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2. GİRİŞ 
 
MNG Havayolları olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak; tüm yasal düzenlemelere ve standartlara uygun, dünyada 
hava kargo taşımacılığına yön verecek bir şirket olmayı amaçlamaktayız.  
 
Küresel çapta; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve iş ortakları için güvenirlilik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı 
hedeflemekteyiz. 
 
Etik en genel anlamda ahlaki açıdan doğru - yanlış veya iyi - kötü ile ilgilidir. Bir toplumun düzen içinde yaşaması ve gelişmesi etik 
ilkeler ve kurallar doğrultusunda sağlanabilir. Toplum hayatımızın bir yansıması olan iş hayatımızın da düzenini ve sürekliliğini 
sağlayan “davranış kuralları”dır. 
 
Bu amaçlar doğrultusunda ilerleyebilmek için şirketimiz, çalışanlarına ve şirket adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine 
getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında rehber olması için İş Etiği ve Davranış Kurallarını belirlemiştir.  
 
Davranış Kurallarımız, bu amaçları ve hedefleri gerçekleştirebilmek için uymamız gereken temel etik değerleri ve profesyonel 
ilkeleri ortaya koymaktadır. İş Etiği ve Davranış Kuralları ve içeriği, günlük iş ve faaliyet faaliyetlerimizin ve hissedarlarımız, çalışma 
arkadaşlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve diğer çıkar gruplarıyla olan tüm ilişkilerimizin temelinde yer 
almalıdır.  
 
Davranış Kuralları, işimizin ve faaliyetlerimizin tüm çeşitli alanlarını mümkün olduğunca geniş bir şekilde kapsamayı 
amaçlamaktadır. Uluslararası çalışma dünyamızda kendimizi karşı karşıya bulabileceğimiz etik veya yasal olarak hassas 
durumlarda rehber olarak kullanılmalıdır. İş Etiği ve Davranış Kurallarının hükümlerine bağlı kalmamız, şirketimizin ve 
faaliyetlerinin güvenliğini, kalitesini ve sürdürülebilirliğini korumamıza yardımcı olacaktır. 
 
Her birimiz MNG Havayolları markasının temsilcisiyiz. Bu nedenle, hepimizin her zaman yasalara uygun, etik açıdan doğru bir 
şekilde, çevreye tam ve gerekli saygıyı göstererek hareket etmesi ve yaptığımız her şeyde MNG Havayolları değerlerimizi ve 
ilkelerimizi korumamız çok önemlidir.  
 
Üst yönetimimiz, tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız iş etiği kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği 
bir kültürün oluşturulmasından sorumludur. 
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3. KURALLARA UYUM VE SORUMLULUKLARIMIZ 
 
İş Etiği ve Davranış Kurallarımız MNG Havayolları’nın itibarını ve başarısını sürdürmek için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle 
İş Etiği ve Davranış Kurallarına uygun olmayan davranışlar asla kabul edilemez. Çalışan olarak her birimiz görevimizi yerine 
getirirken gereken sağduyuyu ve çabayı göstermek, karlılık ve verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmak ve MNG Havayolları’nı 
zarar uğratacak her türlü eylemden ve davranıştan kaçınmak zorundayız. 
 
Görev ve sorumluluklarımız kapsamında: 

• Şirket değerlerimize uygun davranışlar sergilemeli, 
• MNG Havayolları tarafından yayınlanan dokümanlara uygun hareket etmeli, 
• Havacılık otoriteleri ve diğer otoriteler tarafından çıkarılmış tüm yönetmeliklere uyulmalı, 
• MNG Havayolları’nın imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile belirlenmiş ilkelere uygun olarak 

ülkemiz ve dünyamız yararına hareket etmeli, 
• MNG Havayolları’nın zorunlu kıldığı eğitim faaliyetlerini belirtilen zaman zarfında tamamlamalı ve başarılı bir şekilde 

geçmeli, 
• Şirketimizin yayınladığı İSG kuralları çerçevesinde hareket etmeliyiz. 

 

MNG Havayolları olarak sorumlu ve etik açıdan sağlam iş uygulamaları yürütebilmek için her zaman yasal düzenlemelere ve 
uluslararası sözleşmelere uygun hareket ederiz. Şirket olarak tüm bölge ve ülkelerde yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere 
uyarız. Tıpkı şirketimiz gibi MNG Havayolları’nın tüm çalışanlarının da, şirketimizin faaliyetlerinin yürütüldüğü her yerde geçerli 
tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere tam olarak uymasını beklemekteyiz. Çalışanlarımız, kendilerinin yapmaları yasak olan 
herhangi bir şeyi yapmak için bir yüklenici, danışman, acente veya başka bir üçüncü taraf kullanamaz. Çalışanlarımız, herhangi bir 
yasa veya düzenleme ihlalini bir yöneticiye, Etik Kurula bildirmelidir. 
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4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİMİZ 
 
Şirketimizin tüm yönetim fonksiyonlarının ve karar mekanizmalarının özünü kurumsal adillik, kurumsal şeffaflık, kurumsal 
sorumluluk ve kurumsal hesap verebilirlikten oluşan Kurumsal Yönetim ilkeleri oluşturmaktadır. 

• MNG Havayolları olarak, ilişkide bulunduğumuz tüm taraflara (hissedarlar, paydaşlar, çalışanlar, toplum vb.) Kurumsal 
Adillik ilkesi gereğince eşit ve adil davranış sergileriz. 

• Kurumsal şeffaflık ilkesi gereğince şirketimiz tüm paydaşlarla doğru ve anlaşılır bilgi paylaşımı yapar. MNG Havayolları 
olarak paydaşlarımızı gelecekte yapmayı planladıkları ve iş stratejileriyle ilgili her tür risk hakkında bilgilendiririz. 
Şirketimiz, hissedarlara ve diğer paydaşlara açık ve net bilgiler sağlama konusunda açık ve istekli bir tutum sergiler. 

• Kurumsal Hesap Verebilirlik ilkesi şirketimizin iş ve işlemleri için açıklama yapma veya gerekçe gösterme yükümlülüğü 
ve sorumluluğunu ifade eder. Bu kapsamda şirketimiz, üst yönetim performansının Yönetim Kurulu tarafından bağımsız 
olarak izlenmesini ve üst düzey yöneticilerin pay sahiplerine karşı hesap verebilirliğini sağlar. 

• MNG Havayolları olarak faaliyetlerimizi, kurumsal sorumluluk ilkesi kapsamında hissedarlar için değer yaratırken, 
toplumsal değerleri yansıtan yasalara, yönetmeliklere ve ilgili diğer konu ve standartlara uygun şekilde gerçekleştiririz. 
Yönetim Kurulumuza şirketimiz adına ve hesabına hareket etme yetkisi verilmiştir. 
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5. KURUMSAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ 
 
5.1. İnsan Hakları 
MNG Havayolları olarak, tüm insanların insan hakları ve onuruna saygılı bir şekilde iş yürütmeyi taahhüt ederiz. Şirket olarak 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz. Şirketimizin insan haklarına ilişkin yaklaşım ve 
politikalarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve MNG 
Havayolları tarafından hazırlanan dokümanlar çerçevesinde yasal düzenleme ve gerekliliklere uyum sağlanmalıdır. 
 
