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1.TANIM
Zirve Havayolları, pilotların görev ve sorumluluklarını yerine getirme, doğruluk ve dürüstlük ölçüleri içerisinde
ahlaki açıdan bakıldığında bireysel ve sosyal ilişkilerin esas temelini oluşturan kabul edilmiş kurallar bütünüdür

Zirve Havayolları tarafından benimsenmiş ve yönetim kurulu tarafından da kabul edilmiş etik kurallar Zirve
Havayolları ile uçan pilotlar ile personeller karar alma mekanizmasında yer alan veya pilot başvurusu yapmış
onay bekleyen pilot adayları üçüncü kişilerin sorumluluklarıyla sınırlı olmak üzere uymakla mükellef olduğu
kurallar olup personelin üçüncü şahıs kişilerle ve şirket içerisinde birbirleriyle ilişkilerini yürütmede esas alacağı
ana bir rehber,temel yönetim ilkeleridir.

Bu etik kurallar;

• Yönetim kurulu üyelerini,

• Ceo,Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı,

• Personeller,

• Şirket dışından Zirve Havayolları Discord kanalında bulunan isimler altında Havayolu’na hizmet veren,
Havayolu önemli iç bilgilerine ulaşmak yetkisine sahip üçüncü şahıs kişileri (sorumluluklarıyla sınırlı
olarak) kapsar.Havayolu tarafından yukarıda sayılan kişilere etik kurallar konusunda bilgi verilir ve bu
kurallara uyulması sağlanır.

1.2.1 HEDEFİMİZ
IVAO’nun vizyonuna uygun olarak hedefimiz yasal standartların şartları,kuruluşa bağlı iç-dış konular ile ilgili
taraflar ve pilotların beklentileri dikkate alarak Sanal Havayolu camiasında lider havayolu olarak sahip olduğumuz
pilotlarımızın beklenti ve taleplerini daima doğru yerde ve doğru zamanda ilkesiyle karşılarken IVAO
standarlarında kaliteli hizmet ile yeni pilotlar kazanmak ve havayolumuzu sürekli geliştirmek.

1.2.2 MİSYONUMUZ
Yenilikci,dinamik,değişime açık,sürekli büyüme ve iyileştirme sağlayarak uluslararası Sanal Havacılık camiasında
da rekabet edebilmek ana hedefimizdir. Bu hedefimize ulaşmamızdaki en önemli kaynağımız pilotlarımızdır.

Pilotlarımızın yüksek motivasyonu,ekip çalışmasına uyumu,yaratıcılığı,uçuşa odaklı oluşu ve verimliliği
başarımızın temelidir.Pilotlarımıza bu konuda eğitim vermek ve onların kendilerini geliştirmelerinde katkıda
bulunmak bizim önceliğimizdir.

1.2.3.AMACIMIZ
Diğer havayolları ile bağlı olduğumuz IVAO ve IVAOTR Diviyonu ile karşılıklı güvene dayalı iş birliği içerisinde
çalışır ve aynı kalite anlayışını paylaşırız.Rakip havayollarını da sistemimizin bir parçası olarak kabul ederiz.

Sanal Havacılık camiasında lider olmak için teknoloji ve varlıklarımızın kalitesini en üst seviyede tutar,etkin bir
şekilde kullanır ve yenilikleri yakından takip ederiz.Kaliteli ürün ve hizmet ile pilotlarımızın memnuniyetini
sağlayarak,risk ve fırsatları göz önüne alarak hizmet sürecinin ve yönetim sisteminin etkinliğini sürekli
iyileştirerek,IVAO da saygın ve tercih edilen bir havayolu olmayı amaçlarız.

2.1.SORUMLULAR
2.1. Yönetimin sorumluluğu
Zirve Havayolu etik kuralları çerçevesinde yöneticiler söz konusu kuralların tüm pilotlara aktarılmasından ve
faaliyetlerin bu kurala uygun yürütülmesinden sorumludur.
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Zirve Havayolu’na gelen her pilota eğitim programı aracılığıyla dökümantasyonlar ve bilgiler aktarılır, pilotlara bu
kuralların ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususu verilir.

3.UYGULAMA
3.1. GÜVENİLİRLİK VE DÜRÜSTLÜK
Zirve Havayolları personellerine ve pilotlarına karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.Dürüstlük ve
sadakat pilotlarımızın faaliyetleri üzerinde etkisi olacağından havayolu yönetimi tarafından izin verilmiş özel
faaliyetlerde vazgeçilmez ilkelerindendir.

4. Gizlilik ve HAVAYOLUNUN korunması
4.1.Taraflar arasında yürütülen Doküman yada paylaşılan iş konusu ile ilgili olarak,gizlilik içeriği açıkça belirtilen
bilgi ve belgelerin,ilgili kişinin onayı olmadıkça herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını temin eden
sözleşmedir.Bu sözleşme ile gizliliğin sınırları ve koşulları belirlenebilir.

