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 Not: Okumayı kolaylaştırmak adına, mevcut Davranış Kurallarındaki ifadeler  cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kullanılmaktadır. 
Ancak, Rail Cargo Group’taki erkek ve kadın çalışanlar, kurul üyeleri, müdürler ve yöneticilere eşit olarak atıfta bulunulmaktadır. 
Rail Cargo Group cinsiyetlerin eşitliğini tanımakta ve desteklemektedir. 
 

 
Uygulama Alanı 
 
İşbu,  www.railcargo.com/compliance adresinde bulunan Davranış Kuralları yabancı Rail 
Cargo Group1 şirketlerinin tüm çalışanlarına uygulanmaktadır. Avusturya’da bulunan Rail 
Cargo Group şirketlerinin çalışanlarına ve Avusturya vatandaşlarına 
http://konzern.oebb.at/en/OeBB_Group/Compliance/index.jsp adresinde yayınlanmış olan 
Davranış Kuralları uygulanmaktadır. 
 
Söz konusu Davranış Kuralları Rail Cargo Group’un finansal ve ticari iş ilişkilerine paralel 
olarak etik kuralları ve genel prensipleri açıklamakta ve Rail Cargo Group’un kurumsal 
kimliğinin esaslı unsurlarını ifade etmektedir. Davranış Kuralları, ÖBB Group kurallarına 
dayanılarak hazırlanmıştır ve Rail Cargo Group iştiraklerinin tüm yönetim kurulu üyeleri, 
müdürleri, yöneticileri ve çalışanlarının davranışları için zorunlu bir kılavuz oluşturmaktadır. 
 
Davranış Kuralları - ulusal kurallar ve düzenlemelerden bağımsız olarak – hiçbir koşul altında 
sapmamanız gereken minimum standartları düzenlemektedir. Ulusal kurallar ve 
düzenlemelerin daha yüksek standartlar öngörmesi halinde bu kural ve düzenlemeler 
uygulanacaktır. Ulusal uyarlamaların gerekli olması halinde, bunların Uyum Birimi ile önceden 
en hızlı şekilde uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
İşbu Davranış Kuralları’nın amacının, karşılaşabileceğiniz her türlü durumu kesin surette 
ortaya koymak olmadığını lütfen dikkate alınız. Aksine, buradaki amaç günlük iş ilişkilerinde 
uymanız gereken genel ilkeleri belirlemektir. Böylece, bu ilkelerin günlük hayatta en iyi şekilde 
uygulanmasını sağlayacak ve Rail Cargo Group’un temel hedefleri olan müşteri memnuniyeti, 
karlılık ve cazip işveren olma hedeflerine ulaşmak için önemli katkıda bulunacaksınız. 
 
  

                                                
1 Rail Cargo Group, Rail Cargo Austria AG ve Rail Cargo Austria AG’nin ÖBB Group şirketlerinin tek başına en az yüzde elli 
hissedarlığının olduğu şirketleri  veya doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elliden fazla hissedarlığının olduğu şirketleri 
kapsamaktadır. 
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1. KANUN VE DÜZENLEMELER – UYUMLU DAVRANIŞ 
 
Rail Cargo Group'un tüm faaliyetleri kurallara ve hukuksal düzenlemelere tabidir. Bunlar hem 
ulusal düzeydeki hem de Avrupa düzeyindeki kanunlar ve grup içi kurallar (örneğin; grup 
yönetmelikleri ve dahili ilkeler) ile gönüllü olarak benimsenmiş olan dahili düzenlemeleri 
(örneğin; Kurumsal Yönetim Kuralları) içermektedir. 
 
Başarılı ve sürdürebilir bir işletme için faaliyetlerin tam, doğru ve düzgün yapılması vazgeçilmez 
bir önşarttır. Diğer bir deyişle: işlemlerin doğruluğu yalnızca kendinizi sağlama almak açısından 
önem taşımamaktadır. Aksine, çalışma hayatındaki tutum ve davranışlarınızın şirketimizin 
başarısında somut bir etkisi bulunmaktadır. Sizlerin iş davranışları müşterilere, iş ortaklarına ve 
genel olarak kamuya karşı şirketimizin karakter ve kültürünü yansıtmakta ve böylece devlet 
bağlantılı bir şirket olan Rail Cargo Group’a gerekli güveni yaratmaktadır. Bu sebeple Rail 
Cargo Group ve sizlerin her zaman belirli bir takım kural ve düzenlemelerin sınırları içerisinde 
hareket etmesi gerekmektedir. 
 
Bu açıklamalar ışığında, Davranış Kuralları aşağıdaki ana başlıklara ilişkin kuralları 
tanımlamaktadır; 
 
� Rüşvet ve Yolsuzluk 

� Menfaat Çatışması 

� Başka İşlerde Çalışma ve Başka Şirketlerde Hissedarlık 

� Şirket Malvarlığının Kullanımı  

� Veri Gizliliği ve Veri Güvenliği 

� Lobicilik 

� Rekabet 

� Tedarikçiler ile Ortaklık 

� Çevresel Koruma 

� Siyasi Faaliyetler 

Rail Cargo Group sizleri bu kurallardan haberdar etmek için gerekli her türlü adımı atacak ve 
sizleri bu kurallara uymak konusunda destekleyecektir.  
 
