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Giriş

Rentokil Initial bünyesinde bir çalışan 
olarak en yüksek davranış standartlarını 
sürdürmeniz ve daima dürüst hareket 
etmeniz beklenmektedir. İş arkadaşları, 
müşteriler ve hissedarlar haklı olarak 
daha azını beklemezler. Politikalarımız 
ve prosedürlerimizle birlikte, bu Davranış 
Kuralları şirket standartlarımızı belirler. İş 
arkadaşları, müşteriler ve şirkete karşı 
sorumluluklarınızın ve Rentokil Initial’daki 
görevinizle ilişkili olarak nasıl hareket 
etmeniz gerektiğinin ana hatlarını çizer. Bu 
sorumlulukların neler olduğunu anlamak ve 
siz ve iş arkadaşlarınızın daima bu ruh ve 
belge dâhilinde hareket etmesini sağlamak 
önemlidir. Bir işveren, tedarikçi ve müşteri 

olarak en yüksek iş ahlakı standartlarını 
sağlamak uzun süreli başarımızın ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bu davranış kurallarına 
uyulmamasından kaynaklanan ticari kayıp 
dâhil herhangi bir olumsuz etki için hiçbir 
kimsenin cezalandırılmayacağını tüm iş 
arkadaşlarımıza taahhüt ederiz. 

   Andy Ransom 
Baş Yönetici 
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Rentokil Intial 60’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren, 27,000 civarında insanı istihdam 
eden büyük ve çeşitliliğe sahip bir 
kuruluştur. Şirket, en büyük çok 
uluslu şirketlerden yerel mağazalar ve 
restoranlara kadar 500,000’den fazla 
müşteriye hizmet sunar.

Sunulan hizmetler aşağıdakileri içerir: 

• Haşereyle mücadele hizmetleri ve Kendin  
   Yap Ürünleri 
• Tuvaletlerde hijyen standartlarını 
   arttırmak için çeşitli hizmetler
• Birçok farklı çalışma ortamı için iş giysisi  
   tedariki 
• Sağlık sektörü için uzmanlık hizmetleri 
• Süs bitkileri, yeşil duvarlar, ortam kokusu,        
   meyve teslimatı ve markalı sanat ürünleri 

Faaliyet gösterdiğimiz hizmetlerin 
çeşitliliği ve ülkelerin sayısına rağmen, 
çoğunlukla doğrudan denetim 
olmadan çalışanlarımızın uzmanlığını 
müşterilerimizin tesislerinde sunması 
açısından birçok benzerlik vardır. Giderek 
artan bir şekilde şirketi işletmek için 
kullandığımız süreçler ve teknolojiler 
tüm şirketlerimiz genelinde standart hale 
gelmektedir

Şirketimiz
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Değerlerimiz 
Hizmet: Sözlerimizi tutarız 
İlişkiler: İletişim kurarız
Takım çalışması: İş arkadaşlarımızı destekleriz 
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Şirketin politikaları ve prosedürleri tüm 
dünyadaki çalışma arkadaşlarımız 
tarafından tanınan ve 2009 yılında 
duyurulan şirketin Hizmet, İlişki ve Takım 
Çalışması değerleri ile tamamen uyum 
içerisinedir. Bu değerler bütünü, bu 
Davranış Kuralları, grubun politikaları 
ve prosedürleri ve her bir işletmenin 
faaliyet prosedürleri, şirketin çalışma 
arkadaşlarımızın birbirine, müşterilere ve 
diğer paydaşlara karşı nasıl davranmasını 
beklediğinin çerçevesini oluşturur.  

İşletme yapısı
Şirket, Rentokil Initial grubunda bulunan 
ülke şirketlerine en uygun olarak 
geliştirilmiş entegre ülke modeliyle 
çalışmaktadır. Bu modelde iş arkadaşları 
ve müşteriler için doğru olanı yapmaya 
odaklanmış mükemmellik, yönetim ve 
destek sağlayan küçük bir şirket 
merkezi bulunmaktadır.

Şirket merkezinin ana rolleri şunlardır:

• Yönetim
 - Kurallar bir çerçeve içerisinde merkezi  
  olarak belirlenir.
• Mükemmellik Merkezleri
 - Sonuş odaklı uzmanlık, fayda da değer  
  katma
• En iyi uygulama paylaşımı
 - En iyi olan tek yol, verimlilik, etkinlik
 - En iyi olan uygulamanın tanımlanması
 - En iyi uygulmanın paylaşım ve dağıtımı  
  için yapı yaratmak

Yerel takımlar devam eden içerik ve 
uygulamaları sağlayacaklardır. 

Şirketimiz
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Raporlama Yapan  Bölgelerimiz 
• Avrupa
• Kuzey Amerika
• Asya
• Pasifik
• İngiltere ve Dünyanın Geri Kalanı
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Bu Davranış Kuralları en yüksek davranış Bu 
Davranış Kuralları en yüksek davranış 
standartlarını belirleyen etik davranışlarımıza 
kılavuzluk etmeye ve insan haklaarına saygı 
duymamıza yardımcı olacak temelleri 
sunar. Rentokil Initial bünyesindeki tüm 
çalışma arkadaşlarımızın bu kurallara uyması 
beklenir. Rentokil Initial’ı çalışılacak iyi bir 
şirket olarak ve tüm dünyadaki müşterilere 
en üstün kaliteli hizmetlerin bir tedarikçisi 
olarak ayrı bir yere koyan paylaşılan 
değerlerle birlikte söz konusu kurallar iş 
ahlakı ilkelerini tesis eder.
   
Diğer ülkelerin yasaları hakkında? 
Bu kurallar grup genelinde uygulanan ilkeleri 
tesis eder. Yerel yasaya mı yoksa bu kurallara 
mı uyulacağı hakkında herhangi bir şüphe 
varsa, hangisi en yüksek davranış kuralını 
belirtiyorsa ona uyulmalıdır. 

