
MasterCard Davranış Kuralları



MasterCard’daki başarımız direkt 
olarak itibarımıza ve insanların bizim 
markamıza olan güvenine bağlıdır; 
bu güven onlara ulaştıracağımız 
ürünlerimizi kullandıklarında ve bunu 
gereken şekilde ulaştıracağımıza 
ilişkin güvendir. Her biriniz itibarımızı 
tanımlamak konusunda övgüler hak 
ediyorsunuz ve bunu korumanın 
sorumluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. 

Doğru ve yalnışı ayırt edebilmedeki 
kabiliyet verdiğimiz güvenin temelini 
oluşturur. Bu temel, kim olduğumuzun, ne yaptığımızın ve nasıl yaptığımızın 
merkezini oluşturur. MasterCard’ın Davranış Kuralları bize rehberlik sağlayan, 
standartlarımızı koruyan en yüksek seviyelerde halihazırda ne yaptığımızın 
göstergesidir. Bu kurallar şirketimizin temel değerlerini esas alır—Güven, Ortaklık, 
Çeviklik ve İnisiyatif —doğru kararları verme ve doğru davranışları sergilemede bize 
rehberlik eden önemli bir kaynaktır.

Lütfen Davranış Kuralları’nı incelemek üzere zaman ayırın ve buna göre de en 
önemlisi neyi nasıl yaptığınızın da ayrılmaz bir parçası haline getirin. İtibarımız buna 
bağlıdır. 

  —Ajay

Davranış 
DEĞErLErİMİZ

Güven, OrtAKLıK, ÇevİKLİK ve İnİSİYAtİF

Yönetim Kurulu Başkanımızın Mektubu   
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vizyonumuz

Misyonumuz

Değerlerimiz

Paranın da ötesinde bir dünya

Ödemeleri güvenli, basit ve akıllı bir hale getirmek için her gün ve her yerde 
teknolojimizi ve uzmanlığımızı kullanırız  

  

Bütünlük içinde ve saygılı davranır, açıklığı teşvik ederiz

 

   

Hiçbir konuyu ertelemeden anında harekete geçer, yeniliklerimiz  
ve icraatımızla değer katarız

Herkesin çıkarı için; hizmet verdiğimiz müşterilerimizin, tüccarların, iş 
ortaklarımızın, hükümetlerin ve toplumların çıkarı için bir ekip olarak çalışırız

 

Cesur ve özenli adımlar atma gücümüz yüksektir ve sonuçlar sunma 
konusunda kendimizi sorumlu hissederiz

vİZYOnUMUZ MİSYOnUMUZ DeĞerLerLerİMİZ

Güven

ÇevİKLİK

OrtAKLıK

İnİSİYAtİF
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Davranış Kurallarımız ve Birbirimizle  
Gurur Duyarız 
Sorumluluk Sahibiyiz 

MasterCard olarak etik ve sorumlu bir şekilde davranmanın sadece doğru olan şey değil, işi doğru yapmanın 
yolu olduğunda da inanırız. Her gün işimizin bir parçası olarak müşterilerimiz, rakiplerimiz, meslektaşlarımız, 
hissedarlarımız, satıcılarımız ve resmi ve düzenleyici makamlar dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kurumlarla 
iletişime geçeriz. Böylesine geniş bir kesimle iletişimlerimizin saygılı ve iş etiği çerçevesinde ilerlemesini ve 
geçerli tüm yasal ve düzenleyici mevzuata uygun olmasını güvence altına almaya çok dikkat ederiz.