Bu yükümlülüğü yerine getirmek adına Rail Cargo Group bünyesinde (operasyonel ve teknik 
kurallar hariç olmak üzere) dahili ve harici tüm kurallar ile uyumun sağlanması için bir uyum 
birimi kurulmuştur. 
 
Lütfen Davranış Kuralları ve genel olarak düzenlemelere uyum konuları ile ilgili tüm sorularınızı 
Rail Cargo Group Uyum Birimi'ne yöneltiniz. 
 
2. Rüşvet ve Yolsuzluk 
 
Rail Cargo Group, ulusal düzeyde yolsuzluğu önlemeye yönelik tüm kanuni hükümler ve 
uluslararası prensipler ve tavsiyelere (örneğin; Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele 
Sözleşmesi, Ekonomik Kalkınma Ve Işbirliği Örgütü’nün çokuluslu şirketler için yol gösterici 
ilkeleri) tamamen ve tavizsiz olarak uymaktadır. Bunun sonucu olarak Rail Cargo Group, 
çalışanlarının kanuna aykırı iş davranışlarını, işlem veya faaliyetlerini kabul etmemektedir. 
Bununla birlikte, hukuka uygun olmakla birlikte, ahlaki temelden yoksun tutum, davranış ve 
hareketlerin de Rail Cargo Group bünyesinde kabul görmesi mümkün değildir. Bu bağlamda 
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menfaat sağlama, rüşvet ve yolsuzluk konularında Rail Cargo Group’un sizden beklentilerini 
aşağıda bulabilirsiniz. 
 

Sağlanabilecek ve Kabuledilebilecek Menfaatlere İlişkin Çerçeve  

 
İşbu Davranış Kuralları çerçevesinde menfaat, kanunen hakkınızın olmadığı somut ve soyut 
her türlü değerli şeydir. Bunlar yalnızca parasal ve fiziksel hediyeleri değil, aynı zamanda size 
yararı olacabilecek veya sosyal statünüz de dahil olmak üzere size daha iyi bir sosyal konum 
yaratabilecek herşeyi kapsamaktadır. Menfaat aynı zamanda her türlü davetiyeyi (örneğin; 
restoranlara veya organizasyonlara), indirimi, kredi mektubunu, bağışı ve belirli konularda daha 
hızlı ve ayrıcaklıklı muameleleri (örneğin; resmi başvurular) kapsamaktadır. 
 
Bu menfaatler size parçalar veya gruplar halinde sunulmuş olabilir, vaadedilebilir veya 
verilebilir/tanınabilir/bahşedilebilir veya siz bu menfaatleri kendiniz teşvik veya kabul etmiş 
olabilir veya üçüncü bir kişinin size menfaat vaadetmesini (tanınması/bahşedilmesini) sağlamış 
olabilirsiniz. Örneğin, toplantı aralarında veya sonrasında çoğunlukla öğle veya akşam yemeği 
gibi bir davette bulunulması veya davetin kabul edilmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle 
veya benzer durumlar mümkün olmakla birlikte; bu durumlar, bilmeniz ve istikrarlı şekilde 
uymanız gereken belirli kural ve sınırlamalara tabidir.  
 
Arkadaşlık ilişkileriniz kapsamında tanıdığınız veya kabul ettiğiniz ve tamamen kişisel alanınız 
ile bağlantılı olan menfaatler bu Davranış Kurallarına tabi değildir. Ancak bu tip özel 
organizasyonlar veya yemek davetleri sırasında iş konuları asla konuşulmamalıdır. Bununla 
birlikte, kişisel alan ile iş alanı arasındaki ayrım belirsiz veya muğlak ise söz konusu daveti 
sunmadan veya kabul etmeden önce Uyum Birimi'ne danışmalısınız. Temel kural şudur: 
Arkadaşlık ilişkileri, aslında iş bağlantılı menfaatlerin sunulmasını veya kabul edilmesini meşru 
göstermek ve işbu Davranış Kuralları’nın hükümlerini dolanmak amacıyla kullanılmamalıdır.  
 
İş bağlantılı menfaatler ile ilgili olarak neleri dikkate almalıyım? 
 
� Menfaatin değerinin, menfaatin meşru olup olmadığının tespitinde  hiçbir etkisi yoktur.  

 
� Menfaatin hukuki şeklinin önemi yoktur. “Bağış” veya “sponsorluk” gibi ifadeler 

kapsamında veya aslında alınmamış hizmetlerin (sahte hizmet) karşılığı olarak yapılan 
ödemeler işbu Davranış Kuralları uyarınca “tanınmış/bahşedilmiş menfaat” sayılmaktadır. 
(Not: Bağış ve sponsorluk ile ilgili kararların alınması yalnızca Rail Cargo Group’ün üst 
yönetimi veya açıkça bu konuda yetkilendirilmiş ÖBB çalışanlarının yetkisindedir.) 