Kurallar tüm politikaları içeriyor mu? 
Kurallar ayrıntılı politikaların yerini almayacak 
olup, bir dizi önemli alanda ilkelerimizin bir 
beyanıdır. Grup genelindeki tüm politikalar 
Grup İç Ağı üzerindeki Grup Politikaları 
Kütüphanesinde bulunabilir. Bazı grup 
politikaları mutlak standartlar koyarken, 
diğerleri işinizin yapılmasını etkilediği için 
size doğrudan bildirilecek her bir işletmenin 
kendi işletme prosedürünü belirlemek 
zorunda olduğu bir çerçeve göstererek 
rehberlik sunar. 

Neden Davranış Kurallarımız var? 
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Kural veya yasaların veya düzenlemelerin 
ihlali iş akdinin feshi dâhil çalışanları disiplin 
cezasına tabi tutabilir.  

Kurallar genel yasal veya etik konulara dair 
rehberlik sunmayı amaçlamaktadır. Sizin 
için geçerli olabilecek her yasa ve politikayı 
tanımlamayı amaçlamaz.  

Rentokil Initial’de bir çalışma arkadaşı 
olarak, sizden şirket değerleri ve iş ilkeleri 
uyarınca hareket etmeniz ve ulusal yasalar, 
geçerli mevzuatlar ve insan haklarına 
saygılı olmanın yanı sıra şirket 
politikalarına da uymanız beklenmektedir. 
Şirket değerleri ve iş ilişkileri kim 
olduğumuzun ve başkaları tarafından nasıl 
algılanmak istediğimizin bir ifadesidir
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Sağlık ve güvenlik
Şirket olarak yaptığımız hiçbir şey güvenli 
olarak yapılmasından daha önemli değildir. 
Tüm çalışanlara ve başkalarına zarar 
gelmesini önlemek için Rentokil Initial, güvenli 
ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlaması 
amacına bağlıdır. Şirket işlerin sağlık ve 
güvenlik politikasında özetlenen ilkelere 
dayanarak düzgün şekilde yapılmasını 
amaçlamaktadır. İşletmelerin, müdürlerin 
sorumluklarını belirleyen ve faaliyetlerimizden 
kaynaklanabilecek tehlikeleri kontrol etmek 
için düzenlemeleri ortaya koyan yazılı sağlık 
ve güvenlik yönetim sistemlerinin devamını 
sağlamaları istenir.     

Bu yönetim sistemleri çalışanlarımıza sağlık 
ve güvenlik hususlarının bildirilmesi için ve 
yasal şartlara uygunluğu ve güvenli çalışma 
için sürekli gelişmeyi sağlamak için sağlıklı ve 
güvenli performansın izlenmesi ve gözden 
geçirilmesi için düzenlemeleri içerir. 

Başkalarına itibar ve saygıyla 
muamele edilmesi 
Tüm çalışanların yanı sıra diğer kişilere 
de itibar ve saygıyla muamele edilmesi 
ve herkese ayrımcılık olmayan bir ortam 
sağlanması için ilgili tüm çalışma yasaları ve 
mevzuatlarına uyulması şirket politikasıdır. 

Çalışanlar diğer iş arkadaşları ve 
görüştükleri herkes için insan haklarına 
saygı duymalı ve insan hakları uyarınca 
hareket etmelidir. 

Daha az olumlu muamele yapmak, diğer 
iş arkadaşlarını olumsuz şekilde etkileyen 
davranışta bulunmak ve bulunmakla tehdit 
etmek (disiplin uygulamak, birisinin terfisini 
reddetmek, birisinin maaş veya sosyal 
yardımlarını etkilemek) veya herhangi bir 
kişiyi cinsiyet, yaş, ten rengi, etnik veya 
ulusal köken, sendika üyeliği, medeni hali, 
engelliği, dini, cinsel yönelimi veya yerel 
yasa tarafından yasaklanmış sair ayrımcılıkla 
rahatsız etmek çoğunlukla hukuka ve her 
zaman şirket politikalarına aykırıdır.  

Tüm çalışanların şirket standartlarını 
yükseltmek için tüm iş başvurusunda 
bulunanlara, değer iş arkadaşlarına, 
yüklenicilere, müşterilere ve işleri sırasında 
temasa geçtikleri tüm üçüncü taraflara 
saygılı davranması beklenir. 

Rentokil Initial korkutucu, düşmanca veya 
saldırganca olduğu değerlendirilen herhangi 
bir sözlü veya fiziksel davranışa tahammül 
göstermeyecek ve kabul edilmez davranış 
durumunda gerekli disiplin tedbirini alacaktır.    

Çalışanlara karşı sorumluluklar 
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Şikâyetler
Rentokil Initial şikâyetlere duyarlı bir iş 
ortamı sağlanmasına inanmaktadır ve 
şikâyetlerin görüşüldüğü ve çözüme 
kavuşturulduğu bir ortamın sağlanmasını 
amaçlamaktadır. 

Farklılık 
Rentokil Initial işletmeleri farklılıklara 
tahammül eden değil, değer veren 
işe alma süreci yürütmelidir ve tüm 
çalışanlarımızın potansiyellerini 
gerçekleştirmesine katkıda bulunan 
esnek ve katılımcı bir iş ortamı 
sağlamalıdır. 

İletişim ve bağlılık 
Rentokil Initial hem içeride çalışanlar 
hem de dışarıda müşteriler, tedarikçiler, 
medya, hissedarlar ve diğer paydaşlar 
ile yüksek iletişim standartlarını 
amaçlamaktadır. Açık iletişim şirketin 
değerleri ve davranışları içerisinde 
bulunmaktadır. Şirketin çeşitlilik içeren 
doğası ve coğrafi yayılımı nedeniyle, 
Rentokil Initial bireysel ihtiyaçları 
karşılamak için kuruluşun farklı 
kademelerinde çalışanlar ile iletişimi 
sağlamakta olup, bu çoğunlukla yerel 
olarak müdürler ve süpervizörler 
tarafından sunulmaktadır.      