Sorumlu işyeri uygulamalarını benimsemekteyiz ve ticari faaliyetlerimizi insan hakları ihlallerinde suç ortaklığından uzak bir 
şekilde yürütmeye çalışırız. Bu durum, şirketimiz, çalışanlarımız, üçüncü taraf temsilcileri (örn. Tedarikçiler, taşeronlar) ve 
çalışanları da dahil olmak üzere ilişkide bulunduğumuz herkes için geçerlidir.  
 
İnsan haklarına yönelik kuralların ihlal edildiğinden veya bu ihlalin gizlenmesine yönelik bir eylemden haberdar olunursa, bunun 
belirlenmiş usullere göre rapor edilmesi gerekmektedir. 
 
5.1.1. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 
MNG Havayolları olarak çalışanlarımızı asıl gücümüz olarak görürüz. Çeşitliliğe değer veren, herkesin kendini kabul görmüş 
hissettiği ve her gün elinden gelenin en iyisi olabileceği, kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik ederiz.  
 
MNG Havayolları olarak; cinsiyet, etnik ve ulusal köken, ırk, renk, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim ve kimlik veya yasalarla 
korunan diğer herhangi bir özelliğe dayalı her türlü ayrımcılığı açıkça reddederiz.  
 
MNG Havayolları’nda tehditkar ve göz korkutucu davranışlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işyerinde hiçbir tür 
şiddete müsamaha göstermeyiz. Tüm çalışanlarımızı işyerinde zorbalık, istenmeyen cinsel yaklaşımlar, istenmeyen fiziksel 
temaslar, uygunsuz teklifler veya aşağılayıcı şakalar, sözler veya küçük düşürücü yorumlarla lekelenmiş bir çalışma ortamı dahil 
olmak üzere her türlü tacizi engelleyen bir saygı ortamına katkıda bulunmaya davet ederiz.  
 
5.1.2. İşe Alım ve Terfi 
MNG Havayolları olarak, çalışan seçimi ve terfi için beceri ve nitelikler ana kriter olarak belirlenmiştir. MNG Havayolları olarak; işe 
alma, tazminat ve sosyal haklar, eğitim, terfi, transfer ve işten çıkarma gibi istihdamın tüm yönlerinde, bireylere yalnızca rollerinin 
gerekliliklerini ve standartlarını karşılama yeteneklerine göre adil ve ayrımcı olmayan bir şekilde davranırız. 
 
Çalışan adaylarının iş başvurularında gizlilik esas alınmıştır. Bu nedenle yalnızca başvuru sahibine başvurusu ile ilgili bilgi verilir. 
 
Çalışan adaylarının şirkette çalışan kişilerle yakınlarının (eş, akraba vb.) olması ya da çalışanlarımızın yakınlarını aday olarak 
bildirilmesi şirketimizce kabul edilebilir bir durumdur. Aday, aşağıdaki niteliklere uygun olmak koşuluyla işe kabul edilebilir;  

• Aday, görev tanımındaki gerekli niteliklere uygun ise, 
• MNG Havayollarında çalışan eşi, akrabası vb. ile iş süreçleri doğrudan çakışmıyor, ise (gerçekleştiren-kontrol eden, ast-

üst, vb. çakışmalar) 
 
İşe alma kararını veren yöneticilerimiz kendi eşlerini, yakın akrabalarını veya bu kişilerin akrabalarını Genel Müdür’ün bilgisi ve 
onayı olmadan işe alamazlar. MNG Havayollarında akrabasının yükselme (terfi) veya ödüllendirme kararı sürecinde yer almaz ve 
etkili olamazlar. 
 
5.1.3. Sürdürülebilir Çalışan Bağlılığı 
MNG Havayolları olarak çalışanlarımızın motivasyonu ve bağlılığının sektörümüzde önemli bir farklılaştırıcı faktör olduğuna ve iş 
başarımıza önemli bir katkı sağladığına inanırız. Bu nedenle karşılıklı saygı ortak değerlerimizin bir parçası olarak belirlenmiştir. 
Ortak hedeflerimize güvenilir bir şekilde ulaştığımızdan emin olmak için adil ve açık tartışmalara ve farklı görüşlerle yapıcı bir 
şekilde ilgileniriz. 
 
5.2. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla iş kazalarını önlemeyi, riskleri ortadan kaldırmayı veya en aza indirgemeyi ve 
yeterli işgücü ile çalışmayı amaçlar. 
 
Tüm çalışanlarımız şirketimiz tarafından belirlenen ve çalışanlara temin edilen kişisel koruyucu ekipmanları yeterli düzeyde 
kullanmak ve işyerinde, işyerinden ayrılırken veya işyerine giderken kazaları önlemek için şirket içinde ve dışında belirlenmiş 
emniyet ve güvenlik kurallarına uymalıdır. 
 
Her çalışanımız, emniyet ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek herhangi bir durumu Olay Raporlama Sistemi aracılığıyla 
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bildirmelidir.  
 
5.3. Çevre 
MNG Havayolları olarak, faaliyetlerimizi çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekle birlikte, ekonomik ve 
sosyal kalkınma ile çevre koruma konularına katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz. Çevre konusuna ilişkin riskleri yönetmek 
için her zaman güvenilir, kapsamlı, yasal düzenlemelere ve gerekliliklere uyum sağlayan uygulamaların yürütülmesi 
hedeflenmektedir. 
 
MNG Havayolları olarak çevreye olumsuz etki oluşturabilecek faaliyetlerini en aza indirgemeye çalışırız ve tüm çalışanlarımızdan 
çevrenin korunması için aktif rol üstlenmelerini bekleriz. Şirketimiz, çevre ve iklimin korunması ile ilişkili faaliyetleri, doğal 
kaynakların doğru kullanımını ve çevresel farkındalık bilincinin geliştirilmesini teşvik eder. 
 
Eğer bir çalışanımız, çevrenin korunmasına yönelik yasaların ihlal edildiğinden veya bu ihlalin gizlenmesine yönelik bir eylemden 
haberdar olursa bunu belirlenmiş usullere göre raporlamalıdır. 
 
İnsanlara ve çevreye karşı saygılı bir tutum geliştirerek, sosyal ve ekolojik sorumluluklarımızı da tam olarak yerine getirmeliyiz. 
 
Çalışanlarımız, bu kapsamda yürütülen Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları ile beraber oluşturulan MNG Havayolları Çevre 
Politikası’na uygun hareket etmelidir. 
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6. ÇALIŞMA İLİŞKİSİ İLKELERİMİZ 
 
6.1. Görevi Kötüye Kullanma 
Çalışanlarımız, görev tanımına göre verilen hakları, sorumlulukları ve yetkileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır. 
Görevlerini yerine getirirken ahlakdışı, yasa dışı eylem veya davranışlardan kaçınmalıdır. Dürüst, adil ve güvenilir olmalıdır ve etik 
değerlere özen göstermelidir. 
 
Çalışanlarımız sahip oldukları unvan ve yetkileri kullanarak kendileri, akrabaları veya üçüncü kişiler adına çıkar sağlamamalıdır. 
Şirket bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak şirketin çıkarı olabilecek herhangi bir fırsatı kişisel menfaati için kullanmamalıdır. 
 
6.2. Muhasebe ve Raporlama 
Şirketimiz adına kaydedilen veya raporlanan tüm bilgiler, gerek amaçlarımız gerek üçüncü taraflar için, doğru olmalıdır. 
 