 
Menfaatin doğrudan size veya sizinle bağlantılı olan üçüncü kişilere yarar sağlayıp 
sağlamadığının önemi bulunmamaktadır. İşbu Davranış Kuralları içerisinde yer alan 
ilkeler, menfaatin doğrudan Rail Cargo Group çalışanlarına veya iş ortaklarına 
sağlanması hallerinin yanı sıra, dolaylı olarak bu kişilerin yakınlarına veya bağlantılı 
oldukları gerçek veya tüzel kişilere sağlanması hallerinde de uygulama alanı bulmaktadır. 
. 

� Mümkün olan en yüksek seviyede saydamlığın temin edilmesi esastır. Bu hususta 
şüpheye düşmeniz halinde herhangi bir kişiye Rail Cargo Group adına işinizle bağlantılı 
olarak bir menfaat sunmadan veya bir menfaati kabul etmeden önce amirinize danışınız. 
Lütfen aşağıdakileri kayıt altına alınız, 

 

� başkalarına sağladığınız menfaatler, ve 
� başkalarının size sağladığı menfaatler.  
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Not: Bu kayıtları saklayınız. 
 

� Bir menfaati tanıyıp tanıyamayacağınız veya bir menfaati kabul edip edemeyeceğiniz 
konusunda süpheye düşmeniz halinde konuyu amirinizle tartışınız veya açıkca 
endişelerinizi dile getiriniz. Amiriniz, gerekli bilgileri edinerek, sizinle birlikte bir karara 
varmak zorundadır. Kararın yazılı bir şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. 

 

� Bir menfaatin meşru olup olmadığına ilişkin en ufak bir süpheniz olması halinde menfaati 
reddediniz. Bu, aynı zamanda amirinizin süphesi olmaması durumunda da geçerlidir. 
Kendi davranışınız için neticede siz sorumlu olacaksınız.  

  
Rail Cargo Group’un bir çalışanı olarak hangi şartlar altında menfaat kabul edebilirim?  
 
� Hiçbir şekilde menfaati teşvik ve/veya talep etmemelisiniz.  

 
� Menfaat veya vaatleri yalnızca sosyal anlamda mutat ve alışılmış bir kapsamda olması 

halinde kabul edebilirsiniz.  
 

� Davetiyeler dışındaki menfaatler için aşağıdakiler uygulanacaktır; Uygunsuz menfaatleri 
kabul edemezsiniz. Menfaatin aşağıdaki durumlarda uygunsuz olmadığı varsayılabilir.  

 
� Menfaatin değer olarak düşük ve parasal ödeme içermeyen bir nezaket davranışı 

olması halinde ve 
� Menfaatin genel olarak olağan bir teşekkür ve nezaket gösterisi olması halinde ve 
� Eleştirel ve objektif bir çerçeveden bakıldığında, menfaati sağlayan kişinin karşılık 

olarak sizden belirli bir davranış veya somut bir karşılık beklediğine dair bir izlenimin 
oluşmaması halinde ve  

� Menfaati sağlayan kişiden kısa aralıklarla düzenli olarak menfaat elde etmemeniz 
halinde. 

 
Öneri: Şu soru size menfaatin değerinin makulluğunu saptamak açısıdan yardımcı 
olacaktır: Menfaati sağlayan / hediyeyi veren kişinin sizi kendisine karşı minnettar 
hissettirmek gibi bir amacı olmasaydı, bu “promosyonel hediye”yi bir başka kişiye verir 
miydi? Eğer bu sorunun cevabı “hayır” ise, menfaati reddetmeniz gerekmektedir.  

 
� Rail Cargo Group şirketlerine özel olarak sunulan ve kabul edilmemesi teamüle ve 

nezaket kurallarına uymayacak olan mutat hediyeler yalnızca şirket yönetimi / yönetim 
kurulu üyeleri tarafından kabul edilebilir.  
 

� Kendiniz veya başka kişiler için nakdi menfaat kabul edemezsiniz. Daha geniş bir çalışan 
grubuna yönelik makul ve küçük çaplı olan, düzenli ve sık aralıklı olmayan hediyelerin 
kabulü ise mümkündür. 