Çalışanları bilgilendirmek ve çalışanlarla 
görüş alış verişinde bulunmak için 
her işletmede bulunan ulusal çalışma 
konseyleri ve diğer istişare grupları 
gibi düzenlemelerin yanı sıra, Rentokil 
Initial, Rentokil Initial European Forum 
adında bir Avrupa çalışma konseyini 
yönetmektedir. 

Performans ve gelişim 
Rentokil Initial, yönetim kademesindeki 
çalışanlar için ilkeleri grup bünyesinde 
performans ölçümü yoluyla gerçekleştirilen 
standart bir performans ve gelişim 
değerlendirme süreci kullanmaktadır.Bu 
süreç, adil ve tutarlı bir süreç temelinde 
çalışanlara resmi bir değerlendirme 
programı sunmak için tasarlanmıştır. 
Müdürler ve çalışanlardan beklenen 
yeterlilikler şirketin değerleri ve ilişkili 
davranışlara dayandırılır.  

Eğitim
Tüm Rentokil Initial işletmeleri işin ve 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 
uygun eğitimin verilmesini sağlamalıdır. 
Şirket işin ihtiyaçlarını karşılamak için 
sürekli eğitim ve gelişimi amaçlamaktadır.

Çalışanlara karşı sorumluluklar 
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Sendika üyeliği 
Rentokil Initial, çalışanların sendikalar 
dâhil istedikleri örgütlere üye 
olmasını kabul eder ve bu hakka 
saygı gösterecektir. Hiçbir Rentokil 
Initial şirketi bir kişinin işe alınmasını 
sendika üyeliğinden uzak durması veya 
vazgeçmesi şartına bağlayamaz ve 
sendika üyeliği nedeniyle işten çıkaramaz 
veya bir çalışana karşı işyerinde olumsuz 
fikir ifade edemeyecektir.

Kültürel duyarlılık 
Rentokil Initial faaliyet gösterdiği 
ülkelerin kültürlerine ve geleneklerine 
saygı göstermeye ve duyarlı olmaya 
inanmaktadır.

Yüksek riskli ülkelerde bulunma 
Rentokil Initial çalışanların temel insan 
haklarını desteklemektedir ve insan 
haklarının sorunlu olduğu ülkelerde bu 
ilkelerin desteklenmesini sağlamada 
özellikle ihtiyatlıdır. Hiçbir çalışanın temel 
insan haklarının ihlal edilmemesi için 
uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak 
için yeni bölgelerde ticari faaliyetler tesis 
edilmesi için sıkı kurallar uygular.

Çocuk işçiliği 
Rentokil Initial faaliyet gösterdiği tüm 
ülkelerde asgari yasal yaş şartlarına 
uyar. Muhtemel olmayan şekilde 16 ila 
18 yaşındaki çocukların çalıştırılması 
durumunda, şirket bu çalışmanın 
okula gitmeyi etkilememesini veya 
engellememesini sağlar. Şirket ayrıca 
tedarikçiler tarafından sunulan hizmet ve 
ürünler ile ilişkili olarak tedarikçilerinin 
çocuk işçi kullanmamasını sağlamak için 
prosedürleri devreye sokacaktır. 

Zorla çalıştırma 
Rentokil-Initial hiçbir durum altında zorla 
çalıştırılan emek kullanmayacaktır ve 
sadece kendi özgür iradeleri ile çalışan 
kişileri istihdam edecektir. Hiçbir 
çalışan kimlik belgesinden mahrum 
bırakılmayacaktır ve çalışmalarına olanak 
sağlayacak finansal teşvikler sunulması 
gerekecektir.  
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Mesleki Ahlak Kuralları
Rentokil Initial uzun süreli ticari ilişkilerin 
için daima dürüstlük, açıklık ve doğrulukla 
yapılmasının sağlanması amacına 
bağlanarak inşa edildiğine inanır. 

Şirketin itibarı ve başarısı her çalışanın 
davranışına bağlıdır. Herkesin çalışmalarının 
ve iş ilişkilerinin tüm safhalarında en yüksek 
standartlara uyması beklenir. 

Şirketin internet sitesinde yayınlanan 
şirketin Mesleki Ahlak Kuralları içerisinde 
yer alan etik ilkeler çalışanlara, müşterilere 
ve hissedarlara pozitif tecrübe sunulmasına 
yardımcı olan şirketin kurumsal politikalarının 
temelini oluşturur. Şirketin Mesleki 
Ahlak Kuralları’ndaki ilkeler bu Davranış 
Kurallarında açıklanmıştır. 

Hizmet Performansı 
Rentokil Initial müşterilerine hizmet sunmak 
için faaliyet göstermektedir. Sunulan 
hizmetin sadece müşteri beklentilerini 
karşılanmasını değil bunları daha ileriye 
götürmesini amaçlamaktadır. Şirket hizmet 
sunma performansını izlemek için ölçüm 
sistemleri kullanmaktadır.   

Kontratlara uyulması 
Rentokil Initial müşterileri, tedarikçileri 
ve çalışanları ile yapılan sözleşmesel 
düzenlemelere bağlıdır. Şirketin ticari 
başarısını korumak ve itibarını sürdürmek 
için bu sözleşmelerde bulunan tüm görev ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi önemlidir.

Müşterilere ve iş ortaklarına karşı 
sorumluluklar 
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Kolaylaştırma ödemeleri 
Bazı ülkelerde bazı rutin devlet işlerinin 
yerine getirilmesi için küçük “kolaylaştırma 
ödemeleri” talep edilir. Küçük olsalar 
bile yasadışı rüşvet olduğu için böyle 
ödemelerden kaçınılmalıdır. Bir çalışanın 
güvenliğinin tehlikede olması gibi 
ödemelerin gerekli olduğu, çoğunlukla 
acil durumlarda nadiren istisnalar olabilir. 
Eğer uygunsa bu gibi bir ödemeyi yapmayı 
düşünmeden önce birine danışınız ya da 
uygun değilse, ödeme yapıldıktan sonra 
durumu ilgili üst yöneticiye rapor ediniz. 
Her halükarda, ödemeyi isteyen kişiden 
yazılı makbuz isteyin. Bu yerel yetkililerin 
uygunsuz veya yasadışı ödeme talep 
etmesini engelleyebilir.    