Hesaplar ve mali tablolar da dahil olmak üzere şirketimizin tüm finansal kayıtları geçerli muhasebe standartlarına uygun olmalı, 
makul ve uygun ayrıntılar ile zamanında tutulmalı ve işlemlerimizi doğru ve uygun şekilde yansıtmalıdır. Kayıtlarda tahrifat 
yapmak veya kaydedilmemiş fon ve varlıkları tutmak hiçbir koşulda asla kabul edilmez ve işten ayrılma ve/veya kovuşturma ile 
sonuçlanabilir. Bir ödeme yapıldığında, yalnızca onaylandığı amaç için kullanılabilir. Belgeler ve raporlar, tüm işlemlerle ilgili gerekli 
bilgileri içermeli ve kurumsal yönergelere ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklanmalıdır. 
 
6.3. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
MNG Havayolları olarak, dünyanın herhangi bir yerindeki iş anlaşmalarında rüşvet, yolsuzluk veya herhangi bir türde uygunsuz 
ödemeye tolerans göstermeyiz. Bu tür davranışlarda bulunmak, bireyler olarak bizi ve bir kuruluş olarak MNG Havayolları’nı hukuki 
ve/veya cezai sorumluluğa maruz bırakır. Ayrıca şirket itibarımıza zarar verebilir ve müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve 
toplulukların güvenini sarsabilir. 
 
MNG Havayolları çalışanları olarak; 

• Doğrudan ve dolaylı olarak başkaları aracılığı ile kolaylaştırma ödemeleri de dahil olmak üzere hiçbir şekilde rüşvet, yasal 
olmayan komisyon ödemeleri veya uygunsuz diğer ödeme teklif veya vaatlerde bulunmamalı ve bunları kabul 
etmemeliyiz. 

• Yapılan tüm ödemeleri ve işlemleri muhasebe kayıtlarına ve defterlere doğru bir şekilde yansıtmalıyız. 
• Yolsuzluk ihlali yapıldığının farkına varılması veya bundan şüphe duymanız halinde durumu derhal etik kurula 

bildirmeliyiz. 
 
Şirketimiz, işe alım öncesinde adayların önceki iş yerlerinde, rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık vb. suçlarını işlediğini öğrenilmesi 
halinde adayın işe alım işlemleri durdurur.  
 
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili diğer detaylar DD-220 MNG Havayolları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 
Dokümanı’nda bulunmaktadır. 
 
6.4. Hediye, Ağırlama ve Diğer Avantajlar 
Şirketimiz ve çalışanları iş yaptıkları kişilerle güven, şeffaflık ve kanuni işbirliğine dayalı ilişkiler kurar.  Çalışanlarımız ile onların iş 
yaptığı kişiler arasında özel günlerde bir takım uygunsuz hediyeleri kabul etmek veya teklif etmek, lüks sayılabilecek davet ve 
seyahate katılmak şirket itibarımıza zarar verebilir. MNG Havayolları çalışanları olarak; makul değerde hediyeler, normal iş 
yemekleri ve ağırlama faaliyetlerinin dışındaki hediye ve davetleri kabul etmemeliyiz. Ancak bu tür makul değerdeki hediyeler, 
yemekler ve ağırlama faaliyetleri dahi, sadece düzenli aralıklarla ya da sık alınıp verilmemeleri kaydıyla kabul edilmelidir. 
 
İş yapılan kişilere verilen hediyeler, yemekler ve ağırlama faaliyetleri için yapılacak masraf ve harcamaların makul olması ve şirket 
muhasebe kayıtlarına tam ve doğru olarak kaydedilmesi zorunludur.  
 
Çalışanlarımızın uyması gereken genel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

• İşlerinizi yaparken performansınızı ve objektif karar vermenizi etkileyen ya da etkileyebilecek boyutta olmamasına özen 
gösterilmeli; herhangi bir türden kazanç sağlanmamalı ya da hediye almamalıdır. 

• Aşağıdaki şartların geçerli olması durumunda hediye alınabilir/verilebilir; 
o Hediyeler, şirketin iş hedeflerine uygun ise, 
o Geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun ise ve  
o Hediyenin kamuya açıklanması durumunda MNG Havayolları için yüz kızartıcı bir duruma yol açmayacak ise 

• MNG Havayolları’nı temsilen seminerlere ve benzer organizasyonlara katılma sonucunda sembolik, parasal değeri 
olmayan ödül, plaket vb. şirket adına kabul edilebilir. 

• Hediye verilmesi uygunsuz bir ödeme veya komisyon vermeyi teklif ediyormuş gibi bir algı yaratmamalıdır. 



 

MNG HAVAYOLLARI İŞ ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARI 
Dok. No 
Doc. No. DD-219T 

Revizyon Tarihi 
Revision Date 21.03.2022 

MNG AIRLINES BUSINESS ETHICS AND THE CODE OF 
CONDUCT  Revizyon No 

Revision No. 0 
 

Sayfa No (Page No): 11/19 
 

• Hediyenin verilmesi ya da alınması makul bir gerekçeye dayanmalıdır. 
• Yılbaşında ve bayramlarda Genel Müdür’ün belirlediği esaslar doğrultusunda şirket adına üçüncü şahıslara hediye 

verilebilir. 
• Müşterilerden, taşeronlardan ve tedarikçilerden hediye istememelidir ve bu hususta imada bile bulunulmamalıdır. 
• Nakit para veya nakit dengindeki hediyeleri tutarları ne olursa olsun kabul edilmemeli veya tedarikçilerden, 

danışmanlardan, rakiplerden ya da müşterilerden borç para alınmamalıdır.  
 
Kamu ile ilgili iş ilişkilerinin yürütülmesinde yasal düzenlemeler ile belirlenmiş ilişkilerin dışına çıkılmamalıdır ve bu kapsamda 
yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamak, kişi ya da kurumların kararını etkileyebilmek amacıyla herhangi bir ödeme 
yapılması, hediye verilmesi veya teklifinde bulunulması gibi konulardan uzak durulmalıdır. Kamu görevlilerine verilecek 
hediyelerin Kamu Etik Mevzuatı başta olmak üzere yasal olarak kamu görevlilerinin kabul edebileceği nezaket kurallarına uygun 
hediyeler olmalıdır. Bu kapsamda kamu görevlilerine veya kamu kuruluşlarına verilecek her türlü hediye için Genel Müdür onayı 
alınmalıdır. 
 
Hediye, ağırlama ve diğer avantajlar ile ilgili diğer detaylar DD-220 MNG Havayolları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 
Dokümanı’nda bulunmaktadır. 
 
6.5. Çıkar Çatışmaları 
6.5.1. Çıkar Çatışmasının Açıklanması 
Çıkar Çatışması; şirket çalışanlarının görevlerini tarafsız ve objektif şekilde yerine getirmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi 
gözüken; kendilerine ya da ilişkide bulundukları kişilere sağlanan her türlü faydayı veya bunlarla ilgili maddi ya da herhangi bir 
şahsi çıkara sahip olma durumudur. Çıkar çatışmaları üç türde oluşabilmektedir: 

1. Gerçekleşmiş çıkar çatışması: Çalışan görevini yerine getirirken, özel çıkarlarının etkisinde kalacağı bir durumdadır; 
2. Algılanan çıkar çatışması: Çalışan görevini yerine getirirken, çevresindekiler tarafından özel çıkarlarının etkisinde 

kalıyormuş şeklinde görünür. Algılanan çıkar çatışmaları, gerçekte oluşmamış ancak kurum içinde veya kamuda oluşmuş 
bir kanıya işaret eder. Kurumun itibarına zarar verebilecek bu tür algıların oluştuğunu fark eden çalışanların yöneticilerine 
veya Etik Kurul’a bilgi vermeleri beklenmektedir. 