 
� İş yemeklerine, şirket etkinliklerine (yılbaşı partileri, konferanslar gibi) yönelik davetiyeler 

sunabilir; veya mutat ve genel uygulama ile örtüşmesi, uygun bir içeriğe sahip olması ve 
davete katılmak için meşru olmayan bir sebep ve amaca dayanmaması halinde bir iş 
ortağı tarafından yapılan daveti kabul edebilirsiniz. Uygunluk değerlendirmesi yapılırken, 
kendi  pozisyonunuzun uygunluğu kadar davetiye sıklığı ve bu tip bir etkinliğin mutat ve 
genel uygulama ile örtüşüp örtüşmediği dikkate alınmalıdır. Eğer davetiyenin verilmesi 
şirketin amaç, konu ve faaliyet alanına uygunsa veya şirketin orada temsil edilmesi bir 
yükümlülük ise objektif olarak haklı bir neden vardır.  Sizinle bağlantılı üçüncü kişilere 
(eşler, yakınlar vb.)  yönelik davetlerin kabulünden önce her halükarda Uyum Birimi'ne 
başvurulması gerekmektedir.                              
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� İlke olarak, şirket çapında bir indirim programı olması ve bunun aynı şekilde Rail Cargo 
Group’un diğer çalışanlarına da sunulması halinde şirket indirimi talep edebilirsiniz. 

 
� Üçüncü bir şahsın size menfaat sağlayarak sizin üzerinizde etki yaratmaya çalıştığı 

izlenimi edinirseniz, en kısa zamanda Uyum Birimi ile iletişime geçiniz. 
 
Uyarı: İşbu kurallar yalnızca Rail Cargo Group dışından ilişkilere yönelik değil, Grup içi iş 
ortakları için de söz konusudur. Örneğin: Rail Cargo Avusturya AG çalışanı tarafından 
Rail Cargo Macaristan Kft çalışanına yönelik bir menfaat sağlanması. 

 
Bir Rail Cargo Group çalışanı olarak tarafıma teklif edilen ve her halükarda reddetmem 
gereken menfaatler nelerdir? 
 
� Alışılmış sınırları, nezaket davranışlarını aşan menfaatler veya mantıksız veya uygunsuz 

görünebilecek menfaatler. 
 
� Eleştirel ve objektif olarak değerlendirildiğinde, menfaati sağlayan kişinin bunun sonucu 

olarak sizin belli bir şekilde davranmınızı istediğine dair bir şüphe uyandıran menfaatler. 
 

� “Gelecekte sizden bir şeye ihtiyaç duyulabileceği” için sağlanan menfaatler. 
 

� Alışılmış ve düşük değerde olsa dahi, size geçmişte düzenli olarak kısa aralıklarla menfaat 
sağlamış kimseler tarafından yöneltilen menfaatler. 
 

Hangi durumlarda Rail Cargo Grubu çalışanı olarak başkalarına menfaat sağlayabilirim? 
 
� Verilmesi karşı tarafça teşvik edilen herhangi bir menfaati vermemelisiniz.  

 
� Yalnızca alışılmış ve adetlere uygun ve kabul edilebilir sınırlar dahilinde menfaatler 

önerebilir veya vaadedebilirsiniz. 
 

� Davetler haricindeki menfaatlerde şu hususlar dikkate alınır: Asla kimseye yönelik 
uygunsuz menfaat teklifi, vaadi veya temininde bulunmamalısınız. Aşağıda yer alan tüm 
şartları karşılayan ve takip eden tüm soruları “evet” olarak cevaplayabildiğiniz menfaatler 
uygun olarak kabul edilebilir: 

 
� Menfaat, alışılmış, adetlere uygun ve düşük değerliyse. 
� Menfaat, miktarına bakılmaksızın, nakdi bir ödeme değilse. 
� Menfaati başkalarının zorlamasıyla değil; nezaketen ve menfaatten yararlanan 

kişinin (sözlü olarak dahi) talebi olmadan veya sonucunda özel bir davranış 
beklentiniz olmaksızın sağlamaktaysanız. 

� Eleştirel ve objektif olarak değerlendirildiğinde, karşı taraf üzerinde herhangi bir 
nüfuz sağlamaya çalışmamaktaysanız. 

� Söz konusu kişiye düzenli olarak ve kısa aralıklarla –alışılmış ve düşük değerli olsa 
dahi- menfaat sağlamamaktaysanız. 

 
Dikkat: Eğer yukarıda sıralanmış tüm hususlara şüphe etmeden “evet” diyemiyorsanız, o 
takdirde menfaati sağlayamazsınız. 
 
� Genel teamül ve nezaket standartları çerçevesinde (örneğin kurumsal bir yıldönümü 

kutlaması daveti) iş ortaklarına mutat hediyeler, ancak şirket üst yönetimi/yönetim 
kurulu üyeleri tarafından sunulabilir. 
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� İş yemeklerine, şirket etkinliklerine (yılbaşı partileri, konferanslar gibi) yönelik 
davetiyeler sunabilir veya mutat uygulama ile örtüşmek, uygun içerikte olmak ve 
objektif olarak meşru bir sebebe dayanmak kaydıyla başkaca etkinlikler yapabilirsiniz. 
Uygunluk değerlendirmesi yapılırken, iş ortağının pozisyonu kadar davetiye sıklığı ve 
bu tip bir etkinliğin genel ve mutat uygulamaya uygunluğu dikkate alınmalıdır. Eğer 
davetiyenin verilmesi şirketin konu, amaç ve faaliyet konusuna uygunsa objektif olarak 
haklı bir neden vardır. İş Ortağı bağlantılı üçüncü kişilere (eşler, yakınlar vb.)  yönelik 
davetiyelerin verilmesi öncesinde her halükarda Uyum Birimi'ne başvurulması 
gerekmektedir.    
 