Rekabet
Rentokil Initial tüm işlerinin piyasada yasal ve 
etik bir şekilde rekabet etmesini bekler. Birçok 
ülke rekabeti önleyen davranışları yasaklayan 
yasalara sahiptir. Çalışma sırasında bu yasalar 
herkes için geçerlidir. Rekabet yasalarının veya 
düzenlemelerinin ihlali ilgili kişi, işletme veya 
bir bütün olarak Rentokil Initial açısından ciddi 
sonuçlar doğurabilir. Fiyatlar, piyasalar veya 
müşteriler söz konusu olduğunda çalışanlar 
rakiplerle herhangi bir irtibata girmemelidir. 
Rakiplerle yapılan toplantıların genel olarak 
endüstriyi etkileyen yasal konuları görüşmek 
için yapılan meslek odası toplantıları gibi yasal 
amaç için olması sağlanmalıdır. Çalışanlar 
rakiplerle herhangi bir toplantıya katılmadan 
önce idari müdürden izin almalıdır, neyin 
görüşülüp görüşülemeyeceğini anlamalı ve 
şirketin rekabet/anti-tröst yasasına dair yasal 
kılavuzunu okumalıdır.

Müşterilere ve iş ortaklarına karşı 
sorumluluklar
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Hediye, rüşvet ve teşvikler 
Rentokil-Initial rutin devlet işlerinin yerine 
getirilmesi için ‘kolaylaştırma ödemeleri’ 
yapmaz. Küçük olsalar 
bile yasadışı rüşvet olduğu için böyle 
ödemelerden kaçınılmalıdır. Bir çalışanın 
güvenliğinin tehlikede olması gibi 
ödemelerin gerekli olduğu, çoğunlukla 
acil durumlarda nadiren istisnalar olabilir.   

Sembolik değere sahip promosyon 
malzemeleri vermek ve almak kabul 
edilebilir. Eğer bir çalışan hediyenin 
verilmesinin veya alınmasının kabul edilebilir 
olduğundan emin değilse, hediyeyi teklif 
etmeden veya kabul etmeden önce bölüm 
müdürüne danışmalı ve onayını almalıdır. 
Hediye almak veya vermek ve ağırlamak 
grup politikası uyarınca düzgün şekilde 
kaydedilmelidir. 

Çalışanlar asla herhangi bir biçimde, 
doğrudan veya dolaylı olarak, rüşvet teklif 
etmemeli, vermemeli, kabul etmemeli 
veya almamalıdır. Ayrıca, herhangi bir aracı 
veya üçüncü taraf şirket adına rüşvet teklif 
etmemeli, vermemeli, kabul etmemeli veya 
almamalıdır. Şüphe duyulması halinde, 
meseleyi müdürünüz ile görüşün.
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Dürüstlük ve doğruluk 
Tüm çalışanlar en yüksek dürüstlük, 
ahlak ve yeterlilik standartlarını sürdürmek 
ve şirketin itibarını zedeleyebilecek 
hareketlerden kaçınmak, insan haklarına 
saygılı olmak zorundadır. Şirketin değerli 
saygınlığını korumak için tüm çalışanların 
tüm işlerinde en yüksek standartları 
sürdürmeleri beklenir.

Rekabet avantajlarının asla etik olmayan 
veya yasadışı ticari uygulamalar yoluyla 
değil üstün performans yoluyla olmasını 
istiyoruz. Rentokil Initial açık ve dürüst bir 
kültürü teşvik etmekte olup, dolandırıcılık ve 
sahtekârlığa tahammül etmeyecektir. 

Tüm çalışanlar dürüstçe davranmak 
zorundadır ve uygunsuz davranış 
görüntüsünden bile sakınmaya çalışmalıdır. 
Tüm çalışanlar en yüksek dürüstlük, 
ahlak ve yeterlilik standartlarını sürdürmek 
ve şirketin itibarını zedeleyebilecek 
hareketlerden kaçınmak zorundadır. 

Şirketin değerli saygınlığını korumak için 
tüm çalışanların tüm işlerinde en yüksek 
standartları sürdürmeleri beklenir. Çalışanlar 
daima şirketin elçileridir ve buna göre 
uygun ve dürüst şekilde hareket etmelidirler. 
Örneğin bir satış gerçekleştirmek için 
hizmetler “gereğinden fazla övülmemeli” ve 
müşteriler yanlış yönlendirilmemelidir. 

Sadakat
Tüm çalışanlar, müşteriler ve şirketin ticari 
ilişkisinin olduğu diğerleri dâhil, şirketi 
etkileyen tüm hususlarda sadık olmalıdır. 
Şirketin Hizmet, İlişki ve Takım Çalışması 
değerleri başarımızın kilit bileşenleri olan 
karşılıklı saygı ve bireysel büyüme kültürüne 
katkıda bulunur.   

Gizlilik ve içeriden alınan bilgiler 
Çalışanlar, kişisel kazanç ya da üçüncü 
tarafa adil olmayan avantaj sağlamak için 
şirketin gizli bilgilerini kullanamaz.  

Şirket hakkındaki halka açık olmayan tüm 
bilgiler gizli bilgidir ve herhangi bir harici 
tarafa herhangi bir şekilde bildirilmemeli ve 
ifşa edilmemelidir. Bu gizli bilgiler şirketin 
ürünlerinin nasıl imal edildiğini veya satın 
alındığının, şirketin hizmetleri sunuş yolunun 
ayrıntılarını ve müşteriler ile tedarikçilerin 
bilgilerinin ayrıntılarını içerir.   