3. Potansiyel çıkar çatışması: Çalışan ileride görevini yerine getirirken, özel çıkarlarının etkisinde kalabilecek bir 
durumdadır. Potansiyel çıkar çatışmaları hali hazırda bir etki yaratmadıysa da, ileride “gerçekleşmiş çıkar çatışmasına” 
dönüşebilecek konumlara işaret eder ve fark edildiği aşamada önlem alınması gerekmektedir.  

 
Çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken kendisine, ilişkide bulunduğu kişilere veya ailesine ilişkin çıkarları ile şirketin çıkarları 
arasında gerçek veya olası çatışmalar içerecek durum ve ilişkilerden kaçınmalıdır. 
 
MNG Havayolları çalışanları olarak sorumluluklarımız ve bizlerden yapmamız beklenen davranışlar aşağıdaki gibidir; 

• Eğer yargı ve eylemlerimizi etkileyebilecek olası bir çıkar çatışması var ise, bu durum bölüm yöneticisine bildirilmelidir. 
Kötü niyet bulunmayan durumlarda bile bir çıkar çatışması görünümünün ortaya çıkması olumsuz etkiler yaratabilir. Bu 
sebeple niyetimizin nasıl göründüğünü göz önünde bulundurmak ve tereddütte kaldığımız durumlarda Yöneticinize; 
yöneticiniz ile çözemediğiniz durumlarda Etik Kurula danışılmalıdır. 

• Kendi kişisel, sosyal ya da maddi çıkarlarımızı, şirket çıkarlarının önüne koyduğumuzda, bir “çıkar çatışması” oluşabilir. 
Çıkar çatışması haline gelebileceğini düşündüğünüz veya bir çıkar çatışması durumu yarattığını sonradan öğrendiğiniz 
herhangi bir durum olursa; derhal yöneticinizle paylaşmalısınız. Bu yönde bir izlenim verilmesi, bizim ya da şirketimizin 
itibarını zedeleyebilir. Bizden bu Etik Kurallardaki standartları bildiğimizi ve bunlara uyduğumuzu göstermemiz talep 
edildiğinde de, varsa, muhtemel çıkar çatışmalarını açıklamamız gerekebilir. 

• Şirketimizin herhangi bir çalışanı; rakibin, müşterinin, tedarikçinin ya da herhangi bir organizasyonun herhangi bir 
pozisyonunda bulunuyor ise; şirketimizdeki konumu mali ortaklığını ya da iş ilişkilerini etkiliyorsa bu durumdan 
kaçınmalıdır. 
 

Çıkar çatışmaları ile ilgili ek bilgiler DD-220 MNG Havayolları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Dokümanı’nda 
bulunmaktadır. 
 
6.5.2. Başka Şirketlerde Hisse Sahibi Olmak ya da Çalışmak 
Şirket olarak herhangi bir çalışanımızın, mevcut işindeki performansını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir başka işte 
daha çalışmasını kabul etmeyiz. Çalıştığı ya da hak sahibi olduğu şirket için yaptığı işler nedeni ile şirketimize karşı olan 
sorumluluklarını ihmal etmiyorsa, çalışanımız yöneticilerini ve Etik Kurulu bilgilendirerek iş ilişkisini sürdürebilir. 
  
Şirketimiz kendi yatırımlarımızı istediğiniz gibi yönlendirme hakkımıza saygı gösterir ve kişisel yaşamımıza karışmak istemez. 
Ancak bizler de, kendi çıkarlarımız ile şirket çıkarları arasında muhtemel bir çatışmaya ya da böyle bir izlenim doğmasına yol 
açabilecek durumlardan kaçınmakla sorumluyuz.  
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Çalışanlarımız siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarında kar amacı gütmeksizin mevcut işindeki performansını etkileyemeyecek 
şekilde yöneticilerinin ve Etik Kurulun bilgisi ile çalışabilir. MNG Havayolları çalışanları olarak, siyasi partilere yönetici olarak 
katılmadan ve/veya kamu görevi üstlenmek üzere seçimlere girmeden önce üst yönetimin mutlaka bilgilendirilmesi ve onay 
alınması gerektiği bilinmektedir. 
 
6.5.3. Finansal Çıkar Çatışmaları 
Çalışanlarımız, işleri kolaylaştırmak adına ödemeleri dahil olmak üzere asla rüşvet kabul etmez veya ödemez. Çalışanlarımız, lehte 
muamele karşılığı olarak veya ticari çıkar sağlamak adına kişisel bir ödeme yapmamalı, istememeli ve kabul etmemelidir. 
Çalışanlarımız kanunsuz davranışları, şüpheli bir rüşvet ve yolsuzluk olayını derhal yöneticilerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca; 

• Çalışanlarımızın akrabalarının şirketin açtığı ihalelere girmesi 
• Çalışanlarımızın tedarikçisi veya müşterisi olduğu kişilerle finansal bir ilişkisinin bulunması 
• Çalışanlarımızın veya akrabalarının, rakip şirketlerle veya iş ilişkisi içinde bulundukları satıcı ve müşterilerle mülkiyet ve 

çıkar ilişkisi içinde olması 
durumu gibi konulardan uzak durulmalıdır. 
 
6.5.4. Çıkar Çatışmalarının Çözümü 
Bir çalışanımızın olası bir çıkar çatışmasına dahil olması durumunda, çatışma ile ilgili bilgiler Etik Kurula bildirilmelidir. Potansiyel 
çıkar çatışması ile sonuçlanan durum MNG Havayolları Etik Kurulu tarafından bilinmeli ve çözümlenmelidir. Çalışanlarımız çıkar 
içeren konuya veya alınan kararlara katılmaktan kaçınmalıdır. 
 
 
6.6. Kara Para Aklamanın ve Terör Finansmanının Önlenmesi 
MNG Havayolları olarak, geçerli tüm kara para aklamayla mücadele ve terörle mücadele finansmanı yasalarına tam olarak uymayı 
taahhüt etmekteyiz ve yalnızca meşru kaynaklardan alınan fonları kabul etmekteyiz. Ayrıca şirketimiz, sadece meşru ticari 
faaliyetlerde bulunan müşterilerle iş ilişkisi içinde bulunur.  
 
Şirketimiz bunlara ek olarak tedarikçilerimizin, müşterilerimizin veya diğer üçüncü tarafların vergi kaçırmasına yardımcı olacak 
veya bunu kolaylaştıracak şekilde iş yapmayı reddeder. 
 
6.7. Adil Rekabet 
MNG Havayolları olarak adil rekabetin;  gelişmeye, kalkınmaya ve toplumun refahına katkı sağlayan ve düzgün işleyen bir piyasanın 
en temel ilkelerinden biri olduğuna inanmaktayız. Şirketimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını rakiplerimizden daha hızlı, daha iyi ve 
daha farklı karşılamayı hedefler. Dolayısıyla MNG Havayolları olarak tüm faaliyetlerimizi birçok şirketle rekabet ettiğimizin 
bilincinde olarak, rekabet yasaları çerçevesinde sıkı ve adil rekabet ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiririz. Rekabet yasasını ihlal 
eden eylemler şirketimiz tarafından uygun görülmez ve tüm çalışanlarımızın bu kurala uyması istenmektedir. 
 