� Alışılmış şirket indirimlerinin sunulması uygundur. Şüphe halinde bu tarz indirimler 
konusunda Uyum Birimi'yle mutabakat sağlanması gerekecektir. 

Dikkat: Burada sayılan kurallar sadece grup dışından olanlara değil, aynı zamanda 
grup içi iş ortaklarına da uygulanacaktır. Örneğin: Rail Cargo Austria AG çalışanın Rail 
Cargo Hungaria Kft çalışanına sağlayacağı menfaat. 

 
 
3. Menfaat Çatışmaları 
 
Kişisel menfaatlerinizin, Rail Cargo Group veya ÖBB Group menfaatleri ile çatışması veya bu 
menfaatlerin şirket menfaatlerine zarar vermesi veya böyle bir riskin söz konusu olması 
halinde, sizinle Rail Cargo Group arasında menfaat çatışması meydana gelmiş olacaktır. Bu 
durumu derhal tespit etmek ve etkin bir şekilde buna engel olarak, karşı önlemler almakla 
yükümlüsünüz. Şirketteki pozisyonunuz ile almanız gereken önlemler doğru orantılı olarak 
artmaktadır. Menfaat çatışmalarının meydana gelmesinin her zaman bütünüyle 
önlenemeyeceği ve her zaman sizin müdahale alanınız dahilinde olmayacağı aşikardır. Ancak, 
özellikle bilerek ve isteyerek menfaat çatışmaları meydana gelmesini teşvik ettiğiniz veya 
zamanında ortaya çıkarmadığınız takdirde sorumlu tutulacaksınız. Bu nedenle şeffaflık 
prensibinin en yüksek derecede uygulandığından emin olmalısınız. Bu bağlamda, bir menfaat 
çatışmasının doğabileceğine ilişkin bilgi edinir edinmez, amirinizi derhal bilgilendirmekle 
yükümlüsünüz. Amiriniz, bundan sonra hangi adımların atılacağına karar verecektir. Bu adım 
herhangi bir başka çalışanın konuyla ilgili olarak görevlendirilmesi şeklinde olabilir. 
 
 
4. Başka İşlerde Çalışma ve Başka Şirketlerde Hissedarlık 
 
Başka işlerde çalışma Rail Cargo Group için resmi çalışmalarınız dışında, kendi işinizde 
çalışma veya başka bir işverenin işyerinde çalışma şeklindeki faaliyetlerdir. Bu işlerin daimi 
veya duruma göre geçici nitelikte olmasının farkı yoktur. 
 
Rail Cargo Grubu’nda olan işinizin dışındaki işler tali nitelikte olmalı ve hiçbir suretle asli 
nitelikte olmamalıdır. Bu işler ancak, şirketteki görevlerinizin ifasını engellemedikçe veya 
şirketin diğer önemli menfaatlerini tehlikeye düşürmedikçe gerçekleştirilebilir. (“Menfaat 
Çatışmaları” başlığına bakınız.). 
 
Başka işlerde ücrete tabi çalışma durumunuz mevcut ise bu durum amirinize yazılı olarak 
bildirilmelidir.  
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Ayrıca şirketlerle ve diğer (benzeri) tüzel kişilerle (yönetim, yönetim kurulu veya denetim kurulu 
üyeliği gibi) kurul işlevlerine yönelik işler de, ücretli olmasalar dahi, önceden amirinize yazılı 
bildirimi gerektirir. 
 
Amiriniz, başka işlerde çalışmanıza veya şirket dışında kurul üyeliği vb. görevler almanıza izin 
vermeyebilir. 
 
Başka işlerde çalışmaya, görev edimine ve ilgili yapılarda rol almaya aşağıdaki hallerde her ne 
durumda olursa olsun izin verilmez: 
 
� Bu görevin sonucunda bir menfaat çatışması söz konusu ise veya Rail Cargo Grubu’nun 

veya ÖBB Grubu’nun ticari menfaatlerinin zarar görmesi halinde (örneğin rakip firma için 
iş yapılması), 

� Bu görev çalışma saatleriniz dahilinde çalışma alanınızda gerçekleşir veya çalışma 
saatleriniz dışında gerçekleşse bile, bu nedenle performansınız bozulması ve Rail Cargo 
Group’taki işlerinizin bundan olumsuz etkilenmesi halinde, 

� Bu görevin Rail Cargo Group / ÖBB Group araç ve gereçleri kullanılarak yerine getirilmesi 
halinde, veya 

� Her halükarda, Rail Cargo Group içindeki mesleki görevlerinizin ifasının, diğer işiniz 
nedeniyle bozulması halinde. 
 