Şirkete karşı sorumluluklar 
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Çalışanlar gizli bilgiyi güvenli tutarak ve 
ona geçerli bir sebeple ihtiyacı olmayan 
hiç kimseye ifşa etmeyerek muhafaza 
etmelidir. Gizli bilgiye erişimi olan herhangi 
bir kişinin şirket işlerinin doğru yapılması 
dışında başka bir amaçla söz konusu 
bilgiyi kullanmasına ve paylaşmasına izin 
verilmez.  

Reklamcılar gibi üçüncü taraflara gizli 
bilginin ifşası durumunda, bilginin ifşa 
edilmemesine dair açık kurallar içeren 
sözleşmesel düzenlemeler olması kaydıyla 
buna izin verilir.

Fiyat hassasiyeti olan bilgiler 
Çalışanlar kişisel menfaatleri için veya 
söz konusu bilgi temelinde yatırım 
kararı verebilecek başka kişilere “tüyo 
vermek” için halka açık olmayan bilgileri 
kullanmamak zorundadır. Bu, hem 
etik dışı hem de yasadışıdır. Muhtelif 
zamanlarda bazı çalışanlar şirketin 
hisselerini etkileyebilecek gizli bilgilerden 
haberdar oldukları için (bunun sebebi özel 
bir projede yer almaları veya piyasaya arz 
için mali bilgilerin hazırlanmasına katılmış 
olmaları olabilir) “şirketin içini bilen kişiler” 
haline gelecektir. Bu konumdaki kişiler 
için özel kurallar uygulanacak olup, bu 
kurallar etkilenen kişilere uygun zamanda 
açıklanacaktır. Şirketin fiyat hassasiyeti 
olan borsaya açılan hisseleri hakkında 
bilgilere sahip olan veya haberdar olan 

Rentokil Initial çalışanları söz konusu 
bilgileri gizli tutacaktır ve kesinlikle bilinmesi 
gereken durumlar dışında başka bir iş 
arkadaşına veya üçüncü taraflara ifşa 
etmemek zorundadır. Fakında olmadan 
veya beklenemedik şekilde elde edilen fiyat 
hassasiyeti olasılığı olan bilgiler, Grup Şirket 
Sekreteri ile irtibata geçilerek, grup gizli 
bilgi ifşa komitesinin dikkatine sunulacaktır. 

Hissedar ve analist ilişkileri 
Rentokil Initial’in finansal performansı veya 
şirketin ileriye yönelik işletme hesapları 
hakkında bildirimler ve beklenen finansal 
performansı sadece şirketin ilgili yetkilileri 
tarafından yapılabilir. Benzer şekilde, 
sadece söz konusu yetkili çalışanlar yatırım 
topluluğu (hissedarlar, aracılar, yatırım 
analistleri, vb.) ile irtibata geçebilir veya 
bunların sorularına yanıt verebilir.

Şirkete karşı sorumluluklar 
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Medya ile ilişkiler ve kamu 
bilgilendirme 
Büyük bir kuruluş olarak, Rentokil Initial 
sıkça medyanın ilgisini çekmektedir. 
Fakat halka açık bir şirket olarak fiyat 
hassasiyeti olan bilgilerin başka bir tarafa 
duyurulmadan önce borsaya duyurulmasını 
sağlanmasını sağlamak zorundadır. Bu 
nedenle, şirket bilgilerin ifşasını çok ciddiye 
alır. Bunu yapmak için sadece özel olarak 
yetkilendirilmiş çalışanlar medya ile irtibata 
geçebilir veya buradan gelen sorulara 
cevap verebilir.    

Kamuya duyurulmamış finansal performans, 
satın almalar veya tasfiyeler, ortak girişimler, 
yatırımlar veya büyük yeni kontratlar 
veya kontrat kayıplarına ilişkin bilgiler 
kamuya duyurulmadan önce şirket iletişim 
departmanı tarafından onaylanmalıdır.

Sosyal Medya
Şirket sosyal medyanın gün geçtikçe 
büyüyen bir şekilde kullanıldığını ve bilgi 
paylaşımı konusunda ciddi bir etkisi 
olduğunun bilincindedir. Rentokil-Initial 
Sosyal Medya Politikası şirket intranetinde 
bulunabilir ve sosyal medyada şirketle 
veya onun markaları ile ilgili bilgi paylaşmak 
isteyen tüm şirket çalışanlarınca okunmalıdır.

Kayıtların doğru tutulması 
Tüm çalışanlar, hem geçerli yasal şartlara 
hem de şirketin iç kontrol sistemine uygun 
olarak tüm şirket kayıtlarını makul şekilde 
ayrıntılı tutmak için bilgilerin doğru ve 
dürüst kaydını ve raporlamasını sağlamak 
zorundadır. Şirket, sorumlu ticari kararlar 
vermek için bilgilerin dürüst ve doğru 
şekilde kaydını ve raporlanmasını zorunlu 
kılar. 

Tüm ticari harcamalar doğru olarak 
kaydedilmeli ve belgelenmelidir. Eğer 
bir çalışan bir masrafın akla uygun 
olduğundan emin değilse, müdürüne 
başvurmalıdır. 
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Dolandırıcılık  
Rentokil Initial dolandırıcılık ve yolsuzluğu 
önlemeyi ve dolandırıcılığa karşı bir 
kültür geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Şirket dolandırıcılığa ve/veya yolsuzluğa 
karşı sıfır tolerans uygulamaktadır. 
Dolandırıcılık, rüşvet veya sair yozlaşmış 
ticari uygulamalar nedeniyle şirket kayıpları 
tabiatı gereği sadece mali olmanın 
ötesindedir; bunlar bireylerin ve şirketin 
yasal kovuşturmaya uğramasının yanı sıra 
şirketin saygınlığını ciddi biçimde zedeleme 
potansiyeline sahiptir. İlgili yasa veya 
bu davranış kurallarına atfen yozlaşmış 
olduğu düşünülen bir işletme veya başka 
bir çalışanla Rentokil Initial işletmelerinin 
faaliyetine ilişkin yoz veya hileli uygulamalar 
yapılmasına hiçbir çalışan bilerek izin 
vermemelidir. 