Davranış Kuralları, Kurallar içinde topluca çalışanlar olarak belirtilen, MasterCard’ın dünyanın her yerindeki 
çalışanları (yan kuruluşlarımızın çalışanları dahil) ve müdür sıfatıyla görev yaptıklarında, MasterCard 
Yönetim Kurulu üyeleri için geçerlidir. MasterCard’ın sözleşmeli, şartlı ve geçici çalışanlarının da, MasterCard 
adına hareket ederken Kuralların hükümleriyle tamamen uyumlu ve bunlara aşina olmaları beklenir. 
Kurallar, MasterCard’ın Değerlerinin bir uzantısıdır ve tüm çalışanlar için geçerli olan standart davranış 
kurallarına dair bir çerçeve sunar. Öte yandan MasterCard’ın politikalarının ayrıntılı bir açıklaması olmadığı 
gibi olası her senaryoya hitap etmez. Bu Kurallarda ele alınanların ötesine geçen sorunlarla karşılaşıldığı 
zaman, çalışanlardan hem Kuralların ruhuna ve özüne hem de şirketin söz konusu meseleyle geçerli 
politikalarına uygun şekilde davranmaları beklenir. 

Kurallarda tanımlanan standartlar ve prosedürler ile MasterCard’ın geçerli politikalarına uyulması, şirkette 
çalışmaya devam edebilmenin bir ön koşuldur. Kurallarımız bir hizmet sözleşmesi olmadığı gibi, herhangi 
bir özel çalışma hakkını ifade etmez veya belirli bir süre için hizmet vermeye devam etme garantisi sunmaz.
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Bu Kuralların tamamında, çalışanların Hukuk Danışmanlığı bölümündeki herhangi bir 
avukatla irtibata geçmeleri teşvik edilir. Hukuk Danışmanlığı bölümündeki avukatlar  
veya şirket tarafından tutulan dış danışmanlar ile yasal öneriler almak üzere yapılan 
görüşmelerin, ayrıcalıklı görüşmeler olarak değerlendirildiğini unutmayın. Ayrıca, 
çalışanların şirket avukatlarının MasterCard’ın çıkarları doğrultusunda hareket etmek 
zorunda olduklarının ve çalışanların kişisel bir temsilcisi veya avukatı olarak işlem 
yapmayacaklarının bilincinde olması gerekir. 

Kuralları ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya uygun olmayan bir davranıştan 
kuşkulanırsanız, bir çalışan olarak şirketin çıkarları doğrultusunda davranarak sorunu  
en kısa zamanda müdürünüze, İşyeri Doğru Davranış İlkeleri biriminin bir üyesine,  
Uyum Birimi Başkanına, Baş Hukuk Danışmanlığına veya Hukuk bölümündeki  
bir avukata iletme sorumluluğunuz vardır. 

MasterCard müdürüyseniz, örnek davranış gösterme sorumluluğunuz daha da artar. 
Müdürlerin pozitif rol modelleri olmalarını ve aşağıdaki tavırları göstererek diğer çalışanları 
Kuralları sahiplenmeleri konusunda teşvik etmelerini bekleriz:

• etik davranışların uygun ve aktif uygulayıcısı olarak model olma;

• İş etiğinin ve bütünlüğün önemini açıkça tartışma ve vurgulama;

• etik sorunları üzerine samimi tartışmaların yürütüldüğü bir iş ortamı kurma ve  
bunu teşvik etme;

• "Maddi avantaj" sağlamak adına bütünlükten taviz verilmesini asla haklı 
çıkarmama;

• Açık sözlülüğe karşı misilleme girişimlerine izin verilmemesini garanti altına alma; ve

•  Sorunları baş gösterdiği anda çözme ve sorunun büyümesini önlemek için  
yardım alma.  
 

açıkça Konuşma 
Sorumluluğumuz vardır

MasterCard olarak tüm çalışanların  
özellikle etik meseleler ile ilgili olarak açıkça konuşma 
hakkı ve sorumluluğu olduğunu hissetmesi gerektiğine 
inanırız. Bu Kuralların, şirket politikasının ve yasaların 
ihlal edildiğinden kuşkulanıyorsanız veya gerçek bir 
ihlalin söz konusu olduğunu düşünüyorsanız hemen 
bildirmelisiniz. Ayrıca MasterCard şefleri kusurlu davranış 
bildirimlerini anında ve uygun bir şekilde ele almalıdır. 
MasterCard, bildirilen tüm sorunlu veya etik dışı 
davranışlar hakkında soruşturma başlatacaktır. 
Soruşturmalar, şartlara göre makul ve mümkün olduğu 
ölçüde gizli tutulacaktır.  

