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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Kurulun Mesajı

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

Yönetim Kurulu, CBRE genelinde net beklentiler ve 
etik davranış için yüksek standartlar belirlemekten 
sorumludur. Etik davranışlar güven aşılar, şirketin 
itibarını artırır ve en iyi müşterileri ve yetenekleri 
bünyemize çekmemize ve çalışanlarımız için 
tatmin edici kariyer sunmamıza yardımcı olur.

İş Davranış Kuralları1 şirketimizin Etik ve 
Uyum Programının temelini oluşturur. RISE 
(Respect, Integrity, Service and Excellence - 
Saygı, Dürüstlük, Hizmet ve Mükemmeliyet) 
değerlerimizi güçlendirmesi ve şirket politikaları 
ile küresel olarak bizim için geçerli olan yasa 
ve yönetmeliklere uyumu sağlaması için onlara 
güveniyoruz.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim de dâhil olmak 
üzere CBRE ile ilişkisi olan herkesin, işimizi 
gerçekleştirirken İş Davranış Kurallarını 
okuyup anlaması ve değerlerini ve politikalarını 
yansıtması gerekir. Hepimiz bunu, istisnasız 
olarak her gün yaparsak, CBRE'yi müşterilerimiz, 
çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplumumuz 
için en iyi sonuçları ortaya koyan şirket olarak 
öne çıkarmaya devam ederiz.

CBRE’nin başarısı, İş Davranış Kurallarında 
belirtilen değerlere uymamıza bağlıdır.

Desteğiniz için sonsuz teşekkürler.

1 Benimsenme tarihi: 2004; Güncelleme tarihi: 2011, 2019 ve 2021.

Yönetim 
Kurulundan

CBRE'de etik 
bir kültürün 

sürdürülmesinde 
hepimiz önemli 

bir rol oynarız 
ve İş Davranış 

Kuralları 
ise bizim 

kılavuzumuzdur.

Üst satır (soldan sağa): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny. 
Alt satır (soldan sağa): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

İcra Kurulu  
Başkanının mesajı

CBRE, yaptığımız her şeyde birinci sınıf bir şirket 
olmayı arzu ediyor. Çalışanlarımız ve yorulmak 
bilmeden müşterilere harika sonuçlar sağlamaya 
odaklanmaları sayesinde, bu hedefe ulaşma 
yolunda ilerliyoruz.

Başarımızın anahtarı, sıkı çalışmaktır. Tabiinasıl 
çalıştığımız da aynı öneme sahiptir. CBRE'de, 
en yüksek etik standartlara bağlı kalarak 
doğru şekilde iş yapıyoruz. Müşterilerimizin 
bizden beklediği ve bizim kendimizden ve iş 
ortaklarımızdan beklediğimiz şey budur.

CBRE’nin İş Davranış Kuralları taahhüdümüzün 
bel kemiğidir. Karar verirken ve harekete geçerken 
bize rehberlik ederler. Kültürümüzün tüm 
yönlerini etkiler ve temel Saygı, Dürüstlük, Hizmet 
ve Mükemmeliyet değerlerimizi uygulamaya 
geçirir. 

RISE değerlerimizle desteklenen etik davranış, 
dünya standartları arzumuzu gerçekleştirmek 
bakımından çok önemlidir. Doğru hareket 
şekli hakkında sorusu olan veya iş yerimizdeki 
olabilecek suistimallerle ilgili endişeleri olan 
herkes, elimizdeki birçok raporlama seçeneğinden 
herhangi birini kullanarak bunları bildirebilir ve 
bildirmelidir.

Çalışanlarımızın CBRE'ye ve RISE değerlerimize 
olan bağlılığına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımla,

Bob Sulentic
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı

Süre: 1:24 dakika. Altyazı çevirisi, videoyu başlattıktan sonra sağ alt köşedeki CC düğmesine tıklanarak eklenebilir.

İcra Kurulu 
Başkanının 

mesajı

Saygı, Dürüstlük, 
Hizmet ve 

Mükemmeliyet: 
Çalışma Biçimimize 

Bağlılığımız

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://cbre.qumucloud.com/view/X3Dfz7Fo5Vo
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Giriş

Değerlerimiz 
Zamansızdır

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Birlikte Yaşadığımız 
Kelimeler

İş Davranış Kurallarımız, Etik ve Uyum Programımızın önemli bir parçasıdır. Bu belge kültürümüzü ve 
değerlerimizi yansıtır ve CBRE'yi temsil ederken etik ve yasal yükümlülüklerinize yön veren gerekli ilkeleri 
açıklar.2

Birlikte Yaşadığımız Kelimeler

İş Davranış Kurallarımız, RISE değerlerimizi temel alır. Bu değerler, şirketimizin üzerine inşa edildiği 
temeli teşkil eder ve günlük iş faaliyetlerinizi nasıl yürütmeniz gerektiğini özetler.

Giriş

Değerlerimiz 
Zamansızdır

2 Yükümlülükleriniz, CBRE Çalışan Intranet ağında myPolicy (Politikalarım) 
bölümünde bulabileceğiniz politikalarımızda da açıklanmaktadır. Politika ile 
İş Davranış Kuralları arasında herhangi bir tutarsızlık veya çelişki olursa, İş 
Davranış Kuralları geçerli sayılır.

Hizmet 
(Service)
Müşterilerimizin 
yaşadığı güçlüklere 
şevk ve özenle 
yaklaşıyor, doğru 
insanları, sermayeyi 
ve fırsatları birbirine 
bağlayarak uzun süreli 
ilişkiler kuruyoruz.

Mükemmeliyet 
(Excellence)

Bıkıp usanmadan 
müşterilerimiz, 
çalışanlarımız ve 
hissedarlarımız 
için kazandıran 
sonuçlar yaratmaya 
odaklanıyoruz.

RISE Değerleri

Saygı
Başkalarının 
fikirlerini dikkate 
alarak hareket eder 
ve güven aşılayarak iş 
birliğini teşvik etmek 
için bilgileri açık bir 
şekilde paylaşırız.

Doğruluk 
(Integrity)
Hiçbir birey, hiçbir 
anlaşma, hiçbir 
müşteri şirketimize 
olan bağlılığımızdan 
ve temsil 
ettiklerimizden daha 
büyük değildir.

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Sorumluluğunuz

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

Sorumluluğunuz
İş Davranış Kurallarımız, tüm CBRE personeli, yönetim kurulu üyelerimiz ve dünyanın herhangi 
bir yerinde şirket adına hareket eden herkes için geçerlidir. Bu standartları anlamak ve uygulamaya 
koymaktan sorumlusunuz. Hareketlerinize ve müşteriler, rakipler, yatırımcılar, iş ortakları, satıcılar, 
hükümetler ve çalışan arkadaşlarınız gibi birlikte çalıştığınız herkesle olan etkileşimlerinize rehberlik 
etmelidirler. 

Faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerde, İş Davranış Kurallarından daha spesifik veya kısıtlayıcı yerel 
yasalar veya düzenlemeler olabilir. Yerel bir kanun veya düzenleme ile İş Davranış Kurallarımız arasında 
bir çelişki olması halinde, yerel politika, prosedür, kanun veya düzenleme geçerli sayılır. 

İş Davranış Kuralları olası her durumu ele alamaz, bu nedenle sağduyulu davranmanızı, sorular 
sormanızı ve ne yapmanız gerektiğinden şüphe duyduğunuzda dile getirmenizi tavsiye ediyoruz.

3 Satıcılar da Tedarikçi Davranış Kurallarımıza uymayı kabul etmelidir.

Yöneticilerin Özel Rolleri

İnsanları denetliyorsanız, şunlardan sorumlusunuz:

• RISE değerlerimiz ile ilgili rol modeli görevi görmek

• Ekibinizin İş Davranış Kurallarını, şirket politikalarımızı ve yasaları incelemesini, anlamasını ve 
bunlara uymasını sağlamak

CBRE adına üçüncü şahıslarla ilişki kuruyorsanız, şunlardan sorumlusunuz:

• Hareketlerin İş Davranış Kurallarımıza uygun olmasını sağlama3

• Onlara gerektiği gibi eğitim verme

• Standartlarımıza, politikalarımıza ve kanunlara uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için 
çalışmalarını izleme

 Daha fazla bilgi için
İş Davranış Kuralları boyunca bu simgeyi 
göreceksiniz. CBRE Çalışan İntranet 
ağına bağlanabiliyorsanız, intranet ana 
sayfanızın arama kutusuna bir anahtar 
kelime öbeği yazarak politikalarımız 
ve yazılı standartlarımız hakkında 
diğer önemli bilgileri bulabileceğinizi 
hatırlatmak için oradadır.

Günlük faaliyetlerinizi etkileyebilecek 
gerçek hayat durumları örneklerini 
bulmak ve politikalarımız ve 
standartlarımız hakkındaki genel 
sorulara yanıt bulmak için bu simgeyi 
arayın. Bu kısa Soru-Cevap bölümlerinin 
belirli durumlarda nasıl hareket 
edeceğinizi anlamanıza ve doğru kararı 
vermenize yardımcı olacağını umuyoruz. 

Kelimeler, sözlükte açıklamaları 
olduğunu belirtmek üzere eğik 
yazılmıştır. Bu kelimeler net değilse, 
sözlüğe başvurabilirsiniz.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Verdiğiniz Sözlere 
Bağlılığınız

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

Verdiğiniz Sözlere Bağlılığınız
Her yıl, İş Davranış Kurallarına erişiminiz olduğunu, bu kuralları okuduğunuzu ve anladığınızı ve CBRE 
ile çalıştığınız veya CBRE'ye hizmet verdiğiniz süre boyunca bunlara uyacağınızı onaylayarak RISE 
değerlerimize olan taahhüdünüzü yenilemeniz gereklidir. Taahhüdünüzü yerine getiremezseniz, kendinizi, 
iş arkadaşlarınızı ve CBRE'yi riske atmış olursunuz. İşten çıkarılmaya kadar varan disiplin cezalarına ve 
olası yasal sonuçlara maruz kalırsınız.

En yüksek profesyonellik standartlarına bağlı kalmak, yaptığımız her şeyin temelini oluşturur. Ve 
yükümlülüğünüzü yerine getirmek bilinçli bir taahhüt gerektirir. Sertifikasyon zorunludur ve 30 gün içinde 
tamamlanmalıdır.

Neden Yıllık Sertifikasyon İstiyoruz?

• Etik davranma, kurallara uyma ve RISE değerlerimize göre yaşama taahhüdünüzü temsil eder.

• İş yerindeki hareketlerinize ve iş arkadaşlarınız, müşterileriniz ve diğer iş ortaklarıyla nasıl etkileşim kurmanız 
gerektiğine yön verir.

• Şirketimizle ilişki kuran veya şirketimizde menfaati olan harici tarafların tüm üyelerinin CBRE'nin politikalarını ve 
standartlarını yıllık olarak incelemesini, anlamasını ve bunlara uymayı kabul etmesini sağlar.

• CBRE'nin markasını ve etik bir şirket olarak itibarımızı korumaya olan bağlılığınızı gösterir.

• Yapılması gereken şey budur. Birbirimizi politikalarımıza, standartlarımıza ve kanunlara karşı sorumlu tutmalı, 
sorunları ve suistimali rapor etmeliyiz.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


7
CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Dile Getirin

Şu durumlarda sesiniz çıkarın:

• Birinin politikalarımızı veya yasaları ihlal 
eden bir şey yaptığına (veya yapmak 
üzere olduğuna) veya etik olmayan 
davranışlarda bulunduğuna dair 
endişeleriniz varsa

• Herhangi bir suistimale karışmış 
olabileceğinize inanıyorsanız

• Atılması gereken uygun adımdan emin 
değil ve tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız

Lütfen ilerleyin, 
ancak 
sorularınız varsa 
yöneticiniz veya 
süpervizörünüzle 
konuşun.

Durun ve sesinizi çıkarın:
• Süpervizörünüzle veya 

yöneticinizle konuşun.

• Üst Düzey Yönetimin bir üyesi 
veya İnsan, Etik ve Uyum veya 
Hukuk ekipleri ile temasa 
geçin.

• Uyumluluktan Sorumlu 
Başkana e-posta 
gönderin.

• İnternet üzerinden veya 
CBRE Etik Yardım 
Hattını kullanarak 
telefonla (yerel yasalar 
izin veriyorsa isimsiz 
olarak)[rapor edin.

Dile getirmek önemlidir!
İtibarımızı, etik iş uygulamalarını izlemek suretiyle müşterilerimiz için güvenilir bir danışman olarak 
oluşturduk. Ancak bu itibar, tek bir çalışanın kötü davranışlarıyla gücünü kaybedebilir veya yok olabilir. 
Dolayısıyla, rolünüz için geçerli olan yasal ve etik gereklilikleri bilmenin yanı sıra sorunları gündeme 
getirme sorumluluğunuz da bulunmaktadır.

İster çalışan, yönetici veya süpervizör olun, zorlu etik ve uyum sorunlarını tek başınıza 
çözmeye çalışmamalısınız ve sizden tüm yanıtları bilmeniz de beklenmez. Yöneticinizden veya 
süpervizörünüzden, Üst Düzey Yönetimin bir üyesinden veya İnsan, Etik ve Uyum veya Hukuk 
ekiplerinden, Uyumluluktan Sorumlu Başkandan veya CBRE Etik Yardım Hattından destek isteyin. 
Endişeleri rapor ederek, CBRE'nin itibarını korumasına ve şirketimizi, iş arkadaşlarımızı ve 
müşterilerimizi olumsuz yönde etkilemeden önce olası sorunların ele alınmasına yardımcı olursunuz.

Yöneticilerin Özel Görevleri

• Kendi davranışınızla örnek teşkil etmek

• Gündeme getirildiklerinde kaygıları 
dinlemek

• Gizliliği korumak

• Ekip üyelerinin hareketlerinden sorumlu 
olmasını sağlamak

• Olası bir ihlalden haberdar olduğunuzda 
derhal harekete geçmek

• Endişeleri uygun kanallara sevk etmek

Etik bir ikilemle karşı karşıya 
kaldığınızda kendinize şunları sorun:

• RISE değerlerimizle uyumlu mu?

• Yasalara uygun mu?

