanlar kendi adına iş yapamaz, danışmanlık , uzmanlık gibi sıfatlarla da olsa 
başka bir kuruluş için çalışamazlar. 
 
Adil Çalışma Ortamı 
 
SAR MAKİNA A.Ş.tarafından Adil çalışma şartları oluşturulur ve sürekli kılınır. 
Bu şartlar ve ortam aşağıda tanımlanmıştır. 
 

✓ İşe alırken cinsiyet, yaş, etnik köken, vatandaşlık, dini inanç, fiziksel engel, 
siyasi görüş ve siyasi parti üyeliği veya cinsel eğilim gibi özellikleri dikkate 
almamak, bu durumlar için oluşabilecek tehditleri bertaraf etmek 

✓ Yasa ve yönetmeliklere uygun durumlar haricinde, hiçbir işin hiçbir 
aşamasında çocuk işçi çalıştırmamak ve çalıştırılmasına göz yummamak. 

✓ Zorla veya özgür iradesi dışında işçileri, gönüllü olmadan mahkûmları, 
kölelik ve insan kaçakçılığı mağdurlarını çalıştırmamak. İşçilerin ve diğer 
çalışanların makul bir ihbar süresi sonunda işten ayrılma tercihini 
engellememek, 

✓ Çalışanlara adil ücret vermek, ücret ve maaşlarla ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uymak,  

✓ Fazla mesai de dahil olmak üzere çalışma saatlerini yasaların belirlediği 
sürelerle kısıtlamak, bunun üzerinden fazla çalıştırmamak  

✓ Çalışanların haftada bir gün kesintisiz izin yapmasını sağlamak 
✓ Fazla mesai için çalışanlara normal ücretlerinden yüksek oran ücret oranları 

ile ücret verilmesi  
✓ Bir disiplin önlemi olarak ücretlerden kesinti yapılmasına izin vermemek  
✓ Her ödeme dönemi için işçilere zamanlı şekilde ve anlaşılabilir olan ve 

yapılan iş karşılığında doğru ücreti doğrulamak için yeterli bilgiyi içeren bir 
ücret bordrosu verilmesi 

✓ İyi çalışma koşullarının oluşturulması  ve çalışanlarımıza profesyonel 
gelişimleri için gereksinim duydukları  kaynakların sağlanmasına özen 
göstermek 
 

Hukuka Uygunluk 
 
SAR MAKİNA A.Ş.  T.C.  yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. 
Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek 
hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez. 
 
 



                                                                                                                           
 
 
 
 İnsan hakları 
 
SAR MAKİNA A.Ş. olarak sorumluluklarımız: 
 

✓ Her bireyin insanlık onuruna, özel hayatının gizliliğine ve insan olarak sahip 
olunan doğal haklara saygı göstermek, 

✓ Hiçbir bireyi kendi iradesi dışında çalıştırmamak,  
✓ Cinsel çağrışımları olan, zorlayıcı, tehditkâr, istismarcı veya sömüren ve 

benzer davranışlara, dile ve fiziksel temasa müsaade etmemek. 
✓ Çalışanlar arasından işbirliği sağlamak 
✓ Çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi 

yapabilmeleri için kaynakları çerçevesinde gerekli eğitim ve gelişim 
imkanlarını yaratmak, sürdürülebilir kılmak 

✓ Çalışanlara yapılacak olan tüm ücret ve sair ödemeler belirlenen zamanda 
ve eksiksiz  yerine getirilir. 

✓ Çalışanlarımızın özel hayatlarına saygı duyar,siyasal görüşlerine,felsefi ve 
dini inançlarına karşı tarafsız oluruz.Ayrıca çalışanlarımızın da başkalarının 
inançlarına saygılı olmasını bekleriz. 

✓ Çalışanlarımızın kişisel verileri için yasal çerçevede maximum koruma 
sağlanması 

 
Kalite ve Sürekli Gelişim 
 
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tanımlamak, çözüm önermek ve eksiksiz yerine 
getirmek, ürün ve hizmet kalitesini müşteri ve piyasa gereksinimleri doğrultusunda 
sürekli iyileştirmek ve tüm müşteriler  için değer yaratmak SAR MAKİNA’ nın temel 
kalite ilkesidir. 
SAR MAKİNA, “işin ilk seferde doğru yapılması” prensibi ile etkin bir kalite yönetim 
sistemini oluşturur, ölçülebilir hedefler, etkin izleme, değerlendirmeler ve 
aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar. 
Müşterilerine sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman SAR MAKİNA A.Ş. 
güvencesi altındadır. 
 
Etkili Kullanım Politikası 
 
SAR MAKİNA A.Ş. tüm faaliyetler için kaynak kullanımında israfı engellemek temel 
ilkesidir. 
 
Çevre 
 
SAR MAKİNA A.Ş.  faaliyetlerini, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde 
gerçekleştirmeyi hedefler. 