Potansiyel olarak yozlaşmış, etik dışı veya 
yasa dışı olabilecek herhangi bir davranış 
veya iyi uygulama olarak görülmeyen veya 
ilgili yasayı ihlal eden bir davranış sorun 
yaratan tarafın işten atılmasına neden 
olabilecek disiplin tedbiri alınması ile 
sonuçlanabilecek bir soruşturmaya neden 
olacaktır. 

Kara para aklama 
Tüm çalışanlar kara para aklanmasına 
karşı tedbirli olmalıdır. Kapa para aklama, 
suçluların yasa dışı faaliyetler ile elde 
ettikleri gelirlerin kovuşturulmasını, 
mahkûmiyetini ve müsaderesini önlemek 
amacıyla gerçek kaynağını veya mülkiyetini 
gizlemek veya saklamak için giriştiği 
işlemdir. Kara para aklama kuralları 
kapsamında suç işlemeye teşebbüs 
edebilecek herhangi birisinde “tüyo 
vermek” de bir ceza gerektiren suçtur. 
Kara para aklama suçları bir çalışanın 
kişisel olarak cezai yaptırımlara ve şirket 
disiplin tedbirlerine maruz kalmasına neden 
olabilir. 

Çıkar çatışması 
Çalışanlar işletmeleri veya bir bütün 
olarak şirket ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek herhangi bir faaliyete 
girmemelidir. Çıkar çatışması bir çalışanın 
özel çıkarları herhangi bir şekilde şirket 
çıkarları ile karıştığında meydana gelir.    

Şirkete karşı sorumluluklar
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Örneğin bir çıkar çatışması aşağıdakiler 
meydana geldiğinde ortaya çıkacaktır: 

• Bir çalışanın şirketteki işini nesnel
 veya etkili bir biçimde icra etmesini    
 zorlaştırabilecek bir şekilde hareket  
 etmesi durumunda veya çıkarları   
 olduğunda  
• Bir çalışanın veya aile üyelerinin   
 şirketteki konumu nedeniyle uygun
 olmayan kişisel menfaatler   
 sağladığında 
• Bir çalışan aynı anda herhangi bir
 sıfattaki bir rakip, müşteri veya   
 tedarikçi ile çalıştığında  
• Bir çalışanın doğru kararlar   
 verebilmesini etkileyen herhangi bir  
 harici ilişkisi olduğunda 

Bir çıkar çatışmasından veya olası bir 
çıkar çatışmasından haberdar olan bir 
çalışan durumu derhal müdürünün veya 
daha üst kademe yönetimin dikkatine 
sunmalıdır.

Çevre
Tüm çalışanlar, şirketin mülkü olup 
olmadığına bakılmaksızın, işle ilgili tüm 
faaliyetlerde çevreye saygılı olacaktır. 
Çevreyi korumak şirketin küresel ticari 
stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır olup, 
çalışanların hareketleri bir sorunun parçası 
değil çözümün parçası olmak zorundadır.  

Koku ve gürültünün yanı sıra hava, yer 
ve suya emisyonlar şirketin komşuları 
ve daha geniş bir çevre için problem 
oluşturabilir. Sağlam atık yönetimi ve 
maddi kaynaklar ile enerjinin dikkatli 
kullanımı hem çevresel olarak hem de 
ekonomik olarak duyarlıdır. Şirket maddi 
kaynakları etkin bir şekilde kullanmaya 
ve enerji kullanımını, hava, yer ve suya 
emisyonları en aza indirmeye çaba 
gösterecek ve mümkünse kaçınılmaz 
olan atıkları çevreye duyarlı bir şekilde 
yönetecektir.  

Şirket tüm çevre yasa ve mevzuatlarına 
uyacaktır. Su kullanımı ve CO2 emisyonu 
gibi sergilediği kilit performans 
göstergelerini, en azından yıllık olarak, 
resmen rapor edecektir.  

Şirket, tüm çalışanların çevrenin 
korunmasında bir rol üstlenmesini 
beklemektedir. Eğer herhangi bir çalışan 
çevre ile ilgili yasaların veya şirket 
ilkelerinin ihlal edildiğinden haberdar 
olursa veya şüphelenirse, konu derhal 
müdüre veya bu kuralların sonunda 
tanımlanan yerlere rapor edilmelidir.   
Şirket, müşterilerimize istenilen 
hizmeti sunmak için madde ve ürünler 
geliştirirken, sürekli olarak çevre üzerinde 
daha az olumsuz etkisi olan metotları 
ve malzemeleri saptamaya çalışmayı ya 
da sınırlı kaynakların kullanımını başka 

Şirkete karşı sorumluluklar
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metotlar ve malzemeler ile değiştirmeyi 
sağlamaya çaba gösterecektir.     

Şirketin çevre politikasına şu adresten 
ulaşılabilir: www.rentokil-initial.com/
corporate-responsibility/reports-and-
policies/company-policies.

Toplumsal katılım 
Rentokil Initial mümkün olduğunda 
çalışanların şirketin faaliyet gösterdiği ve 
çalışanların yaşadığı yerdeki toplulukların 
kültürel, eğitimsel ve sosyal gelişimine 
katılımını kolaylaştırır. Şirket, özellikle 
çalışanlarının aktif rol aldığı ve bu politika 
gereğince uygun katkı sağlamak için 
bir politikaya sahip olduğu, hayırsever 
bağışları teşvik eder.   