Eğer başka bir işte çalışılmasını uygunsuz hale getiren yukarıda sayılan nedenler başka bir işe 
girmeniz veya başka herhangi bir yapıda rol almanızın ardından ortaya çıkarsa, bu durumu 
derhal amirinize bildirmekle yükümlüsünüz. Amiriniz nasıl hareket edileceğine karar 
verebilecek ve ayrıca diğer görevinizi veya yapıdaki rolünüzü gerçekleştirmekten men etmeye 
yetkili olacaktır. 
 
Yasak olan bir görevin ifası resmi yükümlülüklerinizin ihlaline yol açabilecek, aleyhinize 
hukuksal sonuçlar ve  tazminat yükümlülüğü doğurabilecektir. 
 
Kural olarak, -spor, veya (onursal) dernek yükümlülükleri gibi- kazandırıcı olmayan serbest 
zaman aktiviteleri, bu kısıtlamaya dahil değildir. Ancak bu aktiviteler neticesinde, kendinizi 
menfaat çatışmaları içine sokmamaya veya Rail Cargo Group veya ÖBB Group’un 
saygınlığına zarar vermemeye lütfen dikkat ediniz. 
 
Bununla birlikte, şirketlerde hisse ediniminizi derhal ve yazılı olarak amirinize bildirmeniz 
gerekmektedir. Rail Cargo Group veya ÖBB Group ile rakip olan şirketlerde veya menfaat 
çatışmalarına yol açabilecek hallerde hisse edinimine izin verilmez. 
 
Hisse edinimi, yalnızca yatırım niteliğinde, borsada işlem gören halka açık hisse senetlerinin, 
söz konusu şirkette herhangi bir yönetim hakkı veya etki alanı yaratmayacak ve menfaat 
çatışmasına yol açmayacak sınırlar içerisinde kalıyorsa, bildirim yükümlülüğü dışındadır. 
 
5. Şirket Varlıklarının Kullanımı 
 
Rail Cargo Group’un bir çalışanı olarak, varlıkları ilgili mevzuata uygun, gerekli özen 
çerçevesinde idare etmekle ve etkin kullanımını temin etmekle yükümlüsünüz. Buna ek olarak, 
Rail Cargo Group’un - veya ÖBB Group’un - varlıklarını genel olarak kayıp, zarar, hatalı 
kullanım, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve tahribata karşı korumakla yükümlüsünüz. Kayıp, 
hasar vb. durumlara yol açabilecek her durum ve olayın derhal amirinize bildirilmesi 
gerekmektedir. 
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Rail Cargo Group’a ait araç ve gereçler (örneğin bilgisayarlar, telefon cihazları, fotokopi 
makineleri, ofis gereçleri, şirket arabaları, şirket cep telefonları) grup kuralları ve/veya 
tarafınızla Rail Cargo Group veya ÖBB Group arasında imzalanmış olan sözleşmelere uygun 
olarak kullanılmak zorundadır. 
 
6. Veri Gizliliği ve Veri Güvenliği 
 
Grup veri koruma ilkelerine dayanılarak ÖBB Group'u - ve böylece Rail Cargo Group – 
kapsayan bir veri koruma birimi kurulmuştur. Veri koruma birimi işlev olarak tüm veri koruma 
konularından sorumludur. 
 
Bir Rail Cargo Group çalışanı olarak, kişisel veriyi özenli ve dikkatli bir şekilde kullanmanız 
gerekmektedir. Kişisel verinin kullanımı ve paylaşımı için meşru ve zorlayıcı bir ticari amaç söz 
konusu olmalıdır. Çeşitli kanunlar ve müşterilerimiz ile yapılan sözleşmeler, hizmetlerimizi 
sunarken verileri nasıl kullanmamız ve paylaşmamız gerektiğini belirlemektedir ve sizlerin de 
her halukarda bu şartlara bağlı kalmanız gerekmektedir. 
 
7. Lobicilik 
 
Lobicilik, kişilerin özel ilgileri kapsamında yasama ve uygulamadaki karar verme sürecini 
hukuken etkilemek üzere uygun kişilerin istihdam edilmesini hedeflemektedir. Lobicilik 
faaliyetleri, özel bir karar verilmesini sağlamak için memuru kandırmak veya tehdit etmek 
olmayıp; amaca yönelik olarak bilgilendirme, görüşme ve ikna etme prosedürlerini içerir. Bu 
nedenle şeffaf ve profesyonel lobicilik faaliyetleri, karar merciilerine uzman desteği sağlanması 
suretiyle sektörel bilgiyle altyapısı sağlanmış kararların alınmasını desteklemektedir. 
 
Rail Cargo Group ve diğer ÖBB Group şirketleri, menfaatlerine en uygun ve en mümkün 
pozisyon sağlanması için kurumsal lobicilerden destek alır. Rail Cargo Group lobicilerinin 
http://konzern.oebb.at/en/OeBB_Group/ Code_of_Conduct/index.jsp adresinde yer alan 
“Lobicilik Davranış Kuralları”na bağlı kalmaları gerekmektedir. 
 