                                                                                                                           
 
SAR MAKİNA, doğal yaşamı korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla; 
 

• Atık yönetim programları yürütür, 

• Sürdürülebilir bir çevre için enerjinin etkin kullanılmasını sağlar, 

• Geri dönüşebilen kaynak kullanımını arttırır, 

• Doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çabayı gösterir, 

• Çevre mevzuatını güncel olarak izler, uygunluk değerlendirmesi yaparak 
gerekli aksiyonları alır 

• Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve genel kamuoyunu çevre 
konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder. 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
 
SAR MAKİNA’da, iş kazalarını ve mesleki hastalıklarını önlemek/en aza indirmek 
için “Sıfır İş Kazası” felsefesini tüm iş planlarının başına koyarak ölçülebilir hedefler 
oluşturur, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını 
sağlar. 
 
Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlara, sözleşmelere, faaliyetleri 
kapsamındaki müşteri gereksinimlerine ve diğer şartlara tam uyum ile faaliyetlerini 
planlamayı, sürdürmeyi ve tamamlamayı amaçlar. 
Tüm çalışanlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi 
için sürekli olarak eğitilir, bilgilendirilir ve bu amaçla konulan kural, talimat ve 
yönetmeliklere uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar. 
 
Kamuya Yönelik Faaliyetler 
 
SARMAKİNA Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, 
yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. 
 

SAR MAKİNA Bünyesindeki Dış İlişkiler 

Aşağıdaki temel prensipler yön verir.  

 
Devlet Kurumlarıyla İlişkiler 

• Operasyonların yürütüldüğü ya da yürütülmesinin düşünüldüğü ülkelerin mevzuatına 
uymak 

• Bütün operasyon ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, 
kaydetmek ve raporlamak. 

Sosyal Sorumluluk 

• Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek, 

• Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları 
desteklemek. 



                                                                                                                           
 

 
Müşteri İlişkileri 

• Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak, 

 

• Kaliteli ürün ve hizmet üretmek, tutarlı politikaları benimsemek, 

• Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı yaratmak, 

• Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih 
edilen marka olmayı hedeflemek, 

 

• Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak. 

 
Tedarikçi İlişkileri 

 

• Tedarikçi, iş ilişkilerinde değer yaratırken ortak hareket etmek, 

• Tedarikçilerimizle açık, direkt ve düzgün iletişim kurmak, 

 

• Tedarikçi, seçerken objektif kriterler temelinde karar vermek, 

 
Rakip İlişkileri ve Rekabet 

• Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, 
rakiplerin ya da diğer kişilerin veya şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç 
taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınma, 

• Tek başına ya da diğer şirketlerle birlikte pazar hâkimiyetinin sağlandığı yerlerde, bu 
hakimiyetin suistimal edilmesinden kaçınmak, 

• Rekabetçi şartlar oluşturmak amacıyla rakiplerle bilgi değişimi ya da tartışma içine 
girilmesinden kaçınmak. Dernekler, kurullar, odalar, profesyonel birlikler vb. ya da 
özel tartışmaların yaşandığı ve Şirket’in temsil edildiği şirket dışı her türlü 
organizasyonda, yukarıda yer verilen, yanlış anlaşılabilecek veya yorumlanabilecek 
her türlü ifade, tartışma ya da yöntemlerden kaçınmak. 

 
Çalışanların Sorumlulukları 

 

SAR MAKİNA A.Ş. Çalışanlarından aşağıdaki davranışları beklemektedir.  

 

 



                                                                                                                           
• İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde yapmaları, 

yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmelerini, 

• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri, 

• Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları, 

• Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi yada kuruluştan 
rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi yada kuruluşa rüşvet vermekten 
kaçınmaları, 

• Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve 
uygulamalara uyumlu hareket etmeleri, 

• İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da 
yazılı açıklamadan uzak durmaları, 

• Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek, veya çalışma 
ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları, 

• Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını 
hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması, 

• Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 
kişisel kazanç elde etmek ve/veya siyasi aktivite ya da çıkar amacıyla 
kullanmaktan kaçınmaları. 

• Sar Makina değerlerine ve kültürüne uygun hareket etmeleri 
• Yasalara her zaman uymaları, Sar Makina yönetmelik,prosedür ve 

talimatlarına uymaları 

 

 
Varlık ve Bilgi Yönetimi 
 
Şirket Kaynaklarının Kullanımı 
 
Şirket kaynaklarının kullanımı üzerine oluşturulmuş kapsamlı SAR MAKİNA A.Ş.  
Politikaları aşağıda açıklanmaktadır 
 
 
 
İnternet ve Elektronik Posta Politikası 

Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş 
amaçlı kullanmalıdır. 
 

• Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek 
adına yeterli özeni göstermelidir. 

 
 



                                                                                                                           
Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum 
 
Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda 
belirtilen; fakat bunlarla sınırlı olmayan politikalar şunlardır: 

• Lisanssız yazılım kullanılmaması, 

• Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi, 

• Yetişkin içerikli, kumar&bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da 
içeriğinin indirilmemesi. 