• CBRE'nin politikalarıyla tutarlı mı?

• Hiçbir risk olmadığından emin misiniz?

• Uygun bir karar vermek için yeterli bilgiye 
sahip misiniz?

• Haberlerde görünmesi uygun olur mu?

EVET HAYIR

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance%40cbre.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Harekete geçeceğiz

ADIM  

1 Suistimal rapor edilir

ADIM  

2 Şikâyet incelenir

ADIM  

3
Müfettiş atanır ve suistimalin 
soruşturulduğu bildirilir

ADIM  

4
Müfettiş, uygun hareket konusunda 
üst yönetime tavsiyelerde bulunur.

ADIM  

5 Uygun hareket belirlenir

Soruşturma Süreci

Harekete geçeceğiz
Politikalarımızın veya yasaların ihlal edildiğine 
dair şüphe taşıyan herhangi bir durum, derhal, 
kapsamlı ve tarafsız bir şekilde incelenir. Ciddi 
bir suistimal düzeyine ulaşan her konu bir Etik ve 
Uyum müfettişine atanacaktır.

Bir yönetici veya süpervizör bile olsanız, 
suistimal iddialarını asla kendi başınıza 
soruşturmamalısınız. Bunun yerine iddiayı 
rapor edin. Tüm etik ve uyum soruşturmalarında 
tam olarak iş birliği sağlama ve sorulara doğru, 
eksiksiz yanıt verme sorumluluğunuz vardır. 
Bunun yapılmaması, işten çıkarılmaya kadar 
varan disiplin cezalarıyla sonuçlanacaktır. Uygun 
hareketle ilgili nihai karar, ilgili yönetim üyesi 
tarafından verilir.

Bir endişenizi rapor ettiğinizde, onu ciddiye 
alacağımızdan emin olabilirsiniz. Raporunuzun 
kapsamlı bir şekilde soruşturulacağından ve 
bunun neticesinde uygun önlemin alınacağından 
emin olabilirsiniz.

Misillemeye Sıfır Tolerans 
Tavsiye talep ederseniz, endişenizi dile getirirseniz 
veya suistimali bildirirseniz, doğru olanı yaparsınız 
ve bu durumda korunacaksınız. CBRE'nin 
misilleme konusunda sıfır tolerans politikası 
mevcuttur. İyi niyetle endişesini dile getiren, ihlal 
rapor eden veya bir soruşturmaya katılan başka 
bir çalışana karşı tehdit, taciz veya misilleme 
hareketlerinde bulunmak yasaktır. Misilleme 
yapan herhangi bir çalışan, işten çıkarılmaya 
kadar varabilecek disiplin cezalarıyla karşı karşıya 
kalacaktır.

Ciddi Suistimal Nedir?

• Şirkete kanunlar, finans veya 
itibar açısından ciddi şekilde zarar 
verebilecek her türlü faaliyet

• İş arkadaşlarımıza, müşterilerimize 
veya iş yerimize gelen herhangi bir 
kişiye karşı ayrımcı, taciz edici veya 
diğer ciddi nitelik taşıyan davranışlar

• Yasa dışı faaliyet veya CBRE 
politikalarının veya standartlarının 
ciddi şekilde ihlali

• ABD’de 2002 Sarbanes-Oxley Yasası 
ve diğer ülkelerdeki benzer yasa ve 
yönetmelikler kapsamında yer alan 
hileli finansal raporlama

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Endişeler nasıl rapor 
edilmeli?

Endişeler nasıl rapor edilmeli?
CBRE, suistimal veya şüpheli etik dışı veya yasa dışı 
faaliyetler hakkında soru sormak veya endişeleri 
dile getirmek için birçok yöntem sunar. Hangi 
bildirim yöntemini seçerseniz seçin, endişeniz 
gizli bir şekilde ele alınacak ve derinlemesine 
araştırılacaktır.

CBRE Çalışan İntranet ağında CBRE 
politikalarına ve bu bölümde belirtilen diğer 
önemli bilgilere erişebilirsiniz.

ARAMA İÇİN ANAHTAR KELİME: 

İş Davranış Kuralları
Süpervizörünüzle veya yöneticinizle 
konuşun.

Üst Düzey Yönetimin bir üyesi veya 
İnsan, Etik ve Uyum veya Hukuk 
ekipleri ile temasa geçin.

Uyumluluktan Sorumlu Başkana 
e-posta gönderin.

İnternet üzerinden veya CBRE Etik 
Yardım Hattını kullanarak telefonla 
(yerel yasalar izin veriyorsa isimsiz 
olarak)[ rapor edin. CBRE Etik 
Yardım Hattı bağımsız bir şirket 
tarafından işletilmektedir ve 
CBRE'nin iş yaptığı her ülkede  
7/24 ulaşılabilir durumdadır.

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Saygı

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Başkalarının 
fikirlerini dikkate 

alarak hareket eder 
ve güven aşılayarak 

iş birliğini teşvik 
etmek için bilgileri 

açık bir şekilde 
paylaşırız.

Herkese Saygılı 
Davranmak

Çeşitlilik, Eşitlik ve 
Kapsayıcılık

Saygı, RISE değerlerimizin ilkidir ve iyi bir 
gerekçeye dayanır. Saygı güven tesis eder, 
iletişimi geliştirir ve ekip çalışmasını teşvik eder. 
Meslektaşınız, müşteriniz veya iş ortağınız ister 
yanı başınızda oturuyor olsun, isterse dünyanın 
öbür yarısında olsun, onlara nasıl davrandığınız 
kültürümüz ve RISE Saygı değerimiz bakımından 
çok mühimdir.

Herkese Saygılı Davranmak
CBRE, hayatın her alanından en yetenekli insanları 
bünyesine çekiyor. Becerilerinize ve yeteneklerinize 
göre rekabet edebileceğiniz ve başarılı 
olabileceğiniz ve bu doğrultuda kabul görüp 
karşılığını alacağınız bir çalışma ortamı sağlıyoruz. 
İş yerimizde tacize, ırkçılığa veya ayrımcılığa 
asla yer yoktur. Arka planları veya konumları ne 
olursa olsun, meslektaşlarınıza daima onurlarını 
kırmayacak ve saygılı şekilde davranmalısınız.

Yöneticilerin ve süpervizörlerin, çeşitli, eşitlikçi 
ve kapsayıcı bir iş yerini teşvik eden bir ortamın 
desteklenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır.

Saygı

Ayrımcılığın Tespiti
Ayrımcılık ırkı, rengi, etnik kökeni, cinsiyeti, 
cinsel kimliği ve/veya ifadesini, cinsel yönelimi, 
yaşı, engelliliği, ulusal kökeni, vatandaşlığı, soyu, 
doğum yeri veya geldiği yer, dini, gaziliği veya 
askeri rütbe veya herhangi bir korunan sınıfı 
veya geçerli kanunla korunan özelliklerinden 
dolayı herhangi bir kişiyi aşağılayan veya onlara 
düşmanlık veya nefret sergileyen, yazılı, sözlü veya 
eyleme dökülmüş herhangi bir iş yeri davranışıdır.

Yönetici veya Süpervizörseniz

• Örnek olun ve sağlıklı, kapsayıcı bir 
ekip ortamını teşvik edin.

• Çalışanların ayrımcılık veya ırkçılık 
konularını görüşmesi gerektiğinde 
ulaşılabilir ve müsait olun.

• CBRE Etik Yardım Hattını da 
kullanarak herhangi bir bildirme 
seçeneği aracılığıyla ırksal istismar 
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere tüm suistimalleri bildirin.

• Endişelerini bildiren çalışanlara asla 
misilleme yapmayın.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Çeşitlilik, Eşitlik ve 
Kapsayıcılık

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
Herkesin kendini güvende, değerli hissettiği 
ve dinlendiği kapsayıcı bir kültür oluşturmaya 
devam ettiğimiz için CBRE'de çeşitlilik, 
eşitlik ve kapsayıcılık stratejik bir önceliktir. 
Bağlılığımız, şirketin DNA'sına kodlanmış ve 
RISE değerlerimizin tam içine işlemiştir. Rekabet 
bakımından avantajımızı güçlendirmeye yardımcı 
olması için bu ilkeleri, çeşitli bakış açıları ve 
yenilikçi çözümler sunması adına yetenek 
süreçlerimize ve işimize entegre ettik.

CBRE; istihdam, işe alma, ücretlendirme, iş 
atamaları, terfi, disiplin ve işten çıkarma dâhil 
olmak üzere tüm çalışanlara eşit istihdam fırsatları 
sağlar. İstihdam kararlarında liyakati temel 
almalısınız. CBRE; ırk, renk etnik köken, cinsiyet, 
cinsel kimlik ve/veya ifade, cinsel yönelim, yaş, 
engellilik, ulusal köken, vatandaşlık, soy, doğum 
yeri veya gelinen yer, din, gazilik veya askeri rütbe 
veya herhangi bir korunan sınıf veya geçerli 
kanunla korunan özelliklere dayalı herhangi bir 
ayrımcılığa tolerans göstermez.

Bazı ülkelerde, belirli korunan sınıflandırmalara 
giren kişilerin işe alınmasını ve ilerletilmesini 
teşvik etmek için pozitif ayrımcılık yapma yasal 
yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Yapılması 
gereken doğru şeyin bu olduğuna ve işimiz için en 
iyisi olduğuna inanıyoruz.

S:  Bir müşteri, dinî inanışı nedeniyle ekip 
üyelerinden birini değiştirmemi istedi.  
Ne yapmalıyım?

Y:  Müşterinizin talebi uygun değil. 
Yöneticinizle konuşun ve müşterinizin 
talebini uygun şekilde birlikte ele alın. 
Veya bu endişeyi İnsan, Hukuk veya 
Etik ve Uyum ekiplerine veya CBRE Etik 
Yardım Hattına bildirebilirsiniz.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Taciz ve Zorbalığı Önleme 

Taciz ve Zorbalığı Önleme
Faaliyet gösterdiğimiz her yerde CBRE'nin tacize 
karşı politikaları vardır. Neyin taciz teşkil ettiğini 
bilmek, fark ettiğinizde açıkça konuşarak bunu 
önlemenize yardımcı olabilir.

Tacize karşı politikalarımızı ihlal eden 
davranışlarda bulunan herkes kişisel olarak 
sorumlu tutulacaktır.

Bazen iş yerinde taciz, danışman, tedarikçi veya 
müşteri gibi şirket dışından biri tarafından 
yapılır. Tacizi gözlemler ve bunu bildirmez veya 
bu konunun üzerine eğilmezseniz, bu davranışı 
göz yummuş veya davranışa kendinizi dâhil etmiş 
olursunuz. Sorumlu tutulabilirsiniz.

Taciz birçok şekilde meydana gelebilir ve bir kişiye 
veya bir grup insana yönelik olabilir. Tek seferlik 
ciddi bir durum olabilir veya süreklilik arz edebilir. 
Türü ne olursa olsun taciz, saldırgan, uygunsuz ve 
aşağılayıcıdır ve iş arkadaşlarınızın işlerini yapma 
ve işlerinden zevk alma kabiliyetlerine engel teşkil 
edebilecek düşmanca bir çalışma ortamı yaratır. 
Tacizden ari bir iş yeri politikalarımızı veya yasaları 
ihlal eden davranışlarda bulunursanız, sorumlu 
tutulacaksınız.

İş Yerinde Tacize Örnekler

• Düşmanca konuşmalar, fiziksel saldırılar 
veya tehditler 

• Kişisel hayata tecavüz

• Bir kişiyi şikâyette bulunmaktan caydırmak 
için göz korkutucu davranış

• Harekette bulunma ve aleni cinsel 
yaklaşımlar

• Cinsel yorumlar, şakalar ve sorular

• Irkla veya etnik kökenle ilgili hakaretler veya 
negatif basmakalıp yargılar

• Cinsel bir fayda karşılığında sunulan iş 
menfaatleri/terfiler (aksi durumda misliyle 
mukabele etmek)

• Bir bireyin varlığını dışlamak veya inkâr 
etmek

• Sosyal medyada bir çalışan hakkında yalan 
bilgi veya dedikodu yaymak

Yönetici veya Süpervizörseniz

• Taciz ve misilleme yapmama konusundaki 
politikalarımızı anlayın, iletin ve uygulayın.

• Uygunsuz davranışlara şahit olursanız veya 
bir çalışan taciz şikâyetinde bulunursa derhal 
harekete geçin.

• CBRE'nin İş Davranış Kuralları, şirket 
politikaları veya yasalarla ilgili ihlalleri 
bildirin. Harekete geçmezseniz, davranışa 
göz yummuş olursunuz.

S:  Ekibimin en yeni üyesiyim ve tek kadın 
 benim. İş arkadaşlarım bana işle  
ilişkisi olmayan ve uygunsuz sorular soruyor 
ve yorumlar yapıyorlar. Kabul görmek 
istiyorum, bu yüzden sohbete katılmaya 
çalışıyorum ve erkeklerle birbirimize kaba 
sözler söylemeye başlıyoruz. Şakalar ve 
uygunsuz ifadeler giderek kötüleşiyor. Bunun 
son bulmasını istiyorum, bu yüzden bunu 
müdürüme bildiriyorum. Aşırı hassas bir kadın 
olduğumu ve bana yardımcı olmak bir şey 
yapmayacağını söylüyor. Ne yapmalıyım?

Y:  İş arkadaşlarınız, düşmanca bir çalışma 
ortamı yaratabilecek uygunsuz davranışlar 
sergiliyor. İş arkadaşlarınız davranışları 
konusunda ihtar ve potansiyel olarak 
disiplin cezası almalıdır. Yöneticiniz, onların 
davranışlarına göz yumarak ve durumun 
farkına vardığında harekete geçmeyerek 
de sorumlu tutulabilir. Bu davranışı, 
CBRE Etik Yardım Hattı dâhil olmak üzere 
herhangi bir raporlama seçeneği aracılığıyla 
bildirmelisiniz.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Cinsel Tacizle Baş Etmek

Cinsel Tacizle Baş Etmek
Cinsel açıdan düşmanca bir çalışma ortamı, başka bir taciz biçimidir. Başıboş bırakıldığında, güveni, 
üretkenliği zedeler ve kültürümüzü yok eder.