8. Rekabet 
 
Rail Cargo Grubu, adil rekabet prensipleri ve iş kurallarını benimsemekte ve desteklemektedir. 
Herhangi bir kişinin itibarını zedeleyecek açıklamalara, kurumsal casusluk aktivitelerine, başka 
rakipler ile yapılan hukuka aykırı sözleşmelere Rail Cargo Group tarafından izin verilmemekte 
ve bunlar kabul edilmemektedir. 
 
Özellikle, rekabet hukuku hükümlerinden kaynaklanan kurallara ve kısıtlamalara koşulsuz 
olarak uymak zorundasınız. Rekabeti engelleyici davranış yasakları çok kapsamlı olup “Pratik 
işbirliği” yöntemleriyle oluşturulacak rekabeti engelleyici tüm aktiviteleri içermektedir. Bunlar 
örneğin, sözlü veya yazılı sözleşmeler ve “centilmenlik anlaşması” olarak adlandırılan 
anlaşmalar, anlaşmalı fiyat sabitleme veya müşteri bazlı piyasa paylaşımı anlaşmaları olarak 
sıralanabilir. Rakipler ile veya rakipler arasında hassas bilgilerin paylaşımı sırasında da bu 
konuya dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu hassas bilgiler örneğin fiyatlara, indirimlere, işletme 
koşullarına,  kar marjlarına, satış uygulamalarına ilişkin vb. bilgileri içermektedir. 
 
İş/çalışma alanınızdaki yasal çerçeveye ilişkin olarak eksiksiz ve zamanında bilgilenin. 
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9. Tedarikçilerle Ortaklık 
 
Rail Cargo Grubu -tedarikçiler, müşteriler ve ortaklar da dahil olmak üzere- iş ortaklarının etik 
ve sürdürülebilir iş prensiplerini gözetmelerini bekler. Bunun sonucu olarak, Rail Cargo Grubu 
mevcut kanunları ihlal eden veya işbu Davranış Kurallarında özetlenen iş prensiplerine bağlılık 
göstermeyen şirketlerle işbirliği yapmayı katı bir şekilde reddeder. 
 
Eğer bir sözleşme akdiyle uğraşıyor ya da örneğin satış veya satın alma çalışanı sıfatıyla 
üzerinde çalışıyorsanız, lütfen bu hassasiyeti dikkate alınız. Bir ortağın mevcut yasaları veya 
başka bir yolla etik iş uygulama ilkelerini ihlal etiğini ya da bu tarz ihlal risklerinin artışını fark 
etmeniz halinde, derhal amirinize durumu rapor edin ve atılacak adımlarla ilgili olarak Hukuk 
Birimi ve Uyum Birimi ile mutabakata varınız. 
 
Ayrıca: Rail Cargo Grubu tedarikçilerini kendi bünyesinin dışında izole iş ortakları olarak 
görmemekte; edimlerin, imkanların ve risklerin taraflar arasında denge içerisinde dağıldığı 
ilişkiler çerçevesinde hakkaniyetli ve güvene dayalı iş ortaklığı ilişkileri tesis etmeyi 
hedeflemektedir. 
 
10. Çevresel Koruma 
 
ÖBB Group –ve bu bağlamda Rail Cargo Group- kendini çevre dostu hareketinin en büyük 
destekçisi olarak görmektedir. 
 
Rail Cargo Group, bir rol model olarak kendi işlevinin ve bir bütün olarak toplum içindeki 
sorumluluk ve misyonunun farkındadır ve sürdürülebilirlik prensiplerine ve doğal kaynakların 
korunması idealine bağlı hissetmektedir. Günlük çalışma hayatında çevrenin korunmasını 
iyileştirmeye yönelik tedbirler Rail Cargo Group’un önemli hassasiyet noktalarından biridir. 
Bundan dolayı siz, Rail Cargo Group çalışanlarından olarak, çevrenin ve sürdürülebilirliğin 
korunmasına yönelik katkıda bulunmanız beklenmektedir. 
 
11. Siyasi Faaliyetler 
 
Rail Cargo Group veya ÖBB Group'a ait tesislerde veya kaynaklarını kullanmak suretiyle veya 
Rail Cargo Group veya ÖBB Group adına siyasi parti çalışmaları yürütmek yasaktır. Kamu 
görevlileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile Rail Cargo Group veya ÖBB Group 
tarafından yetkilendirilen kişilerin yapacakları görüşme ve yazışmalar bu hükümden 
etkilenmemektedir. 
 
12. Yükümlülükleriniz ve Bunları İhlalin Sonuçları 
 
Rail Cargo Group, her daim dürüst davranmanızı ve yürürlükteki kanunlar ve mevcut 
Davranış Kuralları doğrultusunda hareket etmenizi beklemektedir. Tüm çalışanlar haksız 
uygulamalara karşı “Hayır” diyebilmeye ve böylelikle aktif olarak Rail Cargo Grubu’nun 
amaçlarını desteklemeye ve saygınlığını artırmaya teşvik edilmektedir. Bu yalnızca kendi 
davranışlarınız yoluyla rol modeli olmanızı değil, aynı zamanda başkalarının şüpheli 
uygulamalarına karşı uygun bir şekilde tepki vermenizi de içermektedir. 
  