6.8. Yaptırım ve Uyum Politikası 
MNG Havayolları olarak ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde suç gelirlerinin aklanması izlenimi uyandıracak her türlü ticari 
işlemden ve faaliyetten kaçınırız. Şirket olarak üçüncü taraflarla bir iş ilişkisine girmeden önce ilgili tarafı tanımak için gerekli 
durum değerlendirmesini yapar; hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayan veya hakkında olumsuz istihbarat bulunan, bu ve diğer 
çeşitli nedenlerle risk teşkil eden veya şüphe oluşturan üçüncü taraflar ile iş ilişkisine girmeyiz.  
 
Havayolu sektörü gibi küresel çapta faaliyetlerini yürüten bir şirket olarak, ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri ile ilgili 
düzenlemelere uyulması için gereken önlemleri alırız. Şirketimiz, ambargo ve yaptırım listelerindeki kişilerle ticari ilişki kurmaz, 
doğrudan veya dolaylı temas kurma zorunluluğu ortaya çıkmışsa, temas kurulmadan önce mutlaka Yaptırım Uyum Müdürlüğü ve 
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden onay alınmalıdır. Yaptırım Uyum ile ilgili diğer detaylar PR-105 Yaptırım Uyum Politikası ve Prosedürü 
dokümanında bulunmaktadır. 
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7. VARLIK YÖNETİMİ İLKELERİMİZ 
 
7.1. Şirket Varlıkları 
Çalışanlarımız, şirket varlıklarını (örneğin bilgisayarlar, e-posta hizmetleri, veriler, araçlar, ekipmanlar, malzemeler vb.) 
korumalıdır ve gerektiği şekilde kullanmalıdır. Temel prensip, şirket varlıklarının doğrudan kişisel çıkar ya da şirket haricindeki bir 
kişi ya da kurum yararına kullanılmamasıdır. Şirket varlıklarının çalınması ve burada belirtilen sınırlar dışında kullanılması, şirket 
içi disiplin uygulamalarını, eğer yasalarla tanımlanmış bir suç ise cezai takibatı gerektirebilir. İşyerinde diğer çalışanlara ait varlıklar 
da, çalınma ya da izinsiz kullanım durumunda şirket varlığı olarak değerlendirilir. Şirket varlıklarının doğrudan ya da dolaylı 
kullanımının kişisel maddi bir gelire dönüşmemesi gerekmektedir. 
 
7.1.1. Mesai Zamanı 
İş saatleri, işe ilişkin sorumlulukların yerine getirilmesi için kullanmalıdır.  
 
İş saatlerinde kişisel faaliyetlerle ilgilenmemiz, iş sorumluluklarının yerine getirilmesini engelleme ya da iş kalitesini azaltma 
sonucunu doğurmamalıdır. 
 
7.1.2. Şirkete Ait Malzemeler, Ekipmanlar 
Malzeme ve ekipman, çalışanımızın kişisel kullanımı için aşağıdaki koşullara uyan bir kullanım için çalışanlarımızın yöneticisi ve 
malzeme/ekipmandan sorumlu yöneticinin onayıyla verilebilir. 

• Malzeme ya da ekipman, kullanıma bağlı olarak tükenmemeli, bakım ihtiyacı oluşturmamalıdır. 
• Malzeme ya da ekipmanın yokluğu işleri aksatmamalıdır. 
• Malzeme ya da ekipmanın şirket dışında kullanımı yasal bir engel oluşturmamalıdır, kullanımından dolayı şirkete yasal ya 

da mali bir sorumluluk yüklememelidir. 
• Malzeme ya da ekipmanı kullanacak çalışanımızın kullanma yeterliliği bulunmalıdır. 
• Malzeme ya da ekipmanın hasar görmesi kişi tarafından ödenebilecek değerde olmalıdır. 
• Malzeme ya da ekipman 3. şahısların kullanımına ya da kontrolüne bırakılmamalıdır. 
• Malzeme ya da ekipmanın şirket dışındaki kullanımdan doğrudan maddi bir fayda sağlanmamalıdır. 
• Malzeme ve ekipmanın kullanımı süreklilik göstermemelidir. 

 
7.1.3. Şirket Araçları 
Şirket araçları, yöneticilere kişisel kullanımları için şoförlü ya da şoförsüz olarak tahsis edilen binek araçlar ile ortak kullanım için 
şirket şoförleri tarafından kullanılarak iş ile ilgili ulaşım ihtiyacını karşılayan araçları kapsar. 
 
Çalışanlarımıza kişisel kullanım için tahsis edilen binek araçlar ile ticari kazanç elde edilemez. Bu araçlar üçüncü şahıslara tahsis 
edilemez. Araçlar, kişinin kullanımına destek olmak amacıyla ilgili kişi yanında bulunduğu takdirde 3. şahıslar tarafından 
kullanılabilir. Şirket araçları, yöneticilerinin onayı ile MNG Havayolları çalışanları için kullanılabilir. 
 
Ortak kullanım için var olan araçlarla kişisel ticari kazanç elde edilemez. Bu araçlar şoförsüz olarak kullanılamaz. Üzerinde MNG 
Havayolları logosu bulunduran araçlar, dolaylı olarak şirketimizin kurumsal kimliğini temsil etmektedir. Buna bağlı olarak bu 
araçlarda trafik kurallarına ve trafikte diğer araç ve kişilere özellikle saygılı davranılmalıdır. Üçüncü şahıslar tarafından, sigara 
içmek de dahil olmak üzere, olumsuz olarak değerlendirilebilecek tüm davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. 
 
7.1.4. Bilgisayarlar, Yazılımlar, Haberleşme Araçları, Fotokopi Makinaları vb. 
Bilgisayarlar, yazılımlar ve haberleşme araçları şirketimizdeki iş süreçlerini gerçekleştirmek, bu süreçlere destek olmak ve iletişimi 
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısı ile kullanımları da iş amaçlı olmalıdır. Kabul edilebilir sınırlar içinde kişisel kullanım 
mümkündür. Kişisel ya da iş amaçlı kullanım, diğer şirket varlıklarına zarar verecek bir şekilde olmamalıdır. Bu konudaki detaylar 
ve kullanım örnekleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

Bilgisayarda özel dosyalarımı bulundurabilir miyim? 
Çalışanlarımıza sağlanan bilgisayarlar şirketimizdeki iş süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmalıdır. 
 
Fotokopi makinalarının kişisel kullanımı mümkün müdür? 
Makul ölçülerde kullanım kabul edilebilir. Örneğin, çocuğunuzun nüfus kağıdını fotokopi çekebilirsiniz ama ders kitabını 
çoğaltmamalısınız. 
 
E-Mail kullanımıyla ilgili sınırlar nedir? 
E-mail kullanımı, şirketin sahip olduğu ya da sözleşmelerle kullandığı veya kontrolü altında bulundurduğu kaynaklar ile 
sağlanmaktadır. Bu kaynakların kullanımının mali bir karşılığı olmasının yanında amaç dışı kullanımları şirketi yükümlülük 
altına sokabilir. Şirketimizin sağlamış olduğu e-posta hesabı iş ile ilgili konularda kullanılabilir. 
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Özel işleriniz için mngairlines.com uzantılı e-mail adreslerinizi kullanmaktan kaçının, bunun yerine e-mail hizmeti sunan 
diğer kaynakları kullanmalısınız. İşle ilgili hususlarda özel e-mail adreslerinizi kullanmayınız. 
 
Göndereceğiniz e-mailler illegal, pornografik, üçüncü şahısları din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş vb. farklılıklardan dolayı 
incitebilecek, tahammülsüzlüğe ya da nefrete yol açabilecek konuları içermemelidir. 