Sanırım müdürüm 
Davranış Kurallarında yanlış 
olduğu belirtilen bir davranış 
sergiliyor. Bunu bildirirsem  
işimi daha zorlaştırabileceği için 
onu rapor etmeye çekiniyorum.  
Ne yapabilirim?

Bu konuda müdürünüzle 
doğrudan rahatça 
konuşamayacağınızı 
düşünüyorsanız, çalışanların 
kullanabileceği diğer birçok 
bildirim kaynaklarından birini 
deneyebilirsiniz. Etik Yardım 
Hattı'yla İletişim kurmak  
da ideal bir seçenek olabilir. 
MasterCard iyi niyet çerçevesinde 
bir endişenizi dile getirmeniz 
durumunda size karşı herhangi 
bir biçimde misilleme yapılmasına 
izin vermeyecektir.
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Kuralların ihlal edildiğine veya edilmek üzere olduğuna dair bir kanınız oluştuysa, önce 
kendinize şunları sormalısınız:

• Bu davranış dürüst olmayan, etik dışı veya yasa dışı bir davranış olarak görülebilir mi?

• Bu davranış MasterCard’a zarar verir mi? Bu davranış MasterCard’ın müşterileri, iş sağlayıcıları 
veya yatırımcıları gözünde itibarını düşürür mü?

•  Bu davranış diğer çalışanlar, yatırımcılar veya müşteriler gibi diğer menfaat sahiplerine zarar verir mi?

Bu soruların herhangi birine "evet" veya hatta "belki" yanıtını veriyorsanız, bildirmeniz gereken olası bir 
sorunu tespit etmişsiniz demektir. Kararlı davranıp endişelerimizi dile getirdiğimiz takdirde MasterCard 
Değerlerimizi yaşatır, MasterCard’ı ve birbirimizi korur ve doğru olanı yaparız.

Sorunu öncelikle müdürünüze veya aşağıdaki kaynaklardan birine iletin:

• İşyeri Doğru Davranış İlkeleri veya Küresel Soruşturmalar biriminin herhangi bir üyesi

• Hukuk Danışmanlığı bölümündeki herhangi bir avukat

• İşyeri Doğru Davranış İlkeleri ve Yolsuzlukla Savaş Birimi Müdürü

• Uyum Birimi Başkanı

• Baş Hukuk Danışmanı 

• İnsan Kaynakları (söz konusu durum olası bir tacizle ilgiliyse, yöneticinin adil olmayan bir tavır 
gösterdiği düşünülüyorsa veya çalışanlar arasındaki kişisel çatışmalarla ilgiliyse)

• etik Yardım Hattı; istenirse isimsiz bildirim yapılabilir; (yasalar tarafından izin verilmiş olan)

Ayrıca, Denetim Kurulu çalışanlar, hissedarlar ve diğerleri tarafından yapılan şikayetlerin alınması, 
korunması ve işleme konması ile ilgili Bildirim Prosedürleri mekanizması kurmuştur. Bildirim 
Prosedürleri şirket web sitesinde ve Kurum Yönetim tüzüğünde tanımlanmıştır. Bildirim Prosedürlerinde 
tanımlanan türde bir bildirim alan herhangi bir MasterCard görevlisi, müdürü veya çalışanı derhal Baş 
Hukuk Danışmanını bilgilendirmelidir. Bildirim Prosedürlerine ve etik Yardım Hattına yapılan şikayetler, 
sizin tercihinize bağlı olarak isim verilerek veya verilmeden yapılabilir.