Bu çerçevede, kanuna aykırı, hileli veya etik olmayan davranışları tecrübe etmeniz veya şahit 
olmanız halinde endişelerinizi dile getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Böyle durumlarda, 
Uyum Birimi ile bağlantıya geçiniz. Etik endişenizi bildirdiğinizde Rail Cargo Group’un konuyu 
gerektiği gibi ele alabilmesi adına işbirliğiniz gerekli olabilecektir.  Rail Cargo Group – ve 
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böylece bütün olarak ÖBB Group'un- olarak sizi temin ederiz ki;  endişesini iyi niyetle bildiren 
bir çalışana karşı yaptırım uygulanmasına izin vermeyiz. 
 
Davranış Kurallarının ihlali, görev tanımınıza giren edim ve sorumluluklarınızın ihlali 
sonucunu da doğurabileceğinden, ÖBB Group, Rail Cargo Group ve çalışanları için kanuni, 
mali ve prestij kaybı gibi riskler oluşturabilir. Bu nedenle, ihlallere müsamaha gösterilmemekte 
ve uygun kanuni yollar çerçevesinde yaptırım uygulanmaktadır.  
 
Sizin açınızdan bu ihlallerin özel hukuk (iş, medeni, borçlar hukuku v.b) sonuçlarının yanı sıra 
ceza hukuku sonuçları da olabilir. Ceza mahkemesi tarafından para veya mahkumiyet  cezası 
uygulanmasına ek olarak  Rail Cargo Group her halükarda, iş hukuku çerçevesinde disiplin 
tedbirleri alabilir ve yaptırımları uygulanabilir. Bunlar, görev ihlalinin ciddiyetine bağlı olarak,  
sözlü uyarı, yazılı uyarı, kınama veya ücret kesme ve hatta işten çıkarma şeklinde) disiplin 
cezaları olabilir. Ayrıca, hem işveren ve hem de üçüncü kişiler hukuk çerçevesinde tazminat 
talebinde de bulunabilirler.  
 
Netice Olarak: Güven, her bir çalışanın sorumlu bir şekilde ve etik olarak doğru davranışlar 
sergilemesini gerektirmektedir. Her durumda kendi davranışlarınızdan sorumlu olduğunuzu 
aklınızda bulundurun. Şayet belirli bir durumda, belirli bir davranış biçiminin işbu Davranış 
Kuralları'nca yasaklanmadığına kanaat getirmeniz ancak davranışın yine de uygunsuz, yanlış 
ya da etik olarak sorgulanabilir olduğu yargısına ulaşmanız halinde; bilginiz, inançlarınız ve 
değer yargılarınız doğrultusunda hareket ediniz. Kanunsuz, hileli veya yozlaşmış davranış 
yoluyla kazanç (finansal) sağlamanız halinde, bu kazancın çoğu durumda sadece kısa ömürlü 
olacağını, sizin ve aileniz için olduğu kadar başkalarıyla olan günlük iş ilişkilerinizde de kalıcı 
bir şekilde hasar bırakacağını ve güven zedeleyeceğini aklınızda bulundurunuz.  
 
Ayrıca: Uygunsuz davranışta bulunmuş olmanız halinde, kusurlu davranışınızı örtbas etmeye 
çalışmak hiçbir şekilde uygun değildir. Bu tür bir çaba, doğmuş olan zararı önemli bir ölçüde 
arttırabilecektir. Aynı zamanda belirli durumlarda kanun uygulayıcı otoriteler “Etkin Pişmanlık 
İlkesi” olarak adlandırılan işbirliği çerçevesinde cezayı hafifletmektedir. 
 
Bu bağlamda, kusurlu davranışınızın tesadüfen ortaya çıkması veya üçüncü bir kişi 
tarafından açığa çıkarılması yerine kusurlu davranışınızı kendiniz bildirdiğinizde, çoğu 
durumda olası sonuçların hafifletildiği görülmüştür.  
 
İdari Sorumluluk: Rail Cargo Grubu yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve yöneticileri (üst 
düzey yönetim) rol modeli işlevini yerine getirmek ve mevcut ilkelerin aktarılması, örnek teşkil 
etmesi ve uygulanması hususunda özel bir sorumluluk üstlenmelidirler. Davranış Kuralları her 
bir yeni çalışanın hizmet sözleşmesine ek yapılmalı ve imza atılması suretiyle çalışan 
tarafından kabul edilmelidir. Mevcut iş sözleşmeleri açısından, Davranış Kuralları çalışanın 
amiri tarafından açıkça dikkatine sunulmalıdır. 
 
13. İletişim ve Daha Fazla Bilgi 
 
www.railcargo.com/compliance adresinden iletişim detaylarına ve başkaca yararlı bilgilere 
ulaşabilirsiniz. 
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