 
7.1.5. Dokümanlar, Kayıtlar, Veriler 
Şirketimiz bünyesinde oluşturulan, kullanılan ve yayınlanan dokümanlar ile şirkete ve çalışanlara ait kayıt ve veriler şirket varlığı 
kabul edilmektedir. 
 
7.1.5.1. Çalışanlara Ait Bilgiler 
Çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımız için çalışan personelin sınırları ilgili yasal düzenlemeler 
ya da şirket prosedürleri ve buna bağlı uygulamalarla belirlenmiş olan, özlük verilerin mahremiyeti şirketimizin en önemli 
öncelikleri arasında olup, şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterir. 
 
MNG Havayolları olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye 
ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için gerekli idari ve teknik tedbirleri alır, iş 
birimlerimize gerekli eğitimleri verir, gerekli takip sistemlerini kurar, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile 
çalışır, güncel mevzuatı takip ederiz. 
 
Aşağıdaki örnekler bu konuyla ilgili temel yaklaşımlara örnek olarak verilmiştir. 

• Örnek 1: Size telefonla ulaşan tanımadığınız bir kişi tarafından, adını verdiği bir çalışanın iletişim bilgilerinin istenmesi 
durumunda bu bilgileri vermeyiniz. Bu kişinin iletişim bilgilerini alıp, kendisiyle temas kurabilmesi için çalışanımıza 
iletebileceğini söyleyebilirsiniz. 

• Örnek 2: Şirkette çalışan kişilerin telefon numaralarını, e-maillerini, üçüncü şahıs ve şirketlerin ürün ya da hizmetlerini 
pazarlama amacıyla kullanmalarına neden olabilecek bilgi aktarımlarından kaçınınız. 

• Örnek 3: Çalışanların maaş ve diğer özlük hakları ile ilgili bilgiler gizlidir. Bu bilgilere şirketteki pozisyonunuz ve 
fonksiyonunuz gereği ulaşıyor olmanız durumunda diğer kişiler ile paylaşmayınız. İstemeden, tesadüfen ya da istisnai bir 
şekilde bu bilgilere erişirseniz benzer şekilde davranınız. Karşılaştığınız bilgi güvenliği açıklarını bu bilgileri korumakla 
sorumlu kişilere iletiniz. 

 
7.1.5.2. Şirketle İlgili Bilgiler 
Çalışanlarımız, şirketimiz veya daha başka şirketler hakkında kamuya duyurulmamış bilgileri edinme durumunda olabilirler. 
Şirketimiz veya başka şirketler hakkında kamuya açıklanmamış veya “dahili” nitelikli bilgilerin çalışanın işi, mesleği veya 
konumunun olağan performansı dışında kullanılmamasına özenle dikkat edilmelidir. Bu bilgiler aşağıdakiler de dahil olmak ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır: 

• Markalar ve MNG Havayollarına ait diğer fikri haklar, personel tarafından kodlanan, bulunan, geliştirilen yazılımlar ya da 
veritabanları, araştırma sonuçları, reklamlar, planlar, iş stratejileri, stratejik ortaklıklar, şirket birleşmeleri ve satın 
alımları, bekleme aşamasındaki sözleşmeler ve ortaklıklarla ilgili bilgiler, finansal bilgiler, kazanç hakkında bilgiler, 
personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün oluşturma süreci ve ürünle ilgili bilgiler, teknik bilgiler, el kitapları, prosedürler, 
talimatlar, görev tanımları, destek dokümanlar, yönetmelikler, spesifikasyonlar, potansiyel ya da gerçek müşterilerin 
kimliği, tedarikçiler hakkında bilgiler, kamu kuruluşlarından alınan ve potansiyel/muhtemel etki yaratabilecek yazılar, 
şirketin kontrolünde veya yönetiminde meydana gelen değişiklikler ve yazılı, grafik ya da makinede okunabilir haliyle her 
türlü benzer bilgiler ile iflas ve davalaşmalardır. 

 
Gizli bilgiler, şirketin kamuya açıklamadığı tüm bilgileri içerir. Gizli bilgiler arasında ürün/hizmet bilgileri, kamuya açık olmayan 
finansal bilgiler, iş stratejileri, anlaşma koşulları, istihdam ve personel bilgileri; müşteriler, tedarikçiler veya devlet kurumlarıyla 
olan ilişkilerimiz hakkında bilgi ve şirkete rekabet avantajı sağlayan diğer bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz içim en değerli 
varlıklarımızdan biri olduğu için gizli bilgilerimizi koruyoruz. 
 
Gizli bilgiler, kişisel çıkarlar için asla kullanılmamalıdır ve asla başkalarına (aile üyeleri ve arkadaşlar dahil) veya işte bilmesi 
gerekmeyen başka hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Gizli bilgileri koruma sorumluluğumuzun, işimiz sona erdikten sonra bile devam 
ettiğini unutulmamalıdır. 
 
MNG Havayolları olarak gizli bilgilerle ile ilgili aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz: 

• Her çalışanımız görevi ile ilgili olarak öğrendiği, kamuya açık olmayan tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. 
• Gizli bilgiler, gerekli yetki alınmadan MNG Havayolları’nda çalışmayan ya da iş ile ilgisi olmayan hiç kimseye açıklanamaz. 
• Gizli bilgiler, değiştirilemez, kopya edilemez ya da imha edilemez. Onları korumak ve saklamak için gerekli önlemler alınır. 
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Bilgiler üzerinde yapılan değişiklikler tarihleriyle not edilir.  
• Gizli dosyalar MNG Havayollarına ait mekânlardan çıkartılamaz. Ofisten çıkartılması gereken gizli belgeler için sorumlu 

kişinin ya da üst yönetimin onayı alınmalıdır. 
• Parolalar, kullanıcı şifreleri ve şirket bilgilerine ulaşmak için kullanılan benzer tanımlama bilgileri gizli tutulur ve yetkili 

kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz. 
• Şirkete ait gizli bilgiler yemekhanelerde, kafeteryalarda, asansörlerde, ulaşım servislerinde veya benzer kamuya açık 

yerlerde tartışılmamalıdır. 
• Şirket çıkarları açısından şirket bilgilerinin üçüncü şahıs kişi ve/veya kuruluşlarla paylaşılması söz konusuysa, gizli bilgiler 

açıklanmadan önce tarafların bu varlıkların güvenliği ve korunması açısından sorumluluklarının bilincinde olmalarını 
sağlamak üzere bilgi paylaşması ile ilgili bir gizlilik anlaşması imzalanmalı veya karşı taraftan yazılı bir gizlilik taahhüdü 
alınmalıdır. 

• Gizli bilgiler sosyal medyada paylaşılamaz. 
 
7.2. Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği 
MNG Havayolları olarak, kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelere uygun davranmakta, gerekli önlemleri alırız. Bu 
kapsamda tabi olduğumuz yerel ve uluslararası mevzuata ve kişisel verilerin işlenmesinde belirlenen ilkelere her koşulda uygun 
hareket etmekteyiz.  
 
Çalışanlarımız veri güvenliği ilgili gerekli eğitimleri almakta ve düzenlemelere uygun davranmamanın, yalnızca ilgili çalışan ya da 
departmanı değil tüm şirketi etkileyeceğini bilir. Mevzuata uyumsuz hareketlerin idari para cezaları dâhil, pek çok yaptırımı 
olabileceği ve kişilerin de şahsen sorumlu tutulabileceğinin bilincindedir. 
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8. KURUMLARLA, MÜŞTERİLERLE, TEDARİKÇİLERLE VE TOPLUMLA İLİŞKİLER 
 
8.1. Şirketin Temsili 
Şirketimizin marka değeri ve kalitesi şirket çalışanlarımızın davranışlarına da bağlıdır. Bu nedenle diğer kurumlarla olan ilişkilerde, 
şirketimizin kurumsal kimliğinin taşındığı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çalışanlarımız, MNG Havayolları’nda çalışıyor olması 
nedeniyle davet edileceği toplantı, yemek vb. etkinliklere katılmadan önce yöneticilerine bilgi vermeli ve onay almalıdır. 
 