Cinsel istismar sözlü, sözsüz veya fiziksel olabilir; aynı veya farklı cinsiyetten kişiler arasındaki yazılı 
ve elektronik iletişimleri de kapsar. Cinsel istismar, üstler ve astlar arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmaz. 
Herkesin başına gelebilir.

CBRE'nin cinsel istismar konusunda güçlü bir duruşu vardır. Tüm biçimleriyle tanınmalı ve hiçbir 
şekilde hoş görülmemelidir. Cinsel istismar, ekibinizde veya müşterinin konumu da dâhil ofiste meydana 
geliyorsa, bunu rapor etmelisiniz.

Uygunsuz Cinsel 
Davranış ve Cinsiyete 
Dayalı Zorbalık

• Cinsiyet/cinsiyetle ilgili aşağılayıcı veya profesyonel olmayan yorumlar

• Cinsiyetçi alaylar, yorumlar veya şakalar

• Cinsiyetle ilgili samimi sorular

• Cinsel içerikli fotoğraflar, videolar veya yazılı materyaller

• Cinsel içerikli konular ve sohbetler

Uygunsuz Cinsel 
Yaklaşımlar ve 
Saldırılar

• Dokunmak, elle taciz, kişisel alanı istila etmek, üzerine eğilmek

• Cinsel içerikli e-postalar, aramalar, notlar, metinler, sosyal medya 
mesajları

• Müstehcen bakışlar veya hareketler

• Zorla veya istenmeyen cinsel temas

Rüşvet veya Tehdit 
Edici Cezalarla Cinsel 
Faaliyete Zorlama

• Cinsel fayda sağlayıp sağlamamaya bağlı olarak, imtiyazlı muamele veya 
meslekî fırsat sunma veya bunları sağlamama yönünde tehditte bulunma

• Cinsel fayda veya randevular için baskı yapma, takip ederek taciz etme 
(kişinin kişisel hayatına fiziksel veya dijital olarak tecavüz etmek dâhil)

Cinsel İstismarın Tespiti

Yönetici veya Süpervizörseniz 

• Çalışanlar cinsel istismar rapor 
ettiğinde derhal yanıt verin.

• Olayı Etik ve Uyum ekibine bildirin.

• Öne çıkan çalışanlara destek sunun ve 
endişelerini dile getirdikleri için onlara 
teşekkür edin.

• Cinsel istismarı bildiren çalışanlara 
karşı asla cezalandırma veya misilleme 
olarak algılanabilecek bir harekette 
bulunmayın.

S:  Yöneticim başarılı bir toplantının  
ardından müşteriyle bir şeyler içmeye  
gitmemi istedi ve ardından onlara bir 
"centilmenler kulübüne" eşlik etmemi istedi. 
Gitmek istemedim ancak mecbur hissettim. Bu 
tür mekânlara katılarak RISE değerlerini ihlal 
eder miyiz?

Y:  Evet. Bu tür bir etkinlik türüne katılmak 
CBRE politikasını ihlal eder. Ayrıca, bu 
tür davranışlar iş etkinliklerine bağlı 
olduklarında potansiyel olarak yasa dışıdır 
çünkü düşmanca bir çalışma ortamı ve cinsel 
taciz iddialarına yol açabilir.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Şiddetten Ari Bir İş Yerinin 
Sağlanması

Şiddetten Ari Bir İş Yerinin 
Sağlanması
CBRE, tehditlerden veya şiddet eylemlerinden 
uzak bir iş ortamı sağlamaya kararlıdır. Aleni 
saldırganlık, yoğun öfke veya kontrol edilemeyen 
öfke uygunsuz davranışlardır ve iş yerinde asla 
bunlara yer yoktur.

Üst Düzey Yönetimin herhangi bir üyesine veya 
İnsan, Etik ve Uyum veya Hukuk ekiplerine, 
Uyumluluktan Sorumlu Başkana veya CBRE Etik 
Yardım Hattına bildirimde bulunabilirsiniz. 
Herhangi bir misilleme korkusu olmadan 
bunu yapabilirsiniz. İş yerinde şiddet iddiaları 
soruşturulacak ve uygun şekilde düzeltici önlemler 
ve/veya disiplin önlemleri alınacaktır.

Ne bilmeniz gerekiyor?

• İş yerimizde asla kimseyi tehdit etmeyin 
veya herhangi bir şiddet eyleminde 
bulunmayın.

• Şirket mülküne ateşli silah, tabanca 
veya başka tehlikeli aletler getirmeyin 
veya şirket işlerini yürütürken 
kullanmayın.

• CBRE çalışanlarının emniyeti için makul 
endişe yaratan şiddet veya istismar 
içerikli durumları, nerede ve ne zaman 
olursa olsun ivedilikle bildirin.

S:  Meslektaşım Joe çok stres altında. Bana 
karısının onu başka biri için terk  
ettiğinden dert yandı ve sürekli alkol 
kokuyor. Benimle iki kez tabanca ve tüfek 
koleksiyonuyla hakkında övünerek konuştu. 
Dün bana, patronumuzun performans 
değerlendirmesi için ona "kısmen ulaşılmış" 
yorumunda bulunduğunu söyledi ve "Bunu 
ona göstereceğim!" dedi. Bunu rapor etmem 
gerekiyor mu?

Y:  Evet. Bir iş arkadaşınızın, iş yerindeki birine 
yakın zamanda bir tehdit oluşturabileceğine 
dair bilginiz varsa, güvenliği harekete 
geçirebilmesi için müdürünüzü bilgilendirme 
yükümlülüğünüz vardır. CBRE Etik Yardım 
Hattını veya CBRE Çalışan Acil Yardım 
Hattını arayarak da bir olayı iletebilirsiniz.
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Alkol ve Uyuşturucu Yanlış 
Kararlara Sebep Olabilir

Alkol ve Uyuşturucu Yanlış 
Kararlara Sebep Olabilir
Alkol ve uyuşturucu, kendinize mani olma 
durumunuzu etkileyebilir ve görevi kötüye 
kullanmanıza ve çalışanları ve başkalarını 
ilgilendiren olumsuz durumlara yol açabilir. 
İşteyken, işinizi etkili bir şekilde yapma ve saygılı 
hareket etme yeteneğinizi bozabilecek alkol, yasa 
dışı uyuşturucu madde veya diğer maddelerin 
etkisinden uzak durmalısınız. Bu, tüm iş 
yerlerindeki bütün çalışanlar için veya iş gezisi gibi 
CBRE adına görev veya etkinlik gerçekleştirdiğiniz 
her an için geçerlidir.

Şirket etkinliklerinde alkollü içecek servis etmenin 
alışıldık olabileceğini biliyoruz. Bu tür içecekleri 
servis etmeyi veya tüketmeyi seçerseniz de, ofise özel 
politikalar dâhil olmak üzere CBRE’nin iş yerinde 
alkolle ilgili politikalarına yine de uymanız gerekir.

Kuralları Bilmek

Hiçbir çalışan, şirketin mülkünde iken, 
görevdeyken, çağrı üzerine çalışmayı 
beklerken veya şirketin sahibi olduğu veya 
kiraladığı bir araç veya potansiyel olarak 
tehlikeli ekipman içindeyken veya bunları 
çalıştırırken alkol veya herhangi bir yasa 
dışı uyuşturucu veya kontrole tabi maddeyi 
kullanamaz, bulunduramaz, aktaramaz, 
dağıtamaz, üretemez veya satamaz. Alkolün 
servis edildiği şirket tarafından düzenlenen 
sosyal veya ticarî faaliyetlerde, müşterileri veya 
şirketin potansiyel müşterilerini eğlendirirken 
veya yerleşke içerisinde alkol bulunan ofis 
bölümlerinde uygun çalışma dışı zamanlarda 
alkolün orta düzeyde kullanımına ancak şu 
koşullarda izin verilir:

• Meslekî davranış kurallarına uyulduğu 
sürece;

• Alkol tüketimi, çalışanın muhakemesine 
veya profesyonel performansına önemli 
ölçüde zarar vermediği sürece;

• Çalışanın davranışı şirkete olumsuz 
yansımadığı müddetçe; ve

• Çalışanın davranışı, şirketin taciz ve 
ayrımcılığı yasaklayan politikaları dâhil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
hiçbir şirket politikasını ihlal etmediği 
müddetçe.

S:  İş arkadaşımın dili dolanıyor ve alkol 
kokuyor, ne yapmalıyım?

Y:  İş arkadaşınızı tek başınıza karşınıza 
almayın. Bunun yerine, yöneticinizi veya 
süpervizörünüzü uyarın ve bu kişiden 
ne sıklıkta alkol kokusu aldığınız, denk 
geldiyseniz içtiği gibi durumlar hakkında 
bilgilendirmede bulunun. Yöneticinize 
gitme konusunda kendinizi rahat 
hissetmiyorsanız, endişenizi şu şekilde 
bildirmelisiniz:

•   Üst Düzey Yönetimin bir üyesiyle 
veya İnsan, Etik ve Uyum veya Hukuk 
ekipleriyle iletişime geçerekekipleriyle iletişime geçerek

•   Uyumluluktan Sorumlu Başkana Uyumluluktan Sorumlu Başkana 
e-posta göndererek

•   İnternet üzerinden veya CBRE Etik CBRE Etik 
Yardım HattınıYardım Hattını  kullanarak telefonla 
(yerel yasalar izin veriyorsa isimsiz 
olarak)  rapor edin .
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İnsan Haklarına Saygı

İnsan Haklarına Saygı
Etik ilkelere uygun iş yapıyor, sorumlu şekilde 
kaynak temin ediyor ve insan haklarını korumak 
için çalışıyor ve bunları hem kuruluşumuzda hem 
de tedarik zincirimiz genelinde küresel ölçekte 
teşvik ediyoruz.

CBRE, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'ne bağlıdır. İş ortaklarımızdan ve 
satıcılarımızdan da bu değerlere ortak olmalarını 
bekliyoruz ve Tedarikçi Davranış Kurallarımıza 
uymadıklarında işlerini reddedeceğiz. Her türlü 
insan hakları ihlali iddiasını son derece ciddiye 
alıyoruz ve işimizde veya tedarik zincirimizde bu 
tür ihlallere müsamaha göstermeyeceğiz.

Ne yapmalısınız?

• Herhangi bir satıcı, tedarikçi veya diğer 
üçüncü taraf ile sözleşmelerin çocuk işçi 
kullanımını yasakladığını teyit edin.

• Modern kölelik ve insan kaçakçılığı 
hakkında bilgi edinin ve işletmemizde 
bunların önüne geçmek için adımlar atın.

• Tacizden ve ırk, renk etnik köken, cinsiyet, 
cinsel kimlik ve/veya ifade, cinsel yönelim, 
yaş, engellilik, ulusal köken, vatandaşlık, 
soy, doğum yeri veya gelinen yer, din, 
gazilik veya askeri rütbe veya herhangi bir 
korunan sınıf veya geçerli kanunla korunan 
özelliklere dayalı herhangi bir ayrımcılıktan 
ari kapsayıcı bir iş ortamını muhafaza edin.

• Tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı 
bir iş yeri sunun ve çalışanlarımız, 
müşterilerimiz ve ziyaretçilerimizin 
herhangi bir kaza yaşamamasını sağlayın.

• CBRE'nin çalışanlara ödediği ücretler ve 
çalışma saatleriyle ilgili tüm kanun ve 
düzenlemelere uyun.

• Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve 
toplu pazarlık ile ilgili haklarını savunun ve 
bunlara saygı duyun.

CBRE Çalışan İntranet ağında CBRE 
politikalarına ve bu bölümde belirtilen diğer 
önemli bilgilere erişebilirsiniz.

ARAMA İÇİN ANAHTAR KELİME: 

İş Davranış Kuralları

S:  Bir CBRE tedarikçisinin 16 yaşın  
altındaki reşit olmayan bireylerin  
ücret ödemeksizin haftada sınırsız saat 
çalışmasına izin veren bir iş deneyimi 
programı oluşturduğunu duydum.  
Bu konuda endişelenmeli miyim?

Y:  Evet. Tarif ettiğiniz bu program çocuk 
işçiliği yasalarını ihlal ediyor ve aynı 
zamanda insan kaçakçılığı ve modern 
kölelik şüphesi uyandırıyor. Veya bu 
endişeyi İnsan, Hukuk veya Etik ve 
Uyum ekiplerine veya CBRE Etik Yardım 
Hattına bildirebilirsiniz.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Doğruluk 
(Integrity)

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Hiçbir birey, 
hiçbir anlaşma, 

hiçbir müşteri 
şirketimize olan 
bağlılığımızdan 

ve temsil 
ettiklerimizden 

daha büyük 
değildir.

Gizliliğin Korunması

Şirketimiz başarısını, büyük ölçüde dürüstlük ve 
adil iş yapma konusunda kazandığımız güvene 
borçludur. Müşterilerimizin, hissedarlarımızın 
ve çalışanlarımızın güveni CBRE’nin en kıymetli 
varlığıdır. Bilgileri manipüle ederek, yanlış 
tanıtarak veya kötüye kullanarak kimseden 
asla haksız bir şekilde fayda sağlamamalısınız. 
RISE kapsamındaki Dürüstlük değerimiz, 
hiçbir zaman “doğru yoldan şaşmamamızı” ve 
müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza 
ve hatta rakiplerimize her zaman adil ve dürüst 
davranmanızı gerektirir.

Gizliliğin Korunması
Dürüstlük; şirket, müşteriler, satıcılar veya diğer 
üçüncü taraflarca bize emanet edilen, özel kabul 
edilen veya üzerinde mülkiyet hakları bulunan 
bilgilerin gizliliğinin korunmasını içerir. Gizliliği 
korumak, her çalışanın bir yükümlülüğüdür ve 
işlerinin kritik öneme sahip bir parçasıdır. 
 
Gizlilik yükümlülükleri; gizlilik sözleşmeleri, 
taahhüt belgeleri veya iş beyanları gibi yazılı 
sözleşmeler veya hatta bir müşteri veya 
üçüncü taraf ile sözlü iletişimler yoluyla ortaya 
çıkabilir. Bu kısıtlamalar, sözleşme veya taahhüt 
çerçevesindeki iş kapsamını yerine getirmek 
dışında herhangi bir amaçla korunan bilgileri 
kullanmanızı engeller. 