 
Ekipman ve Teçhizat 
 
Ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, faks makinaları, bilgisayarlar, yazılımlar, donanımlar, 
teçhizatlar ve benzeri ekipmanlar SAR MAKİNA ’ya aittir ve kişisel amaçlarla 
kullanılamazlar. 
 
Şahsi İşler 
 
SAR MAKİNA  çalışanları, özel işlerini yürütmek için SAR MAKİNA olanaklarını 
kullanamazlar. 

Bilgi Yönetimi 

• Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olmak, 

• Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen 
gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmak, 

     Güvenlik ve Kriz Yönetimi 

• Şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, idari tesisleri doğal afetlerden korumak 
için gereken önlemleri almak, 

• Doğal afetler ve bu gibi durumlarda acil durum eylem planı ile kriz planlaması 
oluşturmak ve kriz süresince işin en az zararla devam etmesini sağlamak, 

• Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemleri almak. 

 
Çıkar Çatışmasından Kaçınma 
 

• Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini 
engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların 
olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır. 

• SAR MAKİNA A.Ş. çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından 
kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yönticisini 
haberdar etmesini bekler 

İlişkili Taraf İşlemlerinden ya da Kişisel Çıkar İşlemlerinden Kaçınma 



                                                                                                                           
• Bulunduğu mevki ya da gücün avantajını kullanarak, üçüncü kişiler, ilişkili taraflar ya 

da herhangi bir kimse için haksız kazanç ve gelir elde etmekten kaçınmak, 

• Üstlenilen işle ilgili çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak, 

• İşin icrası esnasında diğer çalışanların zamanını çalmaktan ya da dikkatini 
dağıtmaktan, asıl işe konsantre olmayı engelleyen durumlardan kaçınmak, 

 
Hediye Alma ve Hediye Verme 
 
İş geleneği, genel kültür ve âdetlere istinaden hediye ve ilgili faaliyetler hariç olmak 
üzere, bağımsız düşünme ve karar alabilme ortamını ihlal edebilecek herhangi bir 
hediye/faaliyet kabul etmek ya da teklif etmekten kaçınılır. Olumsuz durumlar için bağlı 
bulunduğu yöneticiye mutlak surette bilgi aktarılır. 
 
 
İş Akdinin Sonlanmasının Ardından SAR MAKİNA ile  İş Yapmak 
 
İş akdinin sonlandırılmasından sonra SAR MAKİNA’da Genel Müdürlük onayı ile 
danışmanlık yapılabilir.  
 
 
Bilgi Sızdırma 
 
Çalışanların, SAR MAKİNA’ya ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten 
kaçınmaları gerekmektedir. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile 
bizzat sorumlu olacaktır.. 

Kayıtlar ve Dosyalar 
 
Doğru ve Eksiksiz İş Dosyaları 
 
Çalışanlar, SAR MAKİNA’nın kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon 
ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının 
kullanımında bilgilerin doğruluğundan sapmasını engellemek adına iyi niyet içerisinde 
hareket etmelidir. 

Finansal Raporlama 
 
Bütün SAR MAKİNA kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat 
hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir. 

4.3.3. Denetçilerle İşbirliği 
 
SAR MAKİNA çalışanları; SAR MAKİNA defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi 
süresince iç ve dış denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır. 
 



                                                                                                                           
Yöneticilerin Sorumluluğu 
 
Yöneticilerin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten ek sorumlulukları şu şekildedir; 

• Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak, 

• Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek , etik ilkeler hakkında personelini eğitmek, 

• Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikayet/endişelerini ifade etmelerini 
desteklemek, 

• Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek ve gerekli 
görüldüğünde Personel departmanına konuyu taşımak, 

• İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere 
uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak. 

 
 
TEDARİKCİLER VE TAŞERONLAR :  
 
SAR MAKİNA, ana faaliyet alanının düzenli tedarikcileri,taşeron firmaları,danışmanlar ve 
ticari aracıların (dağıtıcılar,acentalar v.s.) bu beyannamenin öngördüğü 
hususları  kabullenmelerini sağlamak için gayret edecektir.  
 
Şirket, tedarikçiler ve taşeronları ile uzun soluklu işbirliğini önemser, onların itibarını ve 
gizli bilgilerini yasal mecburiyetlerin de üstünde  kendi  itibarları ve bilgileriymiş gibi 
korur.Tedarikci olarak hizmet veren iştiraklerimize de diğer tedarikcilere uygulanan aynı 
adalet ve saygıyla yaklaşılır. 
 
Etik Kurallara Uymama 
 
İş etiği ilkelerine ve/veya şirket politikalarına ve prosedürlerine uymayanlar, iş 
akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. 
Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali 
raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden  
uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır. 
SAR MAKİNA A.Ş. Etik  İlkeleri, SAR MAKİNA çalışanlarının her türlü iş ve çalışma 
sırasında uyulması gereken ilkeleri tanımlar. Bu  İlkelerine uyulmadığını 
durumlarda mutlaka Muhasebe ve  Personel Müdürlüğü’ne bilgi verilmelidir.  
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
SADIK SAZAN 
ŞİRKET MÜDÜRÜ 
 


