Müstakbel Çalışma Arkadaşımız,

Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki
çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Lütfen dikkatlice okuyunuz, Anlaşılmayan hususları sizinle mülakat yapan
yöneticimize sorunuz.

Reis Group
İnsan Kaynakları Departmanı

İçindekiler

Sunuş
Reis Şirketler Grubu
İnsan Kaynakları Politikamız









İşe Alım Süreçlerimiz
Kariyer Yönetimi
Eğitim politikamız
İş Güvenliği
Yönetim Çalışan İlişkileri
Performans Yönetim ve Değerlendirme Sistemimiz
Ücret Politikamız
Terfi Sistemimiz

Genel Çalışma Koşulları
İşgören Sözleşmesi (ek)
Disiplin Yönetmeliği (ek)
Performans Yönetmeliği (ek)
Etik Kurallarımız
Görev Tanımınız

Reis Şirketler Grubu 2001 yılında kurulan Reis Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. İle
ticari hayatına başlamıştır. Takip eden yıllarda sektörde eşzamanlı ve entegre
hizmet kalitesini artırmak maksadıyla diğer grup şirketleride kurularak bugün üç
ayrı ülkede toplamda 50’nin üzerinde çalışanıyla sektöründe saygın konumda bir
lojistik kuruluşudur.
Reis Şirketler Grubunun ilk kurulan firmaları Aile iştiraki iken, günümüz küresel
ekonomisinde artık şirketlerimiz çok ortaklı sermaye şirketleri olarak yollarına
devam etmektedirler.
Reis Şirketler Grubunda insan kaynakları politikamız çalışanlarımızın mutluluk ve
refahı üzerine kuruludur. Çalışanlarımızın refahı ve mutluluğu için onların
kariyerlerini geliştirmelerine yardım eder yol gösteririz. Çalışkanlık, Adalet ve
Dürüstlük en önemli değerlerimizdir.
İnsan Kaynakları alanında temel hedefimiz; dil, din, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım
gözetmeksizin doğru kişileri doğru pozisyonlarla buluşturarak şirketimizin
büyümesini ve gelişmesini desteklemek ve Reis ailesine katılan herkesin kendini
geliştirebileceği ve potansiyelini maksimum seviyede kullanabileceği bir çalışma
ortamı oluşturmaktır.
Reis Şirketler Grubu; ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri
odaklı
davranışlarla
yürüttüğü
görev
ve
sorumluluklarda
her
zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler
üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden
dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.
Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak
nitelikte sürekli gelişime, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık
olması beklenmektedir.

Reis Lojistik Şirketleri Grubu

Reis Taşımacılık A.Ş.
Reis Uluslararası Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Net Intermodal Lojistik ve Gümrük Muşavirligi A.Ş.
Reis Gümrükleme Müşavirlik Hizm. Ltd. Şti

Bağlı İştirakler

Alem Dış Ticaret A.Ş.
Net Yatırım A.Ş.
Charshi Bazaar Dış Ticaret A.Ş.

Yurtdışı İştirakler

ReisGroup ShpK – Arnavutluk
Donya Rahnavard Int. Transport Ltd. Co. - İran
Vadude Tarabar Transport A.Ş. – İran
Charshi-Bazaar Co. - İran

Genel Çalışma Koşulları

1 Mesai Saatleri
Reis Şirketler Grubu mesai saatleri;
Hafta içi:

08:30 – 18:00

Cumartesi: 10:00 – 15:00

2 Tatil Günleri
Pazar günleri ve resmi tatillerde*
*Zorunlu hallerde Resmi tatillerde fazla mesai yapılabilir

3 Sözleşme
Reis Şirketler Grubu tüm çalışanlarıyla belirli süreli (asgari 5 yıl) sözleşme mukabili
iş akdetmektedir.

4 İş Güvenliği
İşgören kendisinin ve diğer işgörenlerin güvenliğini sağlamakla ve gereken tüm
tedbirleri almakla yükümlüdür.

5 SGK
İşgören SGK kayıtları yapılmadan işbaşı yapamaz.

6 Yemek
Öğle yemekleri Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

7 Yol

Şirketimiz işgörenlerin Çalışma merkezlerine ulaşımından sorumlu değildir.
Bunun için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

8 Pozisyon Yükümlülükleri
İşgören kendisine teklif edilen pozisyonun görev tanımları içerisinde yer alan tüm
sorumluluklarını yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

9 Ücret
Reis Şirketler grubunda toplam performansa dayalı brüt ücret sistemi
uygulanmaktadır. Şirketimizde çalışanlara yılda 12 brüt maaş verilir. Makro
ekonomik durum, piyasa şartları vb. faktörler göz önüne alınarak her yıl Mart
ayında ücret çalışması yapılır.

I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli
değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve
dürüstlükle hareket ederiz.
B. Gizlilik
Gizli ve özel bilgiler; Reis Şirketler Grubu'na ait rekabet açısından dezavantaj
yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve
diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen
"gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.
Reis Şirketler Topluluğu çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve
çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin
korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri
korur, bu bilgileri sadece Reis Şirketler Grubu'nun amaçları doğrultusunda kullanır;
bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Bizim için, Reis Şirketler Grubu'na ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması
suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde
edilmesi (insider trading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de
görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik,
vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.
C. Çıkar Çatışması
Reis Şirketler Topluluğu çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı
amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın
vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar
sağlamayız. Reis Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde
bulunmayız. Reis adını ve gücünü, Reis kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla
kullanmaktan kaçınırız.
Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik
yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu
yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan
Kaynakları Bölümü'ne veya Etik Kurul'a danışırız.

D. Sorumluluklarımız
Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza,
tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Reis adına karşı
aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
1. Yasal Sorumluluklarımız
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve
milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara
doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari
oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi
olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi
yerine getiririz.
2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa
zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız.
Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize
saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma
ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir,
sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere
gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi
gözetiriz.

4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Reis Şirketler Grubu'nun sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza
değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan

kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik
çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı
verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme
potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda
yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve
hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz
ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.
5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi
zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve
kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten
kaçınırız.
Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları
destekleriz.
7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve
yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma
bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil
toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun
faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz
ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan
bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. Reis Şirketler
Grubunda hiçbir şekilde Din, Dil, Etnik köken ayrımcılığı yapılmaz.

8. "Reis" Adına Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve
dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde
tutmaya çalışırız.
Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve
etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli
özveriyi gösteririz.
Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet
vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş
ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye
ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketlerimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü
alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.
Grup Şirketleri'ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda
öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek
danışırız.