Yeni bir çalışansanız, önceki işvereninizin 
özel bilgilerini bize açıklamayın veya işinizde 

kullanmayın. Aynı şekilde, CBRE’den ayrılırken, 
şirketimizin, müşterilerimizin ve üçüncü tarafların 
özel bilgilerinin gizliliğini korumanızı bekliyoruz. 

Yukarıdakilere bakılmaksızın, bu yükümlülükler 
CBRE’ye bildirimde bulunmadan veya CBRE’nin 
onayı olmadan belge veya diğer bilgilerin 
sağlanması da dahil olmak üzere SEC veya başka 
bir devlet kurumu tarafından yürütülebilecek 
herhangi bir soruşturmaya veya işleme katılma 
veya tam olarak iş birliği yapma veya Menkul 
Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) veya başka 
bir devlet kurumuna bir dava açma veya şikayette 
bulunma yeteneğinizi sınırlandırmaz. Bununla 
ilgili bir sorunuz olursa, bir Hukuk veya Etik ve 
Uyum ekip üyesiyle görüşün.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Çıkar Çatışmalarını 
Anlamak

Çıkar Çatışmalarını Anlamak
Çıkar çatışması kişisel çıkarlarınız (aile, arkadaşlıklar, mali veya sosyal etmenler) iş kararlarınızı tehlikeye 
attığında ve kararlarınızın ve eylemlerinizin tarafsız olup olmadığı sorgulanabilecek duruma geldiğinde 
meydana gelir. En ufak uygunsuzluk algısı bile, güveni zedeleyerek, şüphe uyandırarak ve CBRE’nin adil 
iş yapma konusundaki itibarına hasar vererek iş ilişkilerine potansiyel şekilde zarara uğratabilir. CBRE'ye 
ait mülk veya bilgileri veya CBRE'deki konumlarımızı, kişisel kazanç uğrunda kullanmamalıyız. Kendi 
çıkarımız değil, CBRE ve müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir.

Çıkar çatışmalarının her zaman önüne geçilemez ve önceden açıklanırsa bu tür durumlar her zaman 
sorun teşkil etmeyebilir. Makul şekilde karar verme ve CBRE'deki görevinizi yerine getirme kabiliyetinizi 
etkiliyormuş gibi algılanabilecek veya yanlış bir davranış izlenimi yaratabilecek tüm çatışmaları derhal 
yöneticinize veya süpervizörünüze bildirmelisiniz.

Akrabaları ve Yakın Arkadaşları Kayırmak

• Bir aile üyesinin veya arkadaşın finansal 
çıkarının olduğu bir şirketten mal veya 
hizmet satın alma kararını etkilemek

• CBRE'nin işe almayı düşündüğü bir iş adayı 
ile ilişkiniz olduğunu açıklamamak

• Aile üyelerini doğrudan raporlama 
ilişkilerine veya birbirleri üzerinde karar 
alma yetkisinin olduğu bir pozisyona 
yerleştirmek

• Doğrudan denetlediğiniz veya maaşı, 
performansı veya diğer istihdam kararlarını 
etkileme kapasitesine sahip olduğunuz 
biriyle duygusal bir ilişkiye girmek

Ortak İş Yeri Çıkar Çatışmaları

S:  Yakın bir akrabamın yönetici olarak 
çalıştığı bir CBRE tedarikçisini 
denetlemem istendi. Bu bir çıkar 
çatışması mıdır?

Y:  Evet ve yöneticinizi bu ilişki hakkında 
bilgilendirmeniz gerekir. Siz ve yöneticiniz, 
nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar 
vermek için birlikte çalışacaksınız. Başka 
sorularınız varsa bunları, CBRE Etik 
Yardım Hattı dâhil olmak üzere 
herhangi bir bildirim yöntemi aracılığıyla 
yöneltebilirsiniz.

Aynı veya İlgili İşlemin Farklı Taraflarında 
CBRE’nin Bulunması

• Tek bir işlemde tüm tarafları temsil etme

• Bir müşterinin satın almayı düşündüğü 
bir mülkte mülkiyet payına sahip olmak

İş Dışında Kişisel Menfaatlere Sahip 
Olmak

• CBRE'nin müşterileri, tedarikçileri, 
satıcıları veya rakipleri için yarı zamanlı 
çalışmak veya CBRE ile herhangi bir 
şekilde rekabet etmek

• CBRE'nin peşinde olabileceği bir 
iş fırsatını, önce bu fırsatı CBRE'ye 
sunmadan kendiniz, bir aile üyesi veya 
bir arkadaşınız için almak

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Hediyeler, Eğlence ve 
Uygunsuz Ödemeler

Hediyeler, Eğlence ve Uygunsuz 
Ödemeler
CBRE’nin birçok faaliyet alanında, hediye alışverişi 
veya ağırlama uygulaması, ilişki kurmanın ve 
sürdürmenin alışılmış ve beklenen bir parçasıdır. 
Satıcılar, müşteriler ve iş ortakları arasında iyi 
niyeti teşvik eder. Bununla birlikte, hediyeler ve 
eğlenceler, aşırıya kaçıyorsa veya uygunsuz bir 
tarafa4 veriliyorsa, gerçek veya algılanan çıkar 
çatışmalarına neden olabilir veya en kötüsü rüşvet 
veya komisyon olduğu iddia edilebilir. Bu bilhassa, 
kesinlikle yasak olan hediye kartları, çekler veya 
hediye çekleri gibi nakit veya nakit eş değeri 
hediyeler için geçerlidir.

Hediye vermek veya almak veya karşılıklı iltimas 
veya herhangi bir eğlence veya ağırlama sunmak 
aşağıdaki durumlarda asla uygun değildir:

• Bir yükümlülük yaratıyorsa

• Vericiyi veya alıcıyı taraflı görünebileceği bir 
duruma sokuyorsa

• Bir iş kararını, müzakeresini veya işlemi 
etkileme amacıyla yapılıyorsa

Devlet Çalışanlarına Hediyeler
Politikalarımız, herhangi bir devlet kurumu, 
kuruluşu veya temsilcisi ile iş yaparken daha katı 
ve daha özel kuralların ve politikaların geçerli 
olabileceğini de kabul eder. ABD merkezli bir şirket 
olarak, Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasasına 
tabiyiz. İş yaptığımız diğer ülkelerde, küçük dahi 
olsa bir devlet çalışanına değerli herhangi bir şey 
vermeyi yasaklayan ilave kanunlar olabilir.

Kendinize Şu Soruları Sorun

• Hediye kanunen yasak mı?

• Rüşvet olarak yorumlanabilir mi?

• Kendi hediye politikamıza (veya karşı 
tarafınkine) uygun mu?

• Bir iş kararını etkileyebilir mi?

• Kamuya açıklansa nasıl algılanır?

Bu sorulardan herhangi biri şüphe 
uyandırırsa, yöneticinizle veya 
süpervizörünüzle konuşmalı ya da 
rehberlik için CBRE Etik Yardım Hattı ile 
temasa geçmelisiniz.

S:  Proje öneri ilanının bir parçası olarak, 
bir CBRE tedarikçisi seçmekten 
sorumluyum. Tedarikçilerden birinde 
çalışan ilişki yöneticisi bana Londra'ya 
ücretsiz iki kişilik hafta sonu gezisi teklif 
etti. Teklifi kabul edebilir miyim?

Y:  Hayır. Gezi, CBRE'nin Hediye ve Eğlence 
politikasını ihlal eder ve şirketin itibarını 
riske atar. Aşırıya kaçan bir hediye teklif 
edildiğinde kibar ama net bir şekilde 
"hayır" demeli ve e-posta veya sesli posta 
yoluyla teklif edilirse yazılı olarak "hayır" 
yanıtını vermelisiniz.

4  Daha fazla bilgi, RISE Hizmet değerimizle ilgili bölümde bulunan Yolsu-
zlukla İlgili Karar Verme kısmında bulunabilir.

Her bölge, ülke, işletme ve bazı müşteriler, 
seyahat, yemek, hediye ve eğlence harcamalarını 
düzenleyen politikalar benimsemiş olabilir. 
Onlar bu işlemlerle ilgili tüm geçerli yasa ve 
düzenlemelere uymak durumunda olduklarından 
siz de bunlara uymalısınız.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

İşimizle Rekabet Teşkil 
Eden Kişisel Yatırımlar

İşimizle Rekabet Teşkil Eden Kişisel Yatırımlar
Belirli ticarî türde gayrimenkulünüzün veya gayrimenkul teknolojisi şirketlerinde kişisel mülkiyetinizin 
olması CBRE nezdinde yasal ve itibar açısından sonuçlar doğurabileceğinden, bu varlıkların mülkiyeti 
ile ilgili politikalar oluşturduk. Bu politikalar, çıkarlarınızı CBRE'ye uygun şekilde açıkladığınız sürece, 
genel olarak gayrimenkul sahibi olmanın veya gayrimenkul teknolojisi şirketlerine yatırım yapmanın 
avantajlarından yararlanmanıza izin verir. Politikalarımız, bu çıkar çatışmalarının nasıl idare edilmesi 
gerektiğini belirten hükümler de içerir.

Öncelikle, şirketin işiyle ilgilenmeniz ve gayrimenkul veya gayrimenkul teknolojisi yatırımına katılımınız 
için onay verildiğinde, çıkarlarınız uğruna CBRE mülkünü, sistemlerini veya personelini kullanmamanız 
beklenir. Ayrıca, kişisel yatırım veya geliştirme faaliyetlerinizin, CBRE ile herhangi bir ilişkisini veya 
sponsorluğu ile olan bağlantısını açık ve etkili bir şekilde kesmelisiniz.

S:  Kayınvalidem ve kayınpederim 
ticarî gayrimenkullerini satmak için 
CBRE’den faydalanmak istiyor.  
Ne yapmalıyım?

Y:  CBRE adına mülkiyetin elde çıkarılması ile 
ilişkiliyseniz, ticari gayrimenkulün mülkiyet 
çıkarını CBRE’ye yazılı olarak açıklamalısınız. 
Onaylandıysa, ilerlemeden önce tüm 
potansiyel alıcılara da bunu yazılı olarak 
açıklamalı ve yazılı rızalarını almalısınız. 
Kayınpederinizin ve kayınvalidenizin 
bilgisine sunulmayan özel bilgilerle işlem 
yapamazsınız. Başka sorularınız varsa 
bunları, CBRE Etik Yardım Hattı dâhil 
olmak üzere herhangi bir bildirim yöntemi 
aracılığıyla yöneltebilirsiniz.

Ticarî Gayrimenkul

• CBRE tarafından kote edilen ticarî bir mülkten, 
piyasada makul ölçüde riski olmadığı sürece ve 
olana kadar hisse almayın.

• Müşterilerimiz bilgisine sunulmayan önceden 
edinilen veya özel bilgiler üzerinden işlem 
yapmayın.

• CBRE’nin herhangi bir müşterisinden gelen 
bir teklifle rekabet teşkil eden kişisel teklifler 
sunmayın.

• CBRE tarafından listelenen ticarî bir mülkü satın 
almak veya kiralamak için müzakere etmeden, 
teklif sunmadan ve/veya yürütmeden önce daima 
CBRE'den yazılı izin alın.

• CBRE, kendi takdirimize bağlı olarak, gayrimenkul 
kazancı edinmenizi yasaklayabilir.

Ne bilmeniz gerekiyor?

Gayrimenkul Teknolojisi Firmaları

• CBRE'nin önceden yazılı iznini almaksızın bir 
gayrimenkul teknolojisi şirketinin yetkilisi, 
yöneticisi, ortağı, danışmanı, temsilcisi, 
mümessili, danışmanı veya çalışanı olarak asla 
hareket etmeyin.

• CBRE'nin önceden yazılı izni olmaksızın asla, 
bir gayrimenkul teknolojisi şirketi ile ilgili 
kamuoyuna açık bir şekilde destek sağlamayın.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Bilgi Güvenliği ve Varlık 
Koruması

5 Yasaların yasakladığı durumlar haricinde CBRE’nin kurumsal sistemlerine erişirken hiçbir çalışanın gizlilik beklentisi olmamalıdır.
6  Gizli bilgilere örnek olarak CBRE'nin planları, kazançları, mali tahminleri, iş tahminleri, keşifleri, rekabetçi teklifleri, teknolojileri ve personeli hakkında kamuya 

açık olmayan bilgileri verilebilir.

Bilgi Güvenliği ve Varlık Koruması
Dürüstlük, kimsenin sizi izlemediğini düşünseniz bile ahlakî kanılarınıza uygun hareket etmek ve her 
koşulda doğru olanı yapmak anlamına gelir.5Bu, şirket varlıklarını (hem maddi hem de maddi olmayan 
varlıklar) ve bilgisayar ağımızı ve diğer bilişim teknolojisi kaynaklarımızı kullanmanızı da kapsar. Bu 
varlıkları ve kaynakları hırsızlık, hasar ve amaç dışı kullanıma karşı koruma göreviniz vardır. CBRE 
mülkiyeti korunmalı, verimli bir şekilde kullanılmalı ve yalnızca meşru iş amaçları doğrultusunda 
kullanılmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır.

S:  Teslim tarihindeyim ve bazı kişisel 
verilerimi iş dışında kullandığım 
e-posta hesabıma göndermem 
gerekiyor, böylece çocuklarımı 
yatağa yatırdıktan sonra projemi 
bitirebilirim. Bunu yapabilir miyim?

Y:  Hayır. Kişisel verilerden sorumluysanız 
veya bunlara erişiminiz varsa, bu bilgileri 
CBRE işletmesi dışındaki herhangi bir kişisel 
sisteminize aktaramazsınız.

Şirket Varlıkları

• CBRE'nin adını, logosunu, bilgilerini, 
ekipmanını, mülkünü, zamanını veya diğer 
kaynaklarını şirket tarafından onaylanmayan 
harici faaliyetlerde bulunmak için kullanmayın.

• CBRE’nin işleri esnasında herhangi bir 
kaynaktan edinilen, kişisel veya gizli bilgileri 
uygun yetki olmaksızın kullanmayın veya 
açıklamayın (CBRE’de çalışırken veya 
sonrasında).6

• İzin almadan verilere erişmeyin. Gizli bilgilere 
erişim yalnızca, işlerini yürütmek için ihtiyaç 
duyan çalışanlara sağlanmalıdır.