3.2.a Konumu gereği havayolunca sağlanan veya pilotlara yol gösterici olma olasılığı bulunan bilgi ve dökümanlar
havayolu sırları,havayolu camiasına açıklanmamış yazılar ve doküman bilgileri, personellerin ve pilotların özlük
haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılan konuşmalardaki gizli bilgiler, havayolu gizliliğinin korunması
çerçevesinde değerlendirilir.

4.1.b Zirve Havayolu personellerine ve pilotlarına ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterir.Bu kapsamda
personellerin ve pilotların özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik yazışmaları bilgi sistemleri
tarafından kayıt altına alınır.Personellerine ve pilotlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez.

4.2.c Zirve Havayolu’na ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin içerden sızdırılarak herhangi bir yolla menfaat
elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

4.3.d Herhangi bir nedenle Zirve Havayolundan ayrılması durumunda görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan
her türlü belge,doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride Havayolu aleyhinde
kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterir.

4. Çıkar çatışması
Zirve Havayolu bünyesinde olan kişiler çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri
esnasında havayolu kararını korumaya özen gösterir.Kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına
gelebilecek her türlü belge,doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride havayolu
aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterir.

5. SORUMLULUKLARIMIZ
5.1.a Yasal sorumluluklarımız

• Zirve Havayolu yüksek etik davranış standartlarına bağlıdır.Tüm faaliyetlerini IVAO yasa ve mevzuatlara
tam bir uyum içinde sürdürür.

• Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken diğer tüm havayollarına menfaat
beklentisi olmaksızın yaklaşır,siyasi partilere,sivil toplum kuruluşlarına karşı (vs)tarafsız ve eşit
mesafede durur.

• Zirve Havayolu hazırladığı her türlü rapor,dökümantasyon ve kaydın mevcut IVAO mevzuat
doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.
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5.2.b. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

• IVAO ya bağlı IVAOTR Divizyonu sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında IVAO ve IVAOTR
Divizyonumuza sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek olmak.

• Görevini kötüye kullanma,saygısız,anlayışsız ve sorumluluk sahibi olmayan etik dışı davranışlardan
özellikle kaçınılırken bu tür eylemlerin ortadan kaldırılması konusunda çabalar göstermek..

• Karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamamaya
yönelik hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınmak.

• Tüm ilişkilerde iletişim faaliyetlerinde yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunmak ve yanlış yönlendirme
yapmamak.

• IVAO ve IVAOTR Divizyonu talimatları ve diğer bütün yükümlülükler tam zamanında yerine getirmek.

• Üçüncü şahıs kişi ve/veya kişiler hakkında olumsuz ve küçümseyen ifadeler kullanmamak.

5.3.c. Sosyal Sorumluluk

• Zirve Havayolu sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirir.

• Pilotlarımızın farkındalığını arttırmak amacıyla çalışmalar yapar.

5.4.d. Personellerine ve Pilotlarına karşı Sorumluluklarımız

• Zirve Havayolunda Irk,din,dil,etnik köken,milliyet ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.Eşit koşullardaki kişilere
eşit fırsat sağlanır.

• Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere haiz olarak personeller
tarafından ödül sistemi kapsamında madalya verilir. Gerektiğinde personel kadrosuna ilgili departman’a
seçilir.

• Havayolunda pilotlarına güvenli,rahat,teknoloji ile harmanlanmış bilgi ve sistemi kullanması olanağı
sunar.

• Havayolu bünyesinde bulunan kişi ve kişiler birbirlerine karşılıklı güven,saygı ve nezaket kuralları
çerçevesinde iletişim ve iş birliği yapmaları beklenir.

• Havayolu bünyesinde bulunanların öneri ve istekleri personel tarafından dinlenir,yanıtlanır ve
motivasyonu arttırıcı tedbirler alınır.

5.6.e. Sektöre İlişkin Sorumluluklarımız

• Rakip havayolu kuruluşlarına aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde sadece yasal ve etik olan zeminlerde
rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınırız.

• Rekabeti kısıtlamaya veya sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemeyiz.

• Karşılıklı bilgi ve fikir alışverişine daima açığız
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6. DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
6.1.a Amaç
Zirve Havayolu yönetim sisteminde yer alan dökümanların hazırlama,yayın ve revizyon edilme yöntemlerini
tanımlamaktadır.

6.2.b Kapsam
Zirve Havayolu bünyesinde yürütülen yönetim, sistem ve dökümantasyon faaliyetlerini kapsar.

6.3.c Tanımlar
DOKÜMAN: Eylemi nasıl yapacağımızı gösteren belgedir.(Örnek:yazı,resim,çizim,fotoğraf vb.)

KONTROLLÜ KOPYA: Yönetim sistemimiz içinde bulunması gereken yerlerde güncelliği garanti altına alınmış
dökümanlardır.

KALİTE EL KİTABI: Havayolunun kalite politikasını,hedeflerini,organizasyonunu, yetki ve sorumlulukları
tanımlayan tüm faaliyetleri tarif eden dökümandır.