Misilleme Yapmayız

Bir kişinin iyi niyet çerçevesinde mevcut yasaları veya düzenlemeleri, bu Kuralları veya MasterCard’ın 
ilgili politikalarını ihlal ettiğini düşündüğü herhangi bir davranışı sorgulaması, açıkça dile getirmesi,  
bu konuda bilgi sağlaması veya mevcut bir soruşturmaya veya işleme yardımcı olması durumunda,  
ilgili kişiye misilleme yapılması kesinlikle yasaktır. Öte yandan, doğru olmadığını bildiği bir bildirimde 
bulunan veya kuşku duyulan bir ihlal soruşturmasında tam olarak işbirliği yapmayan bir çalışan,  
bu Kuralları ihlal etmiş sayılır ve hakkında yaptırım işlemi uygulanır. 

Misilleme veya misilleme girişimi bildirimleri Küresel Soruşturmalar biriminin herhangi bir üyesine,Uyum 
Birimi Başkanına, Baş Hukuk Danışmanına, Hukuk Danışmanlığı Bölümündeki herhangi biravukata 
veya etik Yardım Hattına (www.mastercard.ethicspoint.com veya telefon yoluyla1-800-405-9318; ABD 
için ücretsiz yapılabilir. ABD dışı telefon numaraları için burayı tıklayın.Çalışanlar ayrıca yukarıda 
tanımlanan Bildirim Prosedürlerine de başvurabilir.



8 � MasterCard Davranış Kuralları

© 2014 MasterCard. Tüm hakları saklıdır.Doğruyu kestiremediğiniz durumlarda arayınız. Etik Yardım Hattı 1-800-405-9318. ABD Dışı

Birbirimize Saygı Gösteririz

MasterCard olarak farklılıklarımızla gurur duyar ve bunlara değer veririz. 
Kültürel, deneyim ve görüşlerdeki farklılıkların yanı sıra cinsiyet, toplumsal 
cinsiyet, etnik, ırksal, renk, milliyet, yaş, din, vatandaşlık, ailevi statü, 
medeni durum, kıdem durumu, yabancı uyruklu olma, cinsel yönelim veya 
bedensel/zihinsel engellilik konusundaki farklılıklarımızı çeşitliliğimiz 
olarak görür, çeşitliliklerimizi kapsamanın işimiz için iyi olduğunu ve 
şirketimizi daha da güçlendirdiğini düşünürüz. Biz bu gerekçelerin 
herhangi birinden dolayı yapılan ayrımcılık veya tacize müsamaha 
göstermeyiz. 

Her gün açık, farklılıklar içeren ve kapsayıcı bir kültür inşa etmek için 
çalışırız. Daha fazla bilgi edinmek için çalışanların MasterCard’ın İşyeri 
Politikaları incelemeleri gerekir. Herhangi bir MasterCard çalışanı 
kendisine karşı adil veya saygılı davranılmadığını düşünürse, İnsan 
Kaynakları İş Ortağı, Kurumsal İnsan Kaynakları biriminden veya Hukuk 
Danışmanlığı Bölümünün İstihdam Danışmanlığı biriminden herhangi bir 
kişi ile iletişime geçmelidir.

Çalışanların sorular sorarken kendilerini rahat hissettikleri ve sorunları 
kavrama, tartışma ve keşfetmede aktif rol üstlendikleri bir ortamı teşvik 
ederiz. Bu şekilde sorunları veya endişeleri daha büyük sorunlara yol 
açmadan çok önce tespit edip ele aldığımızdan emin olabiliriz. Güven 
aşılayan ve inisiyatif alıp kendimizi sorumlu hissetmemizi teşvik eden bir 
ortam kurmak için birlikte çalışmak, MasterCard kültürünün önemli bir 
parçasıdır. Bireyler, meslektaşlar ve bir şirket olarak başarımızı devam 
ettirebilmemizin koşulu hepimizin birbirine saygılı davranması ve en 
yüksek profesyonelliği ve etik standartları benimsemesidir. 

Kuralları İhlal Edersek ne Olur?