• Bilmeye yetkili olmayan iş arkadaşlarınıza 
veya üçüncü şahıslara ifşayı en aza indirmek 
amacıyla gizli şirket bilgilerini açık, halka açık 
alanlarda görüşmeyin.

Bilgisayar Ağı ve Teknoloji Kaynakları

• Ticarî yazışmalar veya işlemler için yalnızca 
onaylı cihazları, hesapları ve sistemleri 
kullanın.

• CBRE cihazlarını gözetimsiz bırakmayın ve 
hırsızlık, kayıp, hasar veya amaç dışı kullanıma 
karşı korumak amacıyla önlemler alın.

• CBRE cihazlarına, yalnızca onaylı ve lisanslı 
yazılım yükleyin.

• Bilgilerin kaybolması veya bozulması 
noktasında CBRE'yi korumak için her zaman 
verileri yedekleyin.

• Hassas bilgileri şifreleyin ve güvenli platformlar 
ve bağlantılar vasıtasıyla iletin.

• CBRE hesap adlarını ve şifrelerini kimseyle 
paylaşmayın.

Ne bilmeniz gerekiyor?

S:  Zaman zaman e-postalarımı takip etmek ve 
iş yapmak için mobil cihazımı mahallemdeki 
kafeye götürüyorum. Ücretsiz Wi-Fi 
kullanabilir miyim?

Y:  CBRE tarafından verilen dizüstü bilgisayarların 
çoğu “Her Zaman Açık Global Koruma 
VPN” ile yapılandırılmıştır. Bunlardan birini 
kullanıyorsanız, ücretsiz wi-fi’de oturum 
açmak güvenlidir. Ancak, kişisel bir cihaz 
kullanıyorsanız veya bu VPN’e sahip olmayan 
bir CBRE dizüstü bilgisayarınız varsa, ücretsiz 
wi-fi’ye takmayın. Ücretsiz Wi-Fi bilgisayarınızda 
CBRE bilgilerini riske atacak bir güvenlik açığı 
oluşturabilir. Kafede oturan herkes, isterlerse ne 
yaptığınızı da görebilirler.

S:  Bölümdeki finansal veri tabanının 
tek lisanslarından biri benim elimde. 
İş arkadaşlarım, ilgili kullanım 
protokolünü kullanırlarsa işlerini şimdikinden 
daha hızlı yapabileceklerinden sürekli olarak 
giriş bilgilerimi ödünç almak istiyorlar. Gerekli 
olmasına rağmen yöneticilerinden oturum 
açma yetkisi istemiyorlar. Giriş bilgilerimi 
vermeye karşı koydum, ancak sadece birkaç 
kez başkalarına ödünç vermem konusunda 
üzerimde baskı hissediyorum.

Y:  “Hayır.” demekle doğru olanı yapıyorsunuz. 
Oturum açma bilgilerinin veya parolanın 
paylaşılması yanlıştır çünkü yanlış iş 
veya daha kötüsü sahtekârlık yapmış 
olan kişiyle ilgili veri tabanında sahte bir 
kayıt oluşmasına neden olabilir. Oturum 
açma bilgilerinizi korumak, oturum açma 
bilgilerinizi kullanırken birisinin yanlış 
hareket etmesi durumunda sizi, yanlış işlemle 
ilgili hakkınızda doğabilecek şüpheden de 
korur. Son olarak, güvenli bir şekilde şirketin 
verimliliğini artırmak adına gerçekten ayrı 
bir oturum açma yetkisi vermesi gerekip 
gerekmediğini bilmesi gerekir.
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22

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

İçeriden Öğrenilen 
Bilgilerin Ticareti

İçeriden Öğrenilen Bilgilerin 
Ticareti
Çoğumuz, CBRE, müşterilerimiz, iş ortaklarımız 
ve rakiplerimiz hakkında kamunun sahip olmadığı 
bilgilere erişim hakkına sahibiz. Bu bilgiler, bir 
bireyin ilgili şirketin hisselerini satın alma, satma 
veya elde tutma kararını etkileyeceği için genellikle 
"maddi" olarak kabul edilir.

ABD'de ve faaliyet gösterdiğimiz diğer pek çok yargı 
alanında mevcut olan içeriden öğrenilen bilgilerin 
ticareti kanunları, genel olarak bilinmeyen veya 
kamuya açık olmayan maddi bilgilere sahip olan 
herhangi bir kişinin menkul kıymet satın almasını, 
satmasını veya başka bir şekilde devretmesini 
yasaklar. Ve herhangi bir kişi ifadesi ile siz, eşiniz, 
çocuklarınız ve aleni veya kasıtlı olarak maddi 
bilgileri paylaşmış olabileceğiniz başka herkes 
kastedilir.

İçeriden öğrenilen bilgilerin ticaretine karşı bu 
yönergeler, CBRE'nin menkul kıymetlerinin alım 
satımının yanı sıra, müşteriler, tedarikçiler gibi 
diğer şirketlerin veya CBRE'nin önemli işler için 
pazarlık hâlinde olduğu diğer firmaların menkul 
kıymetlerinin alım satımı için de geçerlidir.

Bu kanunlar ayrıca, şirketin menkul kıymetlerinin 
alım satımını yapan kişilere önemli bilgileri 
ifşa etmenizi ve bu şirket hakkında kamuya 
açık olmayan önemli bilgilere sahip olmanız 
hâlinde şirketin menkul kıymetlerinin alım 
satımını yapmanızı da yasaklar. Yürürlükteki 
menkul kıymetler kanunlarına uymaktan ve 
şirketi ve kendinizi bu kanunların ihlalinden 
kaynaklanabilecek ağır yükümlülük ve cezalardan 
korumaktan sorumlusunuz.

Ne bilmeniz gerekiyor?

• İçeriden öğrenilen bilgilerin ticareti için
geçerli olan kanun ve düzenlemelere
daima uyun.

• Gizli bilgileri kesinlikle bilmesi gereken
esasına göre açıklayın. Halka açık
alanlardaki zincir e-postalardaki ve
konuşmalardaki bilgiler açısından her
zaman tedbirli olun.

• Tedarikçilerimizin onlarla paylaştığımız
bilgileri gizli tutmasını sağlayın;
bilgilerimizi korumak adına gizlilik
sözleşmelerinden veya gizlilik
taahhütlerinden faydalanın.

• CBRE için önem taşımayan, atmayı
tercih edebileceğiniz herhangi
bir bilginin başkaları için önemli
olabileceğini unutmayın.

• Şüpheniz varsa hisse senedi satın
almadan veya satmadan önce Hukuk
departmanına danışın.

• Herhangi bir uyumsuzluk gözlenirse,
konuyu derhal CBRE Etik Yardım
Hattına veya Etik ve Uyum veya Hukuk
departmanlarının bir üyesine bildirin.

S:  CBRE için Amerika Birleşik Devletleri'nde 
halka açık büyük bir kuruluşun 
devralınması üzerine çalışıyorum.  
Bu bilgi henüz kamuya duyurulmuş değil, 
ancak kâr edecek müşterileri olan borsacı 
olan eşime bunu söylemek istiyorum. Şahsen 
kâr elde etmiyorsam, bu bilgiyi paylaşabilir 
miyim?

A:  Hayır. Maddi, kamuya açık olmayan bilgilerin 
paylaşılması yasa dışıdır ve CBRE politikasını 
ve İş Davranış Kurallarını ihlal eder.
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Finansal Sorumluluk

Finansal Sorumluluk
CBRE çalışanları olarak, şirket operasyonları ile 
ilgili finansal bilgileri kaydederken ve bildirirken 
dürüst davranmakla yükümlüyüz. Zaman 
çizelgeleri, gider raporları, gelir makbuzları veya 
diğer türdeki mali beyanlar gibi herhangi bir şirket 
içi denetimle veya prosedürlerle bağlantılı mali 
bilgiler sağlar, gözden geçirir veya onaylarsanız, 
doğru, zamanında ve eksiksiz bilgi sağlamanız 
gerekir. Yanlış veya yanıltıcı kayıtların veya 
belgelerin düzenlenmesi veya onaylanması veya 
herhangi bir varlık veya yükümlülüğün uygun 
şekilde açıklanmaması kesinlikle yasaktır.

CBRE, bilinçli iş kararları vermek adına mali 
açıdan dürüstlüğümüze bel bağlar. İş ortakları, 
hükümet yetkilileri ve yatırımcılar dâhil olmak 
üzere paydaşlarımız da öyle. Onlara doğru, 
zamanında ve eksiksiz mali beyanlar ve bilgiler 
sağlamak sadece iyi bir iş uygulaması değil, 
aynı zamanda şirketimizi yöneten kanun ve 
düzenlemelerin de gerektirdiği bir durumdur. 
Finansal dürüstlük taahhüdümüz, müşterilerimiz 
adına yönettiğimiz kaynakları da içine alır.

Finansal beyanlarımızın herhangi bir yönü veya 
herhangi bir muhasebe veya denetim veya iç 
kontrol meselesi ile ilgili endişeleriniz varsa veya 
birileri sizinle iletişime geçerse, bunu derhal 
yöneticinize veya CBRE Etik Yardım Hattı dâhil 
elimizdeki raporlama seçeneklerinden herhangi 
biri aracılığıyla bildirmelisiniz.

CBRE Çalışan İntranet ağında BRE 
politikalarına ve bu bölümde belirtilen diğer 
önemli bilgilere erişebilirsiniz.

ARAMA İÇİN ANAHTAR KELİME: 

İş Davranış Kuralları

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Hizmet 
(Service)

Müşterilerimizin 
yaşadığı güçlüklere 

şevk ve özenle 
yaklaşıyor, 

doğru insanları, 
sermayeyi ve 

fırsatları birbirine 
bağlayarak uzun 

süreli ilişkiler 
kuruyoruz.

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Yolsuz ve Dürüst Olmayan 
Davranışlarla Başa Çıkmak

Hizmet değerimiz, bizi rakiplerimizden ayıran ve 
müşterilerimize en iyi sonuçları sunmaya iten şeydir. 
Ancak bu tek başına başarı garanti etmez. Kusursuz 
hizmet sunmak için her zaman ve her yerde adil ve 
etik iş anlaşmaları yapma sorumluluğunu almalıyız. 

Yolsuz ve Dürüst Olmayan 
Davranışlarla Başa Çıkmak
Müşteriler CBRE'yi yalnızca sunduğumuz üstün 
hizmet için değil, aynı zamanda adil ve etik iş 
anlaşmaları konusundaki itibarımız nedeniyle de 
seçiyor. İtibarımız binlerce çalışanın sıkı çalışmasıyla 
oluşturulmuş olsa da, sadece bir çalışanın rüşvet veya 
komisyon teklif etmesi veya kabul etmesi buna zarar 
verebilir.

Rüşvet, çoğu ülkede bir suçtur ve para cezaları ve 
hapis dâhil olmak üzere ciddi cezalarla sonuçlanır. 
Devlet memurlarına, müşterilere veya satıcılara 
asla rüşvet teklif etmemeli veya vermemelisiniz 
(üçüncü bir şahıs aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 
olarak). Rüşvet veya komisyon teklifini asla kabul 
etmemelisiniz. Küçük bir hediye veya teşekkür 
göstergesi bile yasa dışı olabilir veya işi elde etmenin 
veya sürdürmenin veya uygunsuz bir avantaj 
sağlamanın bir yolu olarak görülebilir. Ayrıca, tüm 
harcamalarınızla ilgili hesap verebilir durumda olmalı 
ve istenirse destekleyici belge sağlayabilmelisiniz. 
Doğru ve iyi belgelenmiş defter ve kayıt tutmak, 
yolsuzluk riskinin azaltılması açısından kritik öneme 
sahiptir.

S:  Proje öneri sürecinin bir parçası 
olarak üç tedarikçi arasından seçim 
yapıyorum. Bir tedarikçi bana, pahalı 
bir spor müsabakası için bedava bilet 
teklif etti. Kabul etmek cazip geldi. Edebilir 
miyim?

Y:  Hayır. Pahalı biletler, CBRE'nin Hediye ve 
Eğlence politikasını ihlal eder ve şirketin 
itibarını riske atar. Aşırıya kaçan bir 
hediye teklif edildiğinde kibar ve net bir 
şekilde "hayır" demeli ve e-posta veya 
sesli posta yoluyla teklif edilirse yazılı 
olarak "hayır" yanıtını vermelisiniz.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


25

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Yolsuzlukla İlgili Karar Verme

Bazen, küçük bir meşru olmayan ödemeyle bir 
projenin programın gerisinde kalmasını önlemek 
gibi, yanlış bir hareket doğru gelebilir. Ama asla 
yapılması gereken doğru şey bu değildir. Herhangi 
bir yolsuzluğa karışmaya karşı koyma ve ihlalleri 
bildirme konusunda kişisel sorumluluğunuz var. 
Kasıtlı olsun veya olmasın bu kuralları ihlal etmek, 
siz ve CBRE açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

Şunlara dikkat edin:

• Devlet memurları, siyasi partiler, 
müşteriler, tedarikçiler veya aile 
üyeleriyle bağlantılı olabilecek hayır 
kurumlarına veya kuruluşlarına bağış 
talepleri

• Olağan dışı, aşırı ve sıra dışı hediye, 
ikram veya seyahat talepleri

• Belgelerin işlenmesi, izinlerin 
verilmesi gibi rutin resmî işlemler için 
veya normal süreci veya prosedürü 
hızlandırmak için ekstra ödemeler

• İmtiyazlı muamele veya diğer türde 
uygunsuz ticarî faaliyetler için teşvik 
veya karşılık olması amaçlanan 
ödemeler

Değerli bir şey ödeme veya hediye etme talebi, teklifi veya vaadi söz konusu oldu.

Doğrudan veya aracılar vasıtasıyla dolaylı olarak talep, teklif veya taahhüt edilecek olsun ya 
da olmasın,

• Resmî yetkisi çerçevesinde alıcının herhangi bir hareketini veya hareket etmeme durumunu ya da kararını 
veya karar vermeme durumunu uygunsuz şekilde etkileyecek mi?

• Alıcıyı, görevlerinin ifasıyla ilgili olarak hareket etmeye veya hareket etmekten kaçınmaya sevk edecek mi?