Politik hayata katılım 
Politik olmayan bir örgüt olarak, Rentokil 
Initial, nakit veya ayni olarak,  faaliyetleri 
siyasal partilerin veya siyasal ideolojilerin 
çıkarlarını desteklemek için tasarlanmış 
herhangi bir siyasi adaya, partiye ve 
örgüte herhangi bir katkıda bulunmaktan 
kaçınacaktır. Şirket ve tüm çalışanları 
faaliyet gösterilen toplumun parçasıdır ve 
tüm toplumlarda siyasete ilişkin konular 
hem işletmeler hem de bireyler için 

önemli bir rol oynar. Muhtelif zamanlarda 
şirket çıkarı için önemli politik konular 
ortaya çıkabilir. Politik sürece katılım 
olarak düşünülebilecek herhangi bir 
teması sadece ilgili yetkili personel 
gerçekleştirebilir. Çalışanlar, kendi 
kişisel sıfatlarıyla, kendilerinin seçtiği 
bir politik faaliyete bireysel temelde, 
kendi paralarıyla ve kendi zamanlarıyla 
katılmakta serbesttir fakat bu katılım 
şirketteki işlerine engel olmamak ve çıkar 
çatışması yaratmamak zorundadır.      

Şirket varlıklarının kullanılması 
Fiziksel veya gayri maddi olsun, tüm 
şirket varlıkları sadece yasal ve izin 
verilmiş ticari amaçlarla kullanılmak 
zorundadır. Hırsızlık, dikkatsizlik ve 
israf şirketin karlılığı üzerinde doğrudan 
bir etkiye sahiptir ve şüphe duyulan 
herhangi bir dolandırıcılık veya hırsızlık 
olayı inceleme amacıyla derhal rapor 
edilmek zorundadır. 
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Çalışanların şirket varlıklarını koruma 
yükümlülüğü, tescilli bilgileri içerir. Tescilli 
bilgiler ticari sırlar, patentler, ticari markalar 
ve kullanma kılavuzları ve diğer yönetsel 
belgelerin yanı sıra diğer ticari ve pazarlama 
malzemesi, fikirleri, tasarımları, veri tabanları, 
kayıtları veya basılı olmayan mali veriler 
ve raporlar gibi telif hakkına sahip şeyleri 
içerir. Grubun değerinin oldukça büyük bir 
bölümünü fikri mülkiyet hakları oluşturur ve 
tüm çalışanlar bu önemli varlıkları korumakla 
sorumludur.      

İnternet, bilgisayar ve mobil 
teknolojinin kabul edilebilir kullanımı 
Rentokil Initial iş amacıyla PC, dizüstü 
bilgisayarı, PDA, e-posta ve internet 
gibi bilgi teknolojilerine erişim sağlar. 
Çalışanın verimliliği ve görev performansını 
engellememesi veya şirketin saygılığını 
olumsuz etkilememesi kaydıyla şirketin bilgi 
teknolojilerinin sınırlı ve arada sırada kişisel 
kullanımına izin verilir.  

Şirketin bilgi teknolojilerin kullanımı daima 
Grup iç ağı üzerindeki Grup Politikaları 
Kütüphanesinde bulunan şirketin kabul 
edilebilir kullanım politikasına uygun olmak 
zorundadır. Şirket donanımı, sistemleri 
veya verilerinin şüphe edilen kötüye 
kullanımı incelenecektir ve işten çıkarmayı 
içerebilecek disiplin cezası uygulanmasına 
neden olabilir.   

E-posta depolama ve erişimi 
Veri koruma yasaları sınırları dâhilinde, 
şirket donanımının ve veri hizmetlerinin 
iş ile ilgili amaçlar için uygun şekilde 
kullanılmasını sağlamak maksadıyla, şirket 
tarafından kendi veya tedarikçilerinin hizmet 
birimlerinde depolanan bilgisayar dosyalarını 
ve elektronik iletişimlere erişebilir ve bunları 
izleyebilir.  

Tüm e-postaların en az bir yıl süresince 
depolanması şirket politikasıdır. 
Depolanan e-posta trafiğine erişime, şirket 
politikalarının, yasanın ve mevzuatların 
ihlalinin araştırılması gibi istisnai durumlarda 
izin verilecektir. 

Cep telefonları
Rentokil Initial şirketleri daima tüm 
çalışanlarının, özellikle şirket işlerini 
yürütürken, güvenli ve yasalara uygun bir 
şekilde cep telefonu veya sair elde taşınan 
iletişim cihazlarını kullanmasını sağlayacaktır. 
Şirkete ait cep telefonlarının sınırlı ve ara sıra 
kişisel kullanımına, örneğin normal iş saatleri 
dışında çalışıldığında ve gerekli olduğunda, 
izin verilmiştir.     

Şirkete karşı sorumluluklar
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Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı 
Madde bağımlığının bireyler üzerinde, işyeri 
üzerinde ve çalışanların şirket bünyesindeki 
görev performansı üzerinde yıkıcı sonuçları 
olabilir.   

Herhangi bir yasadışı maddenin Rentokil 
Initial sahalarında veya şirketi temsil 
ederken kullanılması veya bulundurulması 
kesinlikle yasaktır ve tespit edilmesi 
durumunda disiplin cezasına konu 
olacaktır. 

Şirket alkol bulunmayan bir iş ortamını 
kuvvetle teşvik eder fakat yerel gelenekler 
ve uygulamalar uyarınca şirket içi veya dışı 
etkinliklerde ölçülü alkol kullanımına uygun 
şekilde izin verildiğinde müsaade edilir. 
Tüm insan kaynakları maddelerine dair 
politikalar Grup iç ağı üzerindeki Grup 
Politikaları Kütüphanesinde bulanabilir. 

Uyumluluk
Tüm çalışanlar hem yazılı olarak hem 
de ruhen yasaya uymak zorundadır. 
Bu şirketin etik standartların üzerinde 
inşa edildiği temeldir. Çalışanlar faaliyet 
gösterdikleri her yerde yasalara saygı 
göstermek ve uymak zorundadır ve 
rollerine ilişkin uygulamadaki yasalardan 
emin değillerse birine danışmak veya ek 
eğitim almak zorundadır.   