MasterCard'ın işini doğru şekilde yürütmeye olan bağlılığı nedeniyle, Kurallarımızın veya diğer şirket 
politikalarının ihlal edilmesinin sonucu iş akdinin feshedilmesine kadar varacak bir yaptırım işlemi 
olabilir. Yaptırımla sonuçlanacak kusurlu davranışlar şunlardır:

• Kuralları, şirket politikasını veya yasaları ihlal etmek veya diğerlerinden bunları ihlal etmesini  
talep etmek;

• Bilinen veya kuşku duyulan bir ihlalin üstünü örtmek; 

• Kuralları, şirket politikasını veya yasaları bilerek ve isteyerek göz ardı etmek;

• Başka bir çalışana bir etik sorun hakkında bildirim yaptığı için misilleme yapmak;

• Şirket politikası veya yasalara uyumun güvence altına alınması için liderlik yapmamak  
ve gayret göstermemek; ve

• Doğru olmadığı veya yanlış olduğu aşikar olan ihlal bildirimleri yapmak.
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etik Davranırız 
Çıkar Çatışmalarından Kaçınırız

Bütün çalışanların MasterCard'a bağlılık görevleri vardır ve herkes çıkar çatışmalarını 
önlemek için elinden gelen çabayı göstermelidir. MasterCard’ın başarısı, çıkar 
çatışmalarından etkilenmeyen kararlar verebilme becerimize bağlıdır. Çıkar çatışması, 
doğrudan veya dolaylı yolla bir kişisel çıkar varsayımının şirket işini yürütürken 
kararlarımızı veya faaliyetlerimizi etkileme olasılığı veya bizzat etkilemesi söz konusu 
olduğunda meydana gelir. Bir çıkar çatışması ihtimali bile MasterCard’ın markasına ve 
itibarına gerçek bir çıkar çatışması kadar zarar verebilir. Kararlarımızın, samimiyetimizin 
veya tarafsızlığımızın sorgulanabileceği durumlardan kaçınmamızın nedeni budur. 

Olası bir çıkar çatışmasıyla karşılaştığınızda kendinize şunları sorun: 

• Bu faaliyet kendi adıma, arkadaşlarım veya ailem adına çıkar sağlayabileceğim 
veya MasterCard’ın zararına olacak bir işle bağlantılı bir durum yaratır mı veya 
diğerleri tarafından böyle değerlendirilir mi? 

• Bu benim itibarımı sarsar mı, işimi yapma kapasitemi olumsuz yönde etkiler mi 
veya potansiyel olarak MasterCard’a zarar verir mi? 

• Bunun bir gazetede veya blogda ana sayfadan verilmesi MasterCard’ı veya beni 
utandırır mı? 

Bu soruların herhangi birine "evet" yanıtını verebiliyorsanız, ilgili ilişki veya durum 
muhtemelen bir çıkar çatışmasına neden olacaktır ve bundan kaçınmanız gerekir. 

Aşağıda çıkar çatışmalarının sık sık görüldüğü ve açığa çıkarılması gerektiği bazı alanlar 
verilmektedir: 

• 300 ABD Dolarından daha yüksek bedeli olan hediye veya ödül;

• Bedelini bir üçüncü tarafın ödediği bir gezi veya konaklama;

• Dış istihdam, bazı yönetim kurulu pozisyonları veya diğer yasal para getiren faaliyetler;

• Kişisel ilişkiniz olan bir üçüncü tarafla yapılan işlemler;

• Bir akrabanızı veya yakın kişisel ilişkiniz olan birini işe alma;

• MasterCard ile rekabet içinde olan, iş yapan veya iş yapmaya çalışan bir oluşum  
içinde (örneğin bir müşteri veya tedarikçi) maddi çıkar elde etme; ve

• MasterCard’ın yapmakta olduğu veya sağduyunuza dayanarak yapmayı 
düşündüğüne inandığınız bir işle rekabet içinde olan herhangi bir işte doğrudan veya 
dolaylı olarak yer alma.

MasterCard dışında bir 
ikinci işi kabul etmeme dair herhangi 
bir sınırlandırma var mı?