• Uygunsuz avantaj sağlayacak mı?

• İş elde etmeyi veya sürdürmeyi sağlayacak mı?

• Alıcıyı, söz konusu üçüncü tarafın herhangi bir bir hareketini veya hareket etmeme durumunu ya da 
kararını veya karar vermeme durumunu etkilemek veya tesir altında bırakmak için üçüncü bir şahıs (bir 
Devlet Kurumu dâhil) üzerinde nüfuz kullanmaya teşvik edecek mi? veya

• Üçüncü bir tarafın herhangi bir hareketini veya hareket etmeme durumunu ya da kararını veya karar 
vermeme durumunu etkilemesi veya tesir altında bırakması durumundan sonra alıcıyı "ödüllendirecek" mi?

HAYIR 
İhlal yok

YOLSUZLUKLA İLGILI KARAR VERME SÜRECI

EVET 
Dur ve Raporla

Ancak emin değilseniz, 
devam etmeden 
önce yetkili bir onay 
görevlisine, İş Davranış 
Kurallarına ve Küresel 
Politikaya 6.16 
(Yolsuzlukla Mücadele) 
başvurun.

•  Yöneticinizle veya süpervizörünüzle konuşun

•   Üst Düzey Yönetimin bir üyesiyle veya İnsan, Etik ve Uyum veya 
Hukuk ekipleriyle iletişime geçin

•  Uyumluluktan Sorumlu Başkana e-posta gönderin.

•   İnternet üzerinden veya CBRE Etik Yardım Hattını kullanarak 
telefonla (yerel yasalar izin veriyorsa isimsiz olarak) rapor edin.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Adil Rekabet

Adil Rekabet
Adil rekabet, iş yapmak ve müşterilerimiz için 
yenilikçiliği teşvik etmek ve hizmetleri geliştirmek 
bakımından iyidir. Antitröst ve rekabet kanunları, 
hiçbir şirketin bir ürün veya hizmet üzerinde 
tekelinin olmadığı adil ve rekabetçi bir serbest 
piyasa sistemi sunar.

CBRE, faaliyet gösterdiğimiz her yargı alanında 
antitröst kanunlarına uyar. Adil bir şekilde 
rekabet ederiz ve rakiplerimiz, müşterilerimiz ve 
tedarikçilerimizle olan faaliyetlerimizi yöneten 
politikalarımız mevcuttur. Antitröst ve rekabet 
kanunlarına ve ilgili iç düzenlemelere kesinlikle 
uymanız gerekir. İhlaller, bireysel çalışanlar için 
para cezaları ve hapis dâhil olmak üzere ciddi 
cezalarla sonuçlanır.

En ciddi antitröst iddialarından bazıları, sektör 
toplantıları ve etkinlikleri sırasında rakiplerle 
gayriresmî toplantılar yapmayı içerir. Dikkatli olun. 
Antitröst kanunları karmaşıktır ve ülkeye ve eyalete 
göre değişiklik gösterebilir. Rakiplerle herhangi 
bir temas, rekabet hukuku risklerini doğurabilir. 
Şüphe duyduğunuzda daima tavsiye isteyin.

Nelerden Kaçınmanız Gerekiyor?

• Fiyatlandırmayı sabitlemek, ihalelere 
fesat karıştırmak veya mal veya hizmet 
arzını kısıtlamak için rakiplerle resmî 
veya gayriresmî anlaşmalara girmek

• Rekabet açısından hassas bilgileri 
rakiplerle paylaşmak

• Potansiyel bir piyasa hakimiyeti 
konumunu kötüye kullanmak

• Serbest rekabeti engelleyen bir pazar 
ortamı yaratmak

• Piyasası bölgeye, müşteri tabanına 
vb.ne göre ayırmak

• Müşterilere veya tedarikçilere 
kısıtlamalar dayatmak

• Antitröst yasalarına aykırı şekilde 
belirli şirket birleşimi ve devralımlarına 
girmek

S:  CBRE’nin rakiplerinden biri için 
çalışan birini tanıyorum. Son proje 
teklifinin fiyatlarını sabitlemek 
üzere birlikte çalışmayı istemek 
için beni aradı. Ancak, yalnızca bir 
sonrakini kazanmalarına izin vereceğimize 
söz verirsek CBRE'nin bu sözleşmeye 
alabileceğini söylüyor. Kabul etmeli miyim?

Y:  Fiyat sabitlemeye veya ihaleye fesat 
karıştırmaya izin verilmez. Teklifi 
reddetmeli ve bu endişeyi İnsan, Hukuk 
veya Etik ve Uyum ekiplerine veya 
CBRE Etik Yardım Hattına bildirmelisiniz.
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Devlet Yaptırımları ve Kara Para 
Aklamanın Önlenmesi

Devlet Yaptırımları ve Kara Para 
Aklamanın Önlenmesi
CBRE küresel bir şirkettir ve ABD'deki uluslararası 
ticaret yasalarına ve diğer ülkelerdeki benzer 
düzenlemelere tabidir. Bu yasalar, yasa dışı fonları 
gizlemeye çalışan suçlularla, teröristlerle, yasaklı 
taraflarla ve kara para aklayanlarla iş yapmamızı 
veya onları desteklememizi yasaklar. Her zaman 
kiminle iş yaptığınızı bilmeli ve yürürlükteki 
kara para aklamanın ve terörün finansmanının 
önlenmesi kanunlarına uymalı ve yalnızca meşru 
kaynaklardan gelen fonları kabul etmelisiniz. 
Ticaret kanunlarını ihlal etmenin cezaları ağır 
olabilir.

Müşterinize veya satıcınıza sahip olan veya bunları 
kontrol eden kişi veya kuruluş veya fonun kaynağı 
veya işlemin amacı hakkında şüpheleriniz varsa, 
yöneticiniz veya süpervizörünüz veya CBRE Etik 
Yardım Hattı ile iletişime geçmelisiniz.

Ne yapmalısınız?

• İş yaptığınız her müşteri için her zaman 
gerekli olan Müşterinizi Tanıma 
sürecini uygulayın ve kara para 
aklamanın önlenmesi hakkında durum 
değerlendirmesi yapın.

• Birlikte çalıştığınız her tedarikçinin resmî 
şekilde işe alındığından emin olun.

• Müşterinin veya satıcının gerçekten 
var olduğunu ve fonlarının yasal 
kaynaklardan geldiğini teyit edin.

• Devlet yetkilileri veya politik açıdan nüfuz 
sahibi kişi tarafından kontrol edilen 
müşterilere veya satıcılara özellikle 
dikkat edin.

• Devlet yaptırımlarında veya yasaklı 
partiler listelerinde adı geçen bireyler 
veya şirketler gibi olası tehlike işaretlerine 
dikkat edin.

• İşlemin arkasındaki ticarî veya ekonomik 
nedenleri bilin.
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Ekip Markası Yaratma

Ekip Markası Yaratma
Çalışanlarımızın, gruplarımızın ve ekiplerimizin 
uzmanlıklarını ve deneyimlerini rekabet avantajı 
olarak konumlandırdıklarını biliyoruz. Ancak 
konu markamız olduğunda istikrar çok önemlidir. 
İstikrarlı marka temsiliyeti, CBRE’nin markasını 
rekabetten sıyırarak iş elde etmesine yardımcı 
olur ve müşterilerimizin beklediği uzmanlığı ve 
profesyonelliği yansıtır.

Yanlış, yanıltıcı ifadeler ve yanlış beyanlar markamızı 
olumsuz yönde etkileyebilir. Tüm çalışmalarınızda 
ve etkileşimlerinizde markanın itibarını korumak 
için CBRE adına çaba göstermelisiniz. CBRE'nin 
pazarlama ekipleri, yerel kanunlara veya 
düzenlemelere yanıt vermek için bölgeye, bölüme 
ve ülkeye göre farklılık gösterebilen pazarlama 
protokolleri ve politikaları hakkında daha fazla bilgi 
konusunda size yardımcı olabilir.

Markamızı Nasıl Temsil Etmelisiniz?

• CBRE logosunu tüm pazarlama 
materyallerine ekleyin.

• Temsil ettiğiniz iş kolunu tanımlayın.

• Yerel gayrimenkul acenteleri tarafından 
hazırlanan reklam yönergeleri gibi 
geçerli kanunlara ve tüm düzenleyici 
gruplara uyun.

• Hizmetlerinizi pazarlarken CBRE marka 
kurallarına uyum gösterin.

S:  Sermaye Piyasaları ekibinde yeni 
satış stajyeriyim. Üst düzey yöneticim 
müşterilerimiz için bir pazar raporu 
oluşturmamı istedi. Buna "CBRE Bandos 
Gayrimenkul Yatırımı" adını verdim ve 
CBRE logosunu öne çıkması için lacivert 
olarak değiştirdim. Bu değişikliklere izin 
veriliyor mu?

Y:  Hayır. Raporunuz, ilişkili olduğunuz 
iş kolunu doğru şekilde yansıtmalıdır. 
Pazarlama, reklam ve temsiliyet ile ilgili 
yerel gayrimenkul kanunlarını kontrol 
etmelisiniz. Ayrıca, raporunuzdaki CBRE 
logosunun ve markasının CBRE’nin 
marka portalında belirtilen kurallara 
uygun olup olmadığını da kontrol 
etmelisiniz.

CBRE Çalışan İntranet ağında BRE 
politikalarına ve bu bölümde belirtilen diğer 
önemli bilgilere erişebilirsiniz.

ARAMA İÇİN ANAHTAR KELİME: 

İş Davranış Kuralları
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Mükemmeliyet 
(Excellence)

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Herkesin Güvende 
Olmasını Sağlamak

Bıkıp usanmadan 
müşterilerimiz, 

çalışanlarımız ve 
hissedarlarımız 
için kazandıran 

sonuçlar yaratmaya 
odaklanıyoruz.

Başarımızın merkezinde Mükemmeliyet değerimiz 
var. Tüm yapı taşlarımız için istikrarlı üstün 
performans ve etik davranış beraberinde en iyi 
sonuçları üretmemizi sağlayan ve motive eden bir 
standartlar çerçevesi oluşturur.

Herkesin Güvende Olmasını 
Sağlamak
CBRE, güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlar. Bu 
yükümlülüğü yerine getirmedeki başarımız, 
kanunlara ve CBRE politikasına uyarak ve 
sağduyulu hareket ederek iş yerinde yaralanma 
olasılığını en aza indirmek için sizin üzerinize 
düşeni yapmanıza bağlıdır. Sağlık, güvenlik 
ve çevre politikalarımız, programımız 
ve standartlarımız, iş günü boyunca sizi 
desteklemek üzere kaynaklara, eğitime ve düzenli 
müşterilerimiz tarafında ve ofis konumlarımızda 
özel uzmanlara ulaşmanızı sağlar.

Ne yapmalısınız?

• Tüm yerel sağlık, güvenlik ve çevre 
kanunlarına uyun.

• İş yerimizdeki güvenliği izleyin ve sürekli 
olarak iyileştirin.

• İş yerimizdeki herhangi bir kişinin güvenliğini 
veya sağlığını tehdit eden veya çevreye zarar 
veren her türlü güvensiz durumu rapor edin.

• Ciddiyetti ne olursa olsun iş yerindeki 
yaralanmaları rapor edin.

• Asla, güvenli ve etkili çalışmanızı engelleyecek 
alkol, uyuşturucu veya diğer maddelerin etkisi 
altında çalışmayın.

S:  Ofis alanı inşaatında proje 
yöneticisiyim. Yapısal bir araştırma 
esnasında, ilerlemeyi güvensiz 
duruma getirecek bazı kusurlar fark ettim. 
Bu kusurları müşteriye ifade ederek projeyi 
tehlikeye atmak da istemiyorum. Ne 
yapmalıyım?

Y:  İnsanların güvenliği önceliklidir. Başkalarının 
sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak 
her türlü bulguyu derhal müşterinize ve 
yöneticinize bildirmelisiniz.

İyi çevresel uygulamalara sahip olmanın yanı 
sıra CBRE, çevre üzerindeki etkimizi en aza 
indirmeye ve müşterilerimizin de aynısını 
yapmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Çevrenin iyi 
muhafızları olma ve çalışanlarımız ve yaşadığımız 
ve çalıştığımız yerdeki topluluklar için yaşam 
kalitesini iyileştirme sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz.
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Gizliliğe Saygı

Gizliliğe Saygı
CBRE’in elinden her gün kişisel veriler geçiyor. Bireylerin gizlilik haklarına saygı duymayı ve 
çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenini muhafaza etmeyi sağlamak en önemli önceliğimizdir. 
CBRE'nin dünya çapında yasal, gizliliğe saygılı veri işleme uygulamaları gerçekleştirmesini sağlamak için 
kişisel veriler topladığınızda, kullandığınızda veya işlediğinizde bir dizi temel gizlilik ilkesine (Veri Gizliliği 
Kaidelerimiz) bağlı kalmanız beklenir.

CBRE’nin temel gizlilik ilkelerini proaktif şekilde uygulamaya koymak her çalışanın görevidir, bu nedenle 
bunlar iş yapma şeklimize kalıcı olarak dâhil edilir. Kişisel verileri anlamanıza yardımcı olması ve veri 
gizliliği politikamıza uyma konusunda daha fazla rehberlik sağlaması için CBRE’nin Küresel Veri Gizliliği 
Ofisi ile iletişime geçin.

S:  İnsan ekibinin üyesiyim. CBRE’nin 
ücret planlama aracında çalışırken, 
sorumluluğum dışında bir bölgedeki 
ve iş kolundaki çalışanların adlarına, 
iş unvanlarına ve ücret verilerine 
erişebildiğimi fark ettim. Ne yapmalıyım?

Y:  Bunu ve diğer olası gizlilik olaylarını 
CBRE’nin Güvenlik Operasyonları 
Merkezine rapor etmeniz gerekir. 
Bu bilgilere erişiminiz, raporlama 
yükümlülüklerini tetikleyebilecek ve 
erişimi kesinlikle bilmesi gereken esasına 
göre sınırlandırmak için acil önlem 
gerektirebilecek kişisel verilerin kazara 
ifşası sayılır.