Tüm çalışanların yer aldıkları işletmeyi 
etkileyen yasalardan haberdar olması 
önemlidir ve tüm çalışanlar herhangi bir 
ihlal durumunda ciddi sonuçları olabileceği 
için bu yasalara uymak zorundadır. Eğer 
bir çalışan yaptıkları veya kendilerinden 
istenilen bir şeyin yasaya aykırı olduğuna 
inanıyorsa, gerekirse yasal danışma alacak 
müdürü ile konuşmalıdır. Eğer bir çalışan 
bir şeyi gizli şekilde rapor etmek isterse 
bunu yapabilir – bu kuralların sonundaki 
bildirim ve raporlamaya ilişkin hususlara 
dair bölüme bakınız.  

Şirket, yasaya veya şirket politikalarına 
uygunluktan kaynaklanan ticari kayıp 
nedeniyle yönetimi sorumlu tutmayacaktır 
ve hiçbir çalışanın bir ihlali veya şüphe 
edilen ihlali raporlaması sonucunda zarar 
görmemesini sağlayacaktır. 
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Bildirim ve raporlamaya ilişkin 
hususlar  
Etik davranış ve karar alma yasal şartların 
ötesine uzanır ve bu durum çalışanların 
muhakemede yapmasını ve kişisel 
sorumluluğu kabul etmesini gerektirir.   
En iyi hareket tarzını belirlemek için 
çalışanların yardım alması veya başkaları 
ile diyaloga ve görüşmeye geçmesi teşvik 
edilir.

Etik ikilim ile karşılaşıldığında, kendinize 
aşağıdaki soruları sorarak başlayın:

•   Niyet ettiğim hareketler ilgili yasalara ve 
mevzuatlara uygun mu? 

•  Niyet ettiğim hareketler şirketin   
 değerlerini yansıtıyor mu? 
•  Niyet ettiğim hareketler Rentokil Initial  
 Davranış Kurallarında belirtilen etik   
 ilkelere uygun mu? 
• Gazetede rapor edildiğinde, niyet ettiğim  
 hareketler olumlu görülecek mi? 
•  Niyet ettiğim hareketler bana ya da
 sevdiğim birine yapılsa mutlu olur   
 muyum?  
•  Ben ve saygı duyduklarım şimdi ve   
 gelecekte niyet ettiğim hareketlerden  
 gurur duyacak mı? 

Eğer bu sorulara cevabınız “emin değilim” 
veya “hayır” ise, düşüncelerinizi rapor edin 
veya görüşün. 

Etik ikilemlerin çözüme 
kavuşturulması 
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Etik hususlarda yardım gerekli olduğunda, 
çalışanlara yardım edebilecek daima birisi 
vardır.  

Düşünceleriniz ciddiye alınacak ve ayrıntılı 
ve profesyonel bir şekilde ilgili kişiye 
yönlendirilecektir. Olası bir suistimal rapor 
edildiğinde, inceleme yapacağız ve uygun 
tedbiri alacağız.   

Çalışanlar, etik bir sorun hakkında yardım, 
bilgilendirme ve rehberlik için ve şüphe 
duyulan bir olayı rapor etmek için aşağıdaki 
kaynakları kullanabilir. 

Müdürünüzle irtibata geçin  
Çoğu durumda müdürünüz konuşmak 
için en iyi kişidir. Herhangi bir durumda 
yapılacak en uygun hareket tarzı hakkında 
emin değilseniz, müdürünüzden tavsiyede 
bulunmasını isteyebilirsiniz.   

Sonraki kademedeki müdürünüzle 
konuşun
Bazı özel durumlarda doğrudan müdürünüze 
danışmanın uygun olmadığı hissettiğinizde, 
müdürünüzün müdürüne tavsiye almak 
için ve endişelerinizi rapor etmek için 
danışabilirsiniz. 

Yerel insan kaynakları ekibinizi bilgilendirin 
Yerel insan kaynakları ekibiniz yaşadığınız 
etik meseleler ve ikilemlerin yanı sıra iş 
konusundaki endişelerinizi görüşmek için 
hazırdır.  

Bildirim ve raporlamaya ilişkin  
hususlar 
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Sesini duyur 
Şirket, çalışanların Rentokil Initial plc’deki 
bağımsız üst yönetime kurum içi 
düşüncelerini dile getirmesini sağlayan 
“Sesini Duyur” denilen gizli bir raporlama 
süreci yürütmektedir. Sesini Duyur irtibat 
ayrıntıları tüm yerlerde çalışanlar için mevcut 
olmalıdır. Alternatif olarak aşağıdakilerden 
birini kullanın:

• E-posta: speak-up@rentokil-initial.com
• Tel: +44 207 6277 966 (aşağıdaki kurum  
 içi ağ üzerinde ülkeye özel/ücretsiz   
 telefon numaralarına bakınız) 
• Kurum içi ağ: 
 http://www.ri-intranet.com/speak-up

Rentokil Initial şüphe edilen
etik veya yasal suistimali
veya politika ihlallerini, iyi niyetle, rapor
eden kişilere karşı herhangi bir biçimde
misillemeye tolerans göstermeyecektir.
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Hatırlanacak 10 şey 
1.  Kendimizi %100 güvenliğe adadık

2. Çeşitliliğe değer veriyoruz 

3. Kültürlere ve geleneklere saygılıyız 

4. Kendimizi çevreye saygı göstermeye
 adadık 

5. Eğitim ve gelişim sağlıyoruz 

6. Çalışanlarımızın ve diğerlerinin insan  
 haklarına saygı duyarız.

7. Toplumsal katılımı teşvik ediyoruz 

8. Kendimizi en yüksek müşteri hizmet  
 standardına adadık 

9. Daima en yüksek iş ahlakı   
 standartlarını koyuyoruz 

10. Tamamen Hizmet, İlişki ve Takım
  Çalışması değerlerimize uygun   
  politikalara ve prosedürlere sahibiz 

 