Evet. MasterCard dışında 
herhangi bir iş almanız, 
MasterCard’daki sorumluluklarınızla 
ilgili bir çıkar çatışması yaratmamalı 
veya yaratma olasılığı 
bulunmamalıdır. İkinci işiniz mevcut 
işinizden tamamen ayrı tutulmalı ve 
MasterCard’taki işinizi olumsuz 
yönde etkileyecek kadar zamanınızı 
almamalıdır. İkinci işinizi yerine 
getirirken hiçbir zaman 
MasterCard'ın adını, bilgilerini, 
zamanını, mal varlığını veya diğer 
kaynaklarını kullanmamalısınız. 
Çalışanların bir dış pozisyonu kabul 
etmeden önce onay almaları gerekir.
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Bir çıkar çatışmasının söz konusu olduğunu düşünürseniz, her zaman çevrimiçi bildirim formunu 
kullanarak en kısa süre içinde sorunu bildirerek, soruna birlikte bir çözüm bulmak için çalışmamızı 
sağlayın. Ayrıca, şartlarınız değiştiği anda yeni bir bildirim yapmanız gerekir. Çıkar çatışmasının bir 
Kural ihlali olması gerekmediğini ancak bunu bildirmemenin Kural ihlali olduğunu unutmayın. Çıkar 
Çatışmalarıyla ilgili daha fazla rehberlik almak için lütfen Çıkar Çatışması İlkelerini gözden geçirin.

Kurum Dışından Müdürler ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Çıkar Çatışmaları İle  
İlgili Rehber

Her müdür ve üst düzey yöneticinin şirkete karşı dürüst, etik ve bütünlük içinde davranma yükümlülüğü 
vardır. Buna kişisel ve profesyonel ilişkilerde ortaya çıkan gerçek veya olası çıkar çatışmalarını uygun bir 
şekilde ele almak (veya önlemek) da dahildir. Müdürlerin ayrıca MasterCard’ın iş ortakları veya 
rakipleriyle iş ilişkileri olabilir veya dış faaliyetlerle ya da istihdam işleriyle ilgileniyor olabilirler. Bu nedenle 
MasterCard’a karşı olan yükümlülüklerden ödün vermemek için özel özen göstermeleri gerekir. 
MasterCard’ın "ilişkili taraf" ile bir işlem, düzenleme veya ilişki (veya benzer etkinlikler serisi) bağlamında 
katılımcı olduğu ve ilişkili tarafın, doğrudan veya dolaylı olarak maddi çıkar sağladığı veya sağlayacağı 
olası veya aşikar çıkar çatışması nedeniyle risk daha da artar. "İlişkili taraf" üst düzey yönetici, müdür, 
yakın akrabalardan biri, şirketin hisse senetlerinin yüzde 5 veya daha fazlasını elinde tutan bir menfaat 
sahibi veya esasen yukarıdakilerden herhangi biri tarafından sahip olunan veya yönetilen bir kurum 
olabilir. Yukarıda tanımlanan herhangi bir ilişkili taraf işlemi ve 120.000 ABD Dolarından daha yüksek 
değerde (borç veya borç garantisi dahil) bir işlem, hemen Baş Hukuk Danışmanına bildirilmeli ve 
Yönetim Kurulu veya ilgisiz en az üç müdürden oluşan bir yönetim kurulu komitesinin onayı veya imzası 
alınmadan işleme koyulmamalı veya sürdürülmemelidir. 

Çıkar çatışmalarının her zaman belirgin olması gerekmez. Bu nedenle bir müdür veya üst düzey 
yöneticinin bir sorusu olursa veya kişisel ya da profesyonel çıkar çatışmasının farkındaysa, söz konusu 
çıkar çatışmasını anında Baş Hukuk Danışmanı veya Yönetim Kurulu Başkanına (CeO) bildirmesi gerekir. 