Veri Gizliliğinin Dört Kaidesi

VERİ VE ERİŞİMİ 
ASGARİYE ÇEKİN

VERİLERİ EMNİYETE 
ALIN

VERİLERİ SİLİN

Kişisel veri toplamayı 
en aza indirin ve erişimi 
bilmesi gereken esasına 

göre sınırlayın.

Şifreleme ve parola 
koruması kullanarak 

kişisel verilerin 
güvenliğini sağlayın.

Artık ihtiyaç olmadığında 
kişisel verileri silin.

CBRE'nin topladığı kişisel 
veriler ve bunları nasıl 
kullanmak istediğimiz 
konusunda şeffaf olun.

ŞEFFAF OLUN

1 2 3 4
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

İşletme Kayıtlarını, 
Verilerini ve E-postayı 

Saklama ve İmha Etme

İşletme Kayıtlarını, Verilerini ve E-postayı Saklama ve İmha Etme
Normal iş akışı içinde yüzlerce belge ve e-posta iletisi ve veri tabanlarında sayısız veri noktası oluşturup 
idare ediyorsunuz. Belgelerinizden ve verilerinizden bazıları iş kayıtları sayılır, ancak çoğu iş dışı 
kayıtlardır.

Tüm CBRE çalışanları, gereksiz ve aşırı bilgi depolamasından kaynaklanan maliyet ve riski azaltırken, 
iş kayıtlarımızın iş, operasyon ve yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamasına yardımcı olmaktan 
sorumludur.

7  CBRE Çalışan İntranet ağına erişiminiz varsa, programı Global Kayıt Tutma ve Bilgi sayfasında bulabilirsiniz. Her program, iş kaydı kategorilerini ve imha 
edilme öncesinde her birinin ne kadar süreyle saklanması gerektiğini listeler.

8 Outlook gelen kutunuza düşen iletiler veya gönderilmiş klasörlerinizdekiler 90 gün sonra otomatik olarak silinecektir.

S:  Bir veri tabanında CBRE’nin yıllık ve 
beş yıllık nakit vergi tahminleri ve son 
beş yıldır bütçelenmiş efektif vergi 
oranı hesaplamaları ile çalışıyorum. 
En son yılın verilerini bir elektronik tabloya 
indirmek ve yedek kopya olarak kişisel bulut 
depolama hesabıma e-posta ile göndermek 
istiyorum. CBRE'nin politikaları açısından 
endişe yaratacak bir durum mudur?

Y:  Evet. İlk olarak, verilerin bir kısmı saklama 
süresini aşmıştır ve güvenli bir şekilde imha 
edilmelidir. İkinci olarak ise, çalışanların 
CBRE verilerini kişisel e-posta ve depolama 
hesaplarına e-posta yoluyla göndermesi 
yasaktır. Tüm CBRE verileri, CBRE ortamında 
kalmalıdır.

İş Kayıtları √ Kayıtları ülkenize özgü kayıt saklama planınıza göre tutun7

İş Dışı Kayıtlar × Amacına ulaştıklarında ve artık iş değeri taşımadıklarında hemen silin

E-posta8

√ Şu özellikleri taşıyan geçmişe dönük önemli e-postaları arşivleyin

• 90 günü geçmiş bir değeri olan bir projeyle ilgili olanlar

• Önemli iş etkinliklerinin veya kararların kanıtını sağlayanlar

• Yasal veya mali gerekçeler dolayısıyla ihtiyaç duyulanlar

×  Geçmişe dönük önemli olmayan e-postaları arşivlemeyin (Örnekler: öğle yemeği 
planları, ticarî kuruluşlardan alınan haber bültenleri)

Ne yapmalısınız?

Yönetici veya Süpervizörseniz

Size rapor vermekten sorumlu bir çalışan CBRE'den ayrılırsa, kalıcı olarak silinmesinden 
önce Outlook posta kutusundaki herhangi bir e-postaya erişmek ve bunları arşivlemek üzere 
politikalarımız tarafından belirlenen belirli bir süreniz bulunmaktadır.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


32

CBRE İŞ 
DAVRANIŞ 
KURALLARI

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Elektronik Haberleşme 
Sistemlerimizi Kullanmak

Elektronik Haberleşme 
Sistemlerimizi Kullanmak
İnternet erişimi, e-posta, sesli posta ve telefon 
hizmetleri gibi elektronik iletişim sistemlerimiz, 
işimizi destekleyen temel araçlardır. Bu 
sistemleri ve sosyal medyayı, RISE değerlerimiz 
ve politikalarımızla uyumlu olarak profesyonel, 
saygılı, güvenli ve yasal bir şekilde kullanmaktan 
sorumlusunuz.

İletişimin veya gönderinin CBRE’nin itibarını 
ve belirli bilgilerin gizliliğini koruma görevini 
nasıl etkilediğini ve alıcı kitle tarafından nasıl 
yorumlanabileceğini düşünmeden sosyal medyada 
iletişim kurmayın veya herhangi bir gönderi 
yayımlamayın.

Sosyal medyayı kullandığınızda, markamızı temsil 
edersiniz ve itibarımızın koruyucusu olursunuz. 
Uygunsuz davranış, gizli bilgilerin paylaşımı, taciz, 
şirket sistemlerinin kişisel meseleler için aşırı 
şekilde kullanımı ve dolandırıcılık, ister çevrim 
içi ister şahsen gerçekleştirilsin aynı şekilde 
muamele görür. Platform veya ortam ne olursa 
olsun, bu faaliyetlere tolerans gösterilmeyecektir. 
Yayımlamadan önce düşünün.

S:  CBRE’nin performansından gurur 
duyuyorum ve yüklü kazançlarımız 
ve önümüzdeki çeyrekte kapanması 
beklenen bir şirket birleşimi nedeniyle 
hisse senedi fiyatımızın yükselmesini 
bekliyorum. Bunu sosyal medyada 
yayımlayabilir miyim?

Y:  Hayır. Maddi, kamuya açık olmayan 
bilgilerin paylaşılması yasa dışıdır 
ve CBRE politikasını ve İş Davranış 
Kurallarını ihlal eder.

Ne yapmalısınız?

• İletişimde veya gönderide adı geçen 
herhangi bir şirket, grup veya bireyin 
yanı sıra alıcı kitlenize karşı da saygılı ve 
duyarlı olun.

• Sosyal medyada faaliyette bulunurken, 
fikir ve beyanlarınızın şirketi değil, 
yalnızca sizi bağladığını açıkça belirtin.

• CBRE'nin veya müşterilerimizin gizli veya 
özel bilgilerini ifşa etmeyin.
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Elektronik Pazarlama

Elektronik Pazarlama
CBRE tarafından veya CBRE adına sağlanan tüm 
doğrudan pazarlama, ülkeye, bölgeye ve eyalete göre 
değişiklik gösteren geçerli yasa ve düzenlemelere 
uygun olmalıdır. Bu yasalar, müşterileri ve olası 
müşterileri arama, onlara metin, posta, e-posta veya 
faks gönderme biçiminizi etkiler.

Elektronik pazarlamayla ilgili yasa ve düzenlemelere 
uyulmaması, CBRE'yi, sizi ve müşterilerimizi önemli 
yasal para cezalarına, davalara ve/veya itibar kaybına 
maruz bırakabilir.

S:  CBRE’nin işini büyütmeye çalışıyorum 
ve üçüncü bir kişi bana olası 
müşterilerin bir listesini ve iletişim 
bilgilerini satmayı teklif etti. Bu 
potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilecek 
pazarlama materyallerini ve araştırma 
raporlarını e-posta ile göndermek ve 
süreci bir telefon görüşmesiyle takip etmek 
istiyorum. Yapabilir miyim?

Y:  Hayır, diğer soruların yanı sıra, olası 
müşteri listesinin yürürlükteki yasalara 
uygun olarak CBRE tarafından 
derlendiğine ve CBRE tarafından 
kullanılabileceğine dair makul güvence 
elde etmek için gereken durum tespiti 
olmadan bunu yapamazsınız. Bu 
tür durum tespiti, listedeki kişilerin 
kişisel verilerinin toplanmasına ve 
ifşa edilmesine onay verdiklerinin, 
CBRE'den pazarlama iletişimi almamaya 
karar verdiklerinin ve herhangi bir 
uygun arama-yapma kayıt listesine 
kaydolmadıklarının doğrulanmasını 
içerebilir.

Nelerden Kaçınmanız Gerekiyor?

• Talep edilmemiş ve istenmeyen pazarlama 
iletişimlerini doğrudan elektronik ortamda 
gönderme

• Başka bir tarafın fikrî mülkiyet haklarını ihlal 
eden aldatıcı veya yanıltıcı reklam veya içerik 
kullanma

• Herhangi bir arama-yapma kaydındaki 
telefon numaralarına tele-pazarlama iletileri 
gönderme

• Otomatik arama sistemlerini kullanarak 
telefon görüşmeleri yapma

• Listelerin ilgili yasalara uygun olarak 
derlendiğini ve paylaşıldığını güvence altında 
almadan üçüncü şahıslardan potansiyel 
müşteri oluşturma listelerini satın alma veya 
kullanma
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CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.

Kamusal ve Siyasi İşlere 
Katılım

Kamusal ve Siyasi İşlere Katılım
Hayatınızı, toplumunuzu ve işinizi etkileyen
politika, eğitim ve politik konularda yer almanız 
tavsiye edilir. Bu faaliyetler bazen topluluk önünde 
konuşmayı, fikirleri yayımlamayı veya medyaya 
röportajlar vermeyi gerektirir. Bu faaliyetlere 
katılırken, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi asla 
CBRE'nin fikirleriymiş gibi lanse etmemelisiniz. 
Bununla birlikte, her zaman CBRE'yi temsil 
ettiğinizi ve CBRE'nin itibarına veya müşterilerle 
ilişkilerine zarar vermekten kaçınmak için sağduyulu 
davranmanız gerektiğini lütfen aklınızda bulundurun.
Yerel veya bölgesel bir pazar lideriyseniz, herhangi 
bir şirket dışı faaliyete katılırken sağduyunuzu 
kullanmalısınız. Şirket içindeki konumunuz, 
söylediğiniz veya yaptığınız neredeyse her şeyin 
CBRE'ye atfedilebileceği anlamı taşır.

S:  Ekibim ve ben yirmi yılı aşkın süredir 
aynı baskı hizmet sağlayıcısını 
kullanıyoruz. Kısa bir süre önce web 
sitelerinde CBRE logosunun ve bir 
referansın yayımlandığını öğrendim. CBRE 
logosunu kullanmak için hiçbir zaman 
bir referans veya izin sağlamamıştık. Ne 
yapmalıyım?

Y:  Ekibinizin bu hizmet sağlayıcıyla uzun 
süredir ilişkisi olmasına rağmen, CBRE 
adımızın veya logomuzun kullanımını 
onaylamamış. Dahası referans yanıltıcı. 
Hizmet sağlayıcı ile temasa geçmeli 
ve marka kimliğinin ve referansın 
kaldırılmasını istemelisiniz.

9 Örneğin, ABD Politikası 6.17: Siyasi Katkılar.

Ne bilmeniz gerekiyor?

• Pazar veya iş kolu liderinizden, iş
birliği direktörünüzden veya Kurumsal
İletişimden izin almadan CBRE'nin adını
veya logosunu kullanmayın, bir mülakata
katılmayın veya kendinizi CBRE çalışanı
olarak tanıtmayın.

• “Kayıt dışı” hiçbir şey söylemeyin.

• CBRE veya müşteriler hakkındaki hiçbir
bir gizli bilgiyi “sızdırmayın”.

• Müşteri bilgilerini ifşa etmeyin.

Siyasi Katkılar ve Lobicilik

Hükümetlerin veya yetkililerinin kurumsal siyasi 
katkıları ve lobicilik faaliyetleri çoğu ülkede katı 
düzenlemelere tabidir. Bu nedenle, CBRE genel olarak 
şirket fonlarının siyasi katkılar için kullanılmasını 
yasaklar.9 CBRE, yalnızca çok kontrollü bir süreç 
yoluyla ve Hukuk Departmanının onayı ile kamu 
işlerine dâhil olacaktır.

Referanslar

CBRE, başkalarının ismimizi kamuya açık duyurular, 
basın bültenleri, reklamlar, röportajlar veya dijital 
veya basılı pazarlama materyalleri dâhil olmak üzere 
her türlü kamuya açık promosyonda kullanmasını 
yasaklar. Bir müşteri veya iş ortağı CBRE’den bir 
referans isterse, bir istisna için Kurumsal İletişim Üst 
Düzey Direktörü ile yazılı olarak temasa geçmelisiniz. 
İstinaslar garanti edilmez ve herhangi bir zamanda 
iptal edilebilir.

CBRE'nin adı ve logosu, yeni iş almada fark yaratan 
bir unsur; yetenekleri çekmek için bir işaret ve 
bir değer sembolüdür. Bu nedenle, CBRE adını ve 
markasını korumak amacıyla CBRE adına yaptığınız iş 
ve etkileşimler dikkatle ele alınmalıdır. 
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İş Ortaklarımızın 
Değerlerimizi  

Paylaşmasını Sağlamak

İş Ortaklarımızın Değerlerimizi Paylaşmasını Sağlamak
CBRE’nin, hizmet sağlayıcılarımızın ve diğer tedarikçilerimizin değerlerimizi paylaşmasını sağlamak için 
bir Tedarikçi Davranış Kuralları bulunmaktadır.

Tedarikçi Davranış Kuralları, dünya çapındaki tedarikçilerimizin uyması gereken etik, yasal, çevresel ve sosyal 
açıdan sorumlu gereklilikleri ortaya koymaktadır. Buna istinaden yolsuzluk, haksız iş uygulamaları, veri 
gizliliği ve bilgi güvenliği, çıkar çatışmaları, istihdam uygulamaları bağlamında insan hakları, istihdamla ilgili 
sağlık ve güvenlik sorunları, tedarikçi tarafından sunulan hediyeler ve çevresel uyumluluk ve sürdürülebilirlik 
gerekliliklerini ele almaktadır. Kapsamlı bir liste olmaktan ziyade gerekliliklerle ilgili üst düzey genel bilgi 
sağlamaktadır. Tedarikçi seçimi ve tedarikçiyle işin sürdürülmesi bakımından kilit öneme sahiptir.