Ayrıca her hangi bir kuruluşta söyleşi yapmak, seminerlere, konferanslara vs. konuşmacı olarak katılmak için yöneticilerinden onay 
alınmalıdır. Böylesi etkinliklerden hiçbir kişisel kazanç sağlanamamalıdır. Çalışanlarımız o günün anısına kendi adlarına verilen 
sembolik değerdeki ödülleri, plaketleri vb. alabilirler ancak şirket adına verilen her bir ödül, diğer çalışanlar ile paylaşılmak üzere 
şirkete teslim edilir. 
 
Çalışanlarımız resmi kurumlar veya derneklerce düzenlenen çalıştay, bilgilendirme ya da görüş oluşturma amacı taşıyan toplantı, 
konferans vb. aktivitelere şirketi temsil etmeden önce yöneticilerinden onay almalı, konuyla ilgili olabilecek diğer yöneticileri 
bilgilendirmelidir.  
 
Kurumlarla ve rakiplerle olan özel ilişkilerde şirket değerlerine ve iş prensiplerine uygun olarak hareket edilip, şirket sırlarının ifşa 
edilmemesine dikkat edilmelidir. 
 
Şirket adına yapılan e-postalar da dahil olmak üzere, yazışmaların ya da MNG Havayolları logosu taşıyan belgelerin, MNG 
Havayolları’nı temsil edeceği tüm çalışanlarca bilinmelidir. Bu yazışmalarda görselliğe ve ifade tarzına önem verilmeli ve içerik 
açısından yetki ve sorumluluk dışına taşan hususlar yer almamalıdır. 
 
8.2. Medya İlişkileri 
Tüm çalışanlarımızın medya ile ilişkisi, basına bilgi vermekle sınırlı olmalıdır ve şirketimizin imajını korumanın bir yolu olarak 
iletişimden sorumlu kişiler ve/veya birimler aracılığıyla yapılmalıdır.  
 
MNG Havayolları adına sadece konuya göre Genel Müdür tarafından yetkilendirilmiş ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü desteklenmiş 
kişiler medya kuruluşunda şirketimiz adına beyanda bulunabilir veya söyleşi yapabilir.  
 
Anlık gelişen basın karşılaşmalarında çalışanlarımız sadece kendi mesleki uzmanlık alanları hakkındaki sorulara yanıt verebilirler. 
Sektör gündemine ilişkin tartışmalı konularla ilgili sorulara yanıt verilmemeli, bu konularda yorum yapılmamalıdır. Özel röportajlar 
konusunda ilk olarak Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile iletişime geçilip ardından mutlaka basın mensubundan sorular istenmeli ve 
birlikte koordine edilmelidir.  
 
Herhangi bir acil durumda veya kriz durumunda telefon ya da e-posta ile soruya maruz kalan çalışanlarımız hiçbir açıklama 
yapmadan “Konuya ilişkin olarak … ile görüşebilirsiniz.” diyerek sadece yönlendirme yapmalıdır. 
 
8.3. Dijital Dünya ve Sosyal Medya 
Şirketimiz, çalışanlarımızdan sosyal medyayı ve çeşitli iletişim araçlarını sorumlu ve doğru kullanmalarını talep etmektedir. 
Çalışanlarımız, şirketimizin yayınladığı Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu doğrultusunda sosyal medya ve iletişim araçlarını 
kullanmalıdır. 
 
Çalışanlar olarak kişisel hesaplarımızı MNG Havayolları çalışan kimliğinden ayrı tutmamız mümkün olmayacağı için kişisel 
hesaplarımızdaki paylaşımlarımıza da dikkat etmeliyiz. Bu kapsamda kişilik hakları, ifade özgürlüğü, bilgi güvenliği, gizlilik 
konularındaki fikri mülkiyet ve telif haklarına ilişkin düzenlemelerle uyumlu olmasına büyük özen göstermeliyiz. 
 
8.4. Tedarikçilerle İlişkiler 
Faaliyetlerimizin doğası gereği, üçüncü taraflarla sık sık etkileşim kurmamız gerekmektedir. Yolsuzluğa ve nüfuz ticaretine karşı 
sıfır toleransı olan üçüncü taraflarla çalıştığımızdan emin olmak için, üçüncü bir tarafla bağlantı kurmadan önce sağlam, riske 
dayalı, durum tespiti yaparız. Bu konu ile ilgili diğer detaylar PR-106 MNG Havayolları Müşterini Tanı (KYC) & Müşteri Özenli 
İnceleme Süreçleri (CDD) Kapsamında Üçüncü Taraf Özenli İnceleme Politikası dokümanında bulunmaktadır. Ayrıca, üçüncü 
taraflarımızı iş ilişkisi süresince belirlediğimiz standartlarda çalıştıklarından emin olmak ve şirketimize taahhüt ettikleri değeri 
sağlamak için izleriz. 
 
Tedarikçilerle çalışırken şirketimizin ve çalışanlarımızın uyması gereken temel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

• Tedarikçi seçerken tedarikçinin iş yapma taahhütlerini, sorumluluklarını, ürün/hizmetin kalitelerini şirket prosedürleri 
doğrultusunda değerlendirilmelidir. 

• Şirketimizin üçüncü kişiler ile ürün/hizmet anlaşmalarını, yasalar ile şirket prosedürleri doğrultusunda yürütürüz. Bu 
çerçevede iş yapılacak firmaların seçiminde hiç kimsenin etkisi altında kalınmamalıdır. Tedarikçilerle olan ilişkilerimizi, 
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her zaman şeffaflık, karşılıklı güven, profesyonellik ve verimlilik esasları çerçevesinde yürütmeye özen gösterilir. 
Tedarikçi seçiminde şirket prosedürlerinin yanında, bu kişilerin dürüst, profesyonel, piyasada iyi bir itibara sahip olmaları 
gibi nitelikleri sağlayan kişiler ile çalışılmalıdır. İş yaptığımız kişilerle ilgili kamuya açıklanmamış bilgileri işin gerektirdiği 
amaç dışında kullanmamalı ve izin almaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. 

• Bir tedarikçiye iş akışı esnasında, hiçbir zaman “karşılık” teklif edilmemeli veya herhangi bir iş veya hizmetin geri 
çekilmesini önerilmemelidir. 

• Satın alma sürecinde ortaya çıkabilecek gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarından öncelikle kaçınmalıdır ve kaçınılması 
mümkün olmayan durumlarda Etik Kurula bildirim yapmalıdır. 

• Tedarikçileri, performans ve hizmet kalitesini değerlendirmede objektif ölçüleri temel alan açık bir yarışmacı teklif düzeni 
temelinde seçmeli ve tüm tedarikçi tekliflerinin adil bir şekilde ve kayırmacılık olmaksızın karşılaştırıldığından ve göz 
önüne alındığından emin olunmalıdır. 