HARİCİ DOKÜMAN: Yönetim sistemi içerisinde hazırlanan veya dışardan sisteme dahil edilen,faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine destek olan dökümanlardır.

6.4.d Uygulama
Havayolu Yönetim sistemi içinde yer alan bütün dökümanlar eksiksiz kontrol edilmeli ve yetkili kişi veya kişiler
tarafından güncel tutulmalıdır.Tüm kullanıcılar havayolu sistemi üzerinde kendi yetkileri dahilinde dökümanlara
erişebilmektedir.Dökümanların orjinalleri korunmakta ve havayolu tarafından muhafaza edilmektedir.

Bölüm yöneticileri tarafından sistemde oluşturulmuş dökümanlar Ceo tarafından haberdar edilerek kontrollü bir
şekilde değişiklik yapılabilir.

7. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
7.1.a Amaç
Zirve Havayolu kişisel verilerin korunması adına yönetimsel olarak çıkarılmış olan kişisel verilerin silinmesi,yok
edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik gereği kişisel verilerin saklanması ve imhasına
ilişkin Zirve Havayolları yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen izlenecek sürecin temel esaslarını
belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

7.2.b Kapsam
Bu politika havayolu nezdinde tutan,yönetmelik ile tanımlanan kisişel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri
kapsamaktadır.

Havayolu içerisinde belirtildiği şekilde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin işlendiği sistemlerde yer alan kişisel veriler
bu politika kapsamındadır.

7.3.c SORUMLULUKLAR

• Bu politikanın uygulanmasının temin ve takip edilmesi,

• Mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikleri,teknik altyapıdaki değişiklikler gibi durumların takip
edilmesi.



5

Zirve Havayolu Yönetmeliği

Zirve Havayolu Doküman no: A.0.1 Revizyon no: 1 sayfa no:4/5 Yayın Tarihi :01.05.20

• Veri saklama ve imha ile ilgili olarak yapılan iş programının takip edilmesi,gözden geçirilmesi ve iş
programları çerçevesinde yapılanların bu politika ile uyumlu olup olmadığının denetlenerek
uyumsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların bu politika ile uyumlu hale getirilmesinin
sağlanması,

• Bu politikada yer verilen çeşitli görevleri yerine getirilmesi.

• Yapılan tüm işlemlerde Ceo’ya mail yoluyla bilgi aktarılması,

8. Pilot Başvuru Yapma
• Şartlar,Koşullar ve Gizlilik Politikasını Okuyun.

• Başvuru formunu eksiksiz doldurun.

• Zirve Havayolu üyeliği için asgari yaş 16’dır.

• Zirve Havayolu için başvuruda bulunan kullanıcıların IVAO üzerinde aktif bir hesapları olması
zorunludur.

• Zirve Havayolu için kullanıcıların IVAO üzerinde’’Advanced Flight Student’’(FS3) rütbesine sahip
olması gerekmektedir.İstisnalar Zirve Havayolu Üye İlişkileri Departmanı tarafından yapılabilir.

• Zirve Airlines ACARS’ın kurulumunu yapın.(başvurunuz onaylandığında ve yazılı sınavı geçildiğinde
uygulanır)

• Zirve Havayolu için başvuruda bulunan kullanıcıların,başvuru için istenilen tüm bilgileri gerçek bilgileriyle
doldurmaları gerekmektedir.Başvuru sırasında yanlış bilgi beyan edilmesi durumunda başvuru
onaylanmaz ve bu durum başvuru onaylandıktan sonra anlaşılması durumunda üyeliği askıya alınır.

• Başvurunuzun onaylanmasına müteakip başvurunuzun onayını bekleyin ve Discord ses kanalımıza üye
olun

8.1.Pilot Başvuru Sözleşmesi

• Zirve Havayolu kayıt esnasında vermiş olduğunuz bilgileri üyeliğiniz silinmediği süre boyunca depolar.

• Üye hesapların inaktif olması halinde kullanıcı bilgileri yeniden aktif olunması durumuna karşın
saklanılmaya devam eder.Kullanıcının isteği doğrultusunda ya da sistem tarafından hesabın silinmesi
durumda kullanıcı bilgileri de beraberinde silinir.

• Zirve Havayolu’na kayıt olurken Üyelik Şartlarında belirtildiği gibi gerçek kişisel bilgilerinizi vermeniz
gerekir.

• Zirve Havayolu’na kayıt esnasında belirtildiği üzere kullanıcının telefon numarası vermesi zorunlu
değildir.

• Zirve Havayolu bazında yapılmış olan uçuşlar,kazanılan madalyalar,sıralamalar ve pilot profili diğer
üyeler tarafından görülebilir.

• Zirve Havayolu Web Sitesi herkese açık olan sayfada ad soyad, IVAO VID numarası,çağrı kodu,
havayolu tarafından belirlenen rütbe,kayıt tarihi ve toplam uçuş saati herkes tarafından görülebilir.
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Hazırlayanlar

Emre YALIMKILINÇ

Murat Gökhan OLGUNÖZ

Mustafa AY