CBRE, kanunların lafzına ve ruhuna uygun şekilde iş yapmaya kararlıdır. Tedarikçilerimizin Tedarikçi 
Davranış Kurallarımıza uymaları gerekir.

S:  CBRE tedarikçilerinden birinin çalışanı 
bana, yasal sınırı aşan fazla mesai 
yapmaya zorlandığını, istihdam özlük 
haklarının tam olarak ödenmediğini 
ve maaşını zamanında almadığını söyledi. 
Ne yapmalıyım?

Y:  Bu sıkıntıyı, CBRE Etik Yardım Hattı dâhil 
olmak üzere herhangi bir raporlama 
seçeneği aracılığıyla bildirmelisiniz. 
Tedarikçi, modern kölelik suçu işliyor 
olabilir ve bu sorunu dile getirme 
sorumluluğunuz bulunuyor.

Ne bilmeniz gerekiyor?

• Küresel olarak tedarikçileri kullanan tüm 
CBRE işletmelerinin ve departmanlarının, 
tüm tedarikçi sözleşmelerine ve satın 
alma siparişlerine Tedarikçi Davranış 
Kurallarını dâhil etmesi ve/veya bunlara 
atıfta bulunması gerekir.

• Tüm CBRE işletmeleri ve departmanları, 
ilgili tedarikçilerinin Tedarikçi Davranış 
Kurallarına uyup uymadığını makul 
şekilde izlemeli ve uyumsuzluk tespit 
edildiğinde uygun önlemleri almalıdır.

Yöneticilerin Özel Rolleri
CBRE adına üçüncü şahıslarla ilişki  
kuruyorsanız, şunlardan sorumlusunuz:

• Tedarikçiye iş sağlamadan önce uygun durum 
tespiti yapmak ve tehlike işaretlerini belirlemek 
ve uygun şekilde çözmek

• Tedarikçiye iş sağlamak için uygun bir iş 
gerekçesinin olduğunu teyit etmek

• Tedarikçiye hizmetleriyle orantılı olarak ücret 
sağlamak

• Ödeme koşullarının şirket politikalarına uygun 
olmasını sağlamak

• Tedarikçinin CBRE'ye sunduğu hizmetleri 
uygun şekilde belgelemek

• Hizmetlerin düzgün şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak için kontrol mekanizmalarını 
uygulamaya koymak

CBRE Çalışan İntranet ağında BRE 
politikalarına ve bu bölümde belirtilen diğer 
önemli bilgilere erişebilirsiniz.

ARAMA İÇİN ANAHTAR KELİME: 

İş Davranış Kuralları

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Sonuç
İş Davranış Kurallarımız, CBRE'deki iş hayatınızda karşılaşabileceğiniz her durumu önceden tahmin edemeyecek olmasına karşın, bu kuralların ilkelerini 
uygulamak çoğu durumda doğru kararları vermenize yardımcı olabilir. Ek rehberlik veya desteğe ihtiyacınız olduğunda, nereden bilgi veya yardım alabileceğinizi 
bilmenizi sağlar.

İş Davranış Kuralları ve Etik ve Uyum Programı konusunda verdiğiniz sürekli destek için teşekkür ederiz.

Harekete Geçmeden Önce Sor

• Yasal mı?

• Güvenli mi?

• Şirket politikasına uyuyor mu?

• Yapılması gereken doğru şey bu mu?

• Müşterilerimiz, medya veya topluluklarımız 
tarafından nasıl algılanır?

Bu Kuralları Hatırlayın
• Şirketin politikalarını ve standartlarını ve 

pozisyonunuz için geçerli olan kanunları bilin.

• Bu standartlara asla uymamazlık etmeyin.

• Emin olmadığınızda, bilen birine sorun. 

Kaynaklar Mevcuttur

"Yapılması gereken doğru şey" veya birinin iş 
yerindeki davranışıyla ilgili sorularınız veya 
endişeleriniz olursa, bunu süpervizörünüze veya 
müdürünüze sormanızı öneririz. Bunu yapma 
konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, 
lütfen size sunulan diğer birçok raporlama 
seçeneği aracılığıyla endişenizi dile getirin:

•   Üst Düzey Yönetiminde bir kişi; İnsan, Etik ve   
Uyum veya Hukuk ekipleri

•  Uyumluluktan Sorumlu Başkan

•  CBRE Etik Yardım Hattı

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime 
geçin:

Laurence H. Midler
Başkan Yardımcısı, Baş Hukuk Müşaviri
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com

Elizabeth E. Atlee
Kıdemli Başkan Yardımcısı, Baş Hukuk Müşaviri 
Yardımcısı ve Etik ve Uyum Baş Sorumlusu
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

İş Davranış Kuralları 34 dilde mevcuttur. Tüm çalışanlar bu kuralları 
okumaktan, anlamaktan ve yönergelerine uymaktan sorumludur. İş 
Davranış Kuralları yürürlükteki her kanunu, kuralı veya yönetmeliği 
kapsamaz veya tüm sorulara yanıt vermez. Şüpheye düştüğünüzde, 
sağduyulu davranmalı ve uygun davranış şekli hakkında rehberlik 
almalısınız. İş Davranış Kuralları bir iş sözleşmesi veya sürekli istihdam 
güvencesi teşkil etmez. CBRE ve çalışanlarının münhasır faydasına 
yöneliktir ve başka herhangi bir tarafça kullanılamaz veya o tarafların 
eline bırakılamaz.

SEC ve Diğer Devlet Kuruluşları ile 
İletişimler 

Bu İş Davranış Kurallarındaki veya CBRE ile 
yapılan başka herhangi bir sözleşmedeki ya da 
CBRE’nin ilkelerindeki aksine herhangi bir hükme 
bakılmaksızın, herhangi bir yasal veya düzenleyici 
gerekliliği ilgilendiren olası ihlaller ile ilgili olarak 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 
ya da başka herhangi bir hükümet veya kanun 
uygulayıcı kurumla iletişim kurabilir, iş birliği 
yapabilir veya buralara dava açabilir, şikâyette 
bulunabilir ve (1) iletişimler ve ifşalar yürürlükteki 
kanunla tutarlı olduğu ve (2) ifşa edilen bilgiler 
avukat-müvekkil gizliliğine tabi bir iletişim yoluyla 
elde edilmediği (bu bilgilerin ifşa edilmesine 
yürürlükteki federal yasa, avukat davranış kuralları 
veya başka bir hükme binaen avukat tarafından 
bir şekilde izin verilmesi durumu dışında) sürece, 
CBRE’ye bildirimde bulunmaksızın veya CBRE’den 
onay almaksızın herhangi bir geçerli yasa veya 
yönetmeliğin ihbar hükümleri kapsamında 
korunan herhangi bir devlet kurumuna belge 
veya diğer bilgileri sağlamak dahil olmak üzere 
ifşaatta bulunabilirsiniz. CBRE, SEC’e veya başka 
bir devlet kurumuna yürürlükteki herhangi bir 
yasanın veya yönetmeliğin ihbar hükümleri 
uyarınca bilgi sağlama karşılığında ödül alma 
hakkınızı sınırlamayacaktır. CBRE ile herhangi 
bir çalışan veya eski çalışan arasındaki yukarıdaki 
dille tutarsız olan veya herhangi bir kişinin 
yürürlükteki yasanın ihbar hükümleri kapsamında 
ödül alma yeteneğini sınırlayabilecek herhangi 
bir sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz 
sayılacak ve CBRE tarafından uygulanmayacaktır.

Değişiklikler ve Feragatler

Bu İş Davranış Kuralları zaman zaman 
değiştirilebilir. Yöneticiler veya icra kuru 
başkanlarına yönelik bu İş Davranış Kurallarının 
herhangi bir hükmündeki değişiklik, düzenleme 
veya feragat, CBRE'nin yönetim kurulu tarafından 
onaylanmalıdır. Böylesi herhangi bir değişiklik, 
düzenleme veya feragat, yürürlükteki yasalara, 
kurallara ve düzenlemelere (borsa kuralları dâhil) 
uygun olarak derhal açıklanacaktır.

CBRE Etik Yardım Hattı’na soru sorun veya hatalı davranış bildirin.
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Kara Para 
Aklamanın 
Önlenmesi

Suçluların yasa dışı yollardan elde edilen fonları meşru gelir kisvesi altında gizlemelerini önlemeyi amaçlayan yasaları, düzenlemeleri ve prosedürleri ifade eder.

Rüşvet
Karşılığında yasa dışı veya dürüst olmayan bir şey yapması için alıcının konumunu kötüye kullanmasını etkilemek amacıyla para, hediye, eğlence veya iyilik gibi 
değeri olan herhangi bir şey için yapılan bir teklif veya ödeme. 

İş Kayıtları
Önemli bir iş kararını hatırlama amacıyla tutulur ve yasal, sözleşmeye dayalı, mali raporlamayla ilgili olan veya düzenleyici yükümlülüklere uymak için yapılır. Biçimi 
veya konumu değil içeriği, bir iş kaydı olup olmadığını belirler. (Örnekler: sözleşmeler, denetim kayıtları, lisans kayıtları ve değerlendirmeler)

Bilgisayar Ağı
CBRE'nin bilgisayar ağı veya sistemleri, yerel alan (LAN) ve geniş alan (WAN) ağlarını, sunucu sistemlerini, veri merkezlerini ve tüm CBRE kontrollü sistemleri içerir, 
ancak bunlarla sınırlı değildir.

Doğrudan 
Pazarlama

Tek başına veya toplu olarak CBRE tarafından veya adına iletilen, (1) CBRE tarafından sunulan bir ürün, hizmet, pozisyon veya ücrete dayalı etkinlik reklamını yapan 
veya bunları teşvik eden veya (2) CBRE'yi herhangi bir şekilde tanıtan herhangi bir iletişim. Doğrudan pazarlama, yalnızca bekleyen bir işlem, hizmet veya ücrete 
dayalı etkinliği kolaylaştırmak veya bunlar hakkında güncelleme sağlamak amacıyla yapılan iletişimleri içermez.10

Cihaz
Şirket ağlarına veya bilgi varlıklarına erişmek için kullanılan masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, taşınır bilgisayarlar, depolama sürücüleri, akıllı telefonlar 
veya diğer benzer cihazlar.

Elektronik 
Pazarlama

Elektronik pazarlama, e-posta ile sınırlı değildir. Faks gönderme, web veya çevrim içi iletişim, metin mesajları, bloglar, mesaj panoları, Wiki’ler, internet radyosu veya 
video akışı, profesyonel veya topluluk ağı ve bilgi paylaşım siteleri, otomatik arama ve sosyal medya gibi diğer çevrim içi pazarlama araçlarını içerir.

Şifreleme Şifreyi çözmek için anahtara sahip olanlar dışında bilgiyi kimse tarafından okunamaz hâle getirerek koruyan matematiksel işlev.

Yurt Dışı Yolsuzluk 
Faaliyetleri Yasası

ABD vatandaşlarının ve kuruluşlarının, ticarî çıkarları için yabancı hükümet yetkililerine rüşvet vermesini yasaklayan Birleşik Devletler federal yasası.

İnsan Kaçakçılığı
Bir kişiyi kendi iradesine aykırı şekilde, emek veya hizmet sağlamaya veya fuhuş eylemlerinde bulunmaya zorlamayı veya mecbur bırakmayı içeren modern kölelik 
biçimi.

10  ABD'de uyarılar, sektör haberleri güncellemeleri ve hayır kurumu katkı talepleri gibi ticarî olmayan iletişimler doğrudan pazarlama iletişimi sayılmaz. Avrupa Birliği'nde hayır amaçlı talepler/bağış toplama etkinlikleri ve CBRE'yi tanıtan her 
şey doğrudan pazarlama iletişimi olarak kabul edilir.
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Bilişim Teknolojisi Tüm bilgisayar ekipmanı ve depolama ortamı (sabit veya çıkarılabilir).

İçeriden Öğrenilen 
Bilgilerin Ticareti

Gizli bilgilere erişim sağlayarak kendi menfaati için borsada alım satım yapma ile ilgili yasa dışı uygulama.

Maddi Olmayan 
Varlıklar

Şirketin maddi olmayan varlıkları arasında, ticarî markalar, iş ve pazarlama planları, maaş bilgileri ve yayınlanmamış finansal veriler ve raporlar gibi fikrî mülkiyet, 
gizli ve özel bilgiler yer alır.

Komisyon
Müzakere edilmiş bir rüşvet biçimidir. Komisyon, imtiyazlı muameleye veya alınan diğer uygunsuz hizmet türlerine karışılık olması amaçlanan yasa dışı bir öde-
medir. Komisyon, para, hediye, kredi veya değerli herhangi bir şey olabilir.

Müşterinizi Tanıma Müşterinin veya satıcının kimliğini belirleme ve doğrulama süreci.

Modern Kölelik
Kişisel veya ticarî kazanç için bir kişinin, güç, dolandırıcılık veya zor kullanarak mecburî çalıştırılmak üzere işe alınması, barındırılması, nakledilmesi, başkalarına 
verilmesi veya alınmasını içeren başka kişilerin sömürülmesi durumu.

İş Dışı Kayıtlar
İş kapsamına girmeyen belgelerin mükerrer sürümleri ve diğer önemli olmayan bilgiler. Çoğu belge ticarî olmayan kayıt kapsamına girer. (Örnekler: taslaklar, 
yazışmalar, eski ajandalar veya toplantı davetiyeleri)

Kişisel Veriler
Tek başına veya diğer makul şekilde mevcut verilerle birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak bir bireyi tanımlayabilen veya tanımlamak için kullanılabilen herhangi 
bir veri (biçimine bakılmaksızın). (Örnekler: isim, doğum tarihi, iletişim bilgileri, kimlik numaraları ve e-posta adreslerinin yanı sıra cinsiyet, medenî durum ve bir kişi 
tarafından ortaya konan ve bir kişi hakkındaki görüşler)

Politik Açıdan 
Nüfuz Sahibi Kişi

Devlet yetkilileriyle ilgili veya yakından ilişkili olan ve onların kararlarını etkileyebilecek biri.

Maddi Varlıklar Şirketin maddi varlıkları arasında mülk, ekipman, materyal, teknoloji vb. yer alır.

Sözlük
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