• Teklif süreci hakkında şeffaf olmalı ve başarısız tekliflere dürüst ve hassasiyet gösteren geri bildirim verilmelidir. 
• Tedarikçilere MNG Havayolları’nın beklentilerini karşılama konusunda destek olmalı – ancak beklentileri sürekli 

karşılayamayan tedarikçilerle ilişkiyi sonlandırma cesareti gösterilmelidir. 
• İhale ve Satın Alma aşamasında, Satın alma fonksiyonunda teklif değerlendirme yetkisindeki bir çalışanın, potansiyel 

tedarikçilerden biri ile mali ortaklık içerisinde bulunmaması gereklidir. Bu durum söz konusu olduğunda etik kurula bilgi 
verilip tavsiye alınması beklenmelidir. 

• Sadece çalışanların etik kurallara uyması yeterli olmayıp; tedarikçilerin de etik kurallara uyması gerekmektedir. 
 
8.5. Kurumsal Güvenlik ve Kriz Yönetimi 
MNG Havayolları olarak çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı, finansal çıkarlarımız ve varlıklarımız için güvenlik 
tehditlerine ve risklerine karşı koruma sağlarız. Bu kapsamda suç önleme yöntemlerinin uygulamaktayız ve ayrıca küresel güvenlik 
durumunu sürekli olarak izler ve seyahat güvenlik standartlarımızı gözden geçiririz. Acil durumlarda kriz yönetimi yeteneklerimiz 
sayesinde iş sürekliliğini sağlarız. 
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9. ETİK KURUL VE KURALLARA UYUM 
 
9.1. Etik Kurulun Amacı 
MNG Havayolları Etik Kurulu, iş etiği kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek, etik kuralların ihlal edildiğine dair gelen 
bildirimleri değerlendirmek ve etik kural ihlallerinde takip edilmesi gereken yol, yöntem ve uygulamalarla ilgili tavsiyelerde 
bulunmak ve etik konularla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. 
 
Etik Kurul kararları üst yönetime sunulan tavsiye niteliğindedir. Ayrıca şirket yönetimi, Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde bu 
dokümanda belirtilen sorumlulukları taşır. 
 
9.2. Etik Kurulun Görev ve Sorumlulukları 
• Davranış Kurallarında belirtilen etik değerlerin korunacağını ve ilgili taraflarca korunmasını teşvik etmek 
• Davranış kurallarına yönelik her sorunu ve bildirimi değerlendirmek 
• Tüm çalışanların kuralları iyice anlaması için eğitim ve toplantılar düzenlenmek 
• Davranış kuralları ve Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek, 
• Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmek ve ihlaller sonucunda 

gerekli aksiyonları kararlılıkla almak, 
• Davranış Kuralları ve ilgili her türlü politikayı değerlendirmek, dokümante etmek ve şirket üst yönetiminin onayı ile çalışanlara 

duyurmak. 
 
9.3. Etik Kurul Üyelerinin Görev ve Sorumlukları 
• Kendilerine ulaştırılan bildirimleri, Etik Kurula iletip, takip etmek, soruşturmak ve çözüme kavuşturmak, 
• Çalışanları İş Etiği ve Davranış Kuralların hakkında bilgilendirmek, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla 

belirli dönemlerde eğitimler vermek ve bu konuda çalışanların etik kurallar ile ilgili sorun ve sorunlarını cevaplamak, 
• MNG Havayollarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, 
• Davranış kurallarını gözden geçirmek ve kuralların şirket ihtiyaç ve hedeflerine uygunluğunun korunması amacı ile görüşler 

ve kendilerine ulaştırılan öneri ve bilgiler doğrultusunda yapılması gereken güncellemeleri kurula iletmek. 
• Bildirilen / incelenen /sonuçlanan durumları Etik Kurula raporlamak. 
• Davranış kurallarına aykırı durumları bildiren çalışanların bilgilerinin gizliliğini sağlayarak çalışanların korunmasını sağlamak. 
• Etik Kurul tarafından gerek görülmesi durumunda herhangi bir bölüm çalışanı ve/veya bölüm yöneticisini toplantıya 

katılmalıdır.  
 
9.4. Etik Kurula Başvuru 
MNG Havayolları olarak, şirketimiz içinde bir konuşma kültürü sağlıyoruz ve yolsuzlukla mücadele, rüşvetle mücadele yasaları ve 
etik ilkelerin şüpheli ihlallerinin bildirilmesini teşvik ediyoruz. Her çalışanımız, yöneticimiz, hissedarımız, iş ortaklarımız, 
tedarikçilerimiz; bu konular hakkında soru sorabilir, rehberlik isteyebilir, şüpheli ihlalleri bildirebilir ve bu kurallara uyum ile ilgili 
endişelerini dile getirebilir. Bu kapsamda şirketimiz personelimizin ve diğer herkesin kullanıma açık; misilleme korkusu olmadan 
bu konularda hızlı, gizli ve anonim raporlamayı kolaylaştırmak için web sayfamızda da duyurulan etik@mngairlines.com aracılığıyla 
bir raporlama/ihbar hattı oluşturulmuştur. 
 
Yolsuzlukla mücadele, rüşvetle mücadele yasaları ve etik ilkelerin şüpheli ihlallerinin bildirilmesi; Etik Kurula ya da Etik Kurul 
Üyelerine bilgi vermek, öneride bulunmak, etik kurallara uyumluluk hakkında belirli bir durum için görüş almak veya danışmak 
isteyen tüm kişiler,  

• Etik kurul üyelerinden herhangi birisiyle yüz yüze görüşerek veya e-posta yolu ile başvurabilir veya 
• Etik Kurula e-posta yolu ile etik@mngairlines.com adresinden başvurabilir.   

 
9.5. Bilginin ve Bilgi Veren Kişinin Korunması 
Bir iş sözleşmesine bağlı hiçbir Yönetici veya Çalışan; Etik Başvuru yaparak bir talep veya bildirimde bulunan, bir çalışanı veya 
başka bir kişiyi etkileyen beyanda bulunan herhangi bir kişiye, müşteriye, tedarikçiye, yükleniciye veya çalışana karşı düşmanca 
eylem ve davranışlarda bulunamaz veya onları taciz edemez.  
 
Herhangi bir intikam, taciz veya ayrımcılık eylemi, Etik Kuralların ciddi bir ihlali olarak anlaşılacaktır; bu nedenle, uygun idari 
süreçten sonra Çalışanın iş sözleşmesi nihai olarak feshedilebilir. 
 
İyi niyetle gerçekleri veya usulsüzlükleri bildiren ve daha sonra yapılan araştırma ve doğrulamalarla reddedilen kişiler hakkında 
herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 
 
Yasal istisnalar dışında, görevlerini yerine getirirken şikayet veya iddialardan haberdar olan Etik Kurul, Yönetici veya Çalışanların 



 

MNG HAVAYOLLARI İŞ ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARI 
Dok. No 
Doc. No. DD-219T 

Revizyon Tarihi 
Revision Date 21.03.2022 

MNG AIRLINES BUSINESS ETHICS AND THE CODE OF 
CONDUCT  Revizyon No 

Revision No. 0 
 

Sayfa No (Page No): 19/19 
 

hiçbir üyesi bunları kısmen veya tamamen yayamaz. 
 
9.6. Uyumsuzluk Yaptırımları 
Yöneticiler (yönetim kurulu üyeleri hariç) ve bir iş sözleşmesine bağlı çalışanlar tarafından kuralların ihlali durumunda, 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali olarak kabul edilir. 
 
Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından kuralların ihlali şirket tarafından değerlendirilir ve uygunsa, taahhüt edilen sözleşmelerin 
şartlarına göre yaptırım uygulanır.S 
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