Eğlence Davetleri veya Hediye alışverişlerinde Sağduyumuzu Kullanırız

İş hediyeleri ve eğlence davetleri birçok iş çevresinde ortak bir nezaket göstergesidir ve küresel olarak 
kültüre göre farklılık gösterir. Ancak çok savurganca ve sıkça, cinsel imalarda bulunacak bir şekilde 
sunulur veya bu tür nezaket gösterileri bir iş kararını uygunsuz bir 
şekilde etkilemek için kullanılırsa, hediye ve eğlenceler uygun 
olmayan bir hale gelebilir. MasterCard’ın varlıklarını seyahat ve 
eğlence de dahil olmak üzere uygun bir şekilde kullanmak hepimizin 
yükümlülüğüdür.
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Genel bir kural olarak, talep edilmeden sunulan 300 ABD Doları veya daha düşük bir değerdeki hediyeler kabul 
edilebilir. Ayrıca, aynı kişi veya kuruluştan alınan çok sayıda hediye, yıllık bazda 300 ABD  
Dolarını geçmemelidir. 300 ABD Dolarından daha yüksek değere sahip herhangi bir hediyenin kabulü için 
önceden onay almak gerekir. 

Hediye kabulü konusunda aşağıdakiler geçerlidir:

• nakit veya nakit eşdeğeri hediyeler asla kabul edilmemelidir;

• Değeri 100 ABD Dolarını geçmediği ve nakde çevrilmediği müddetçe hediye  
çekleri ve kuponları kabul edilebilir;

• Bir rakipten hediye alınamaz;

• rüşvet kisvesi altında verilen herhangi bir şey alınmamalıdır; ve 

• MasterCard ile iş yapma girişimleri olan, MasterCard’a iş teklifinde bulunan  
ya da MasterCard ile sözleşme yenileyecek olan bir satıcı, iş ortağı ya da diğer  
kuruluştan hediye teklifi alırsanız, dikkatli olmalısınız.

Hediye verme konusunda aşağıdakiler geçerlidir:

• Geçerli iş uygulamasıyla tutarlı olmalıdır;

• Yasalara aykırı olmamalı veya şirketimizin yüksek bütünlük standartlarını  
ihlal etmemelidir;

• Alıcı şirketin politikalarına veya standartlarına aykırı olmamalıdır; 

• rüşvet kisvesi altında verilmemelidir;

• MasterCard’ın Hediye ve Misafirperverlik politikasında yer alan Hediye 
ve önceden onay sürecini takip etmelidir; ve

• tüm hediye, seyahat ve misafirperverlik masrafları MasterCard finansal  
belgelerde, kitap ve kayıtlarda kayda geçmelidir. 50 ABD Dolarından  
daha yüksek değere sahip tüm hediyeler Hediye Logunda yer almalıdır.

Herhangi bir resmi görevliye sunulacak hediye, yardım veya eğlence teklifiyle ilgili kuralların  
bu bölümde belirtilenlerden çok daha sıkı olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bir resmi görevli 
adına kişi başına 150 ABD Dolarını aşan herhangi bir harcama için otomatik yolsuzlukla savaş 
harcaması ön onay işlemi aracılığıyla önceden onay almak gerekir. ticari ortaklara sunulan 
Hediye ve misafirperverlik, Hediye ve Misafirperverlik Politikasında olan önceden onay sürecini 
gerektirir; tüm hediye ve misafirperverlikler MasterCard’ın Küresel eğlence ve ticari t&e Kart 
Politikasına da uymak zorundadır. Çalışanlar, hediye vermek ve misafirpervelik hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için Hediye ve Misafirperverlik Politikası bölümüne bakmalıdırlar.  

Yolsuzluk İçeren Uygulamalara Karşı Dururuz

MasterCard işini en yüksek etik standartlar ve Birleşik Krallık rüşvet Yasası, ABD Yabancı ülkelerde Yolsuzluk 
Uygulamaları Yasası ve MasterCard’ın iş yaptığı çeşitli ülkelerdeki yasalar dahil olmak üzere geçerli tüm rüşvet 
karşıtı ve yolsuzlukla savaş yasalarına uygun şekilde yürütür. MasterCard bütünlüğe ve şeffaflığa değer verir ve 
yolsuzluk içeren her türlü uygulamaya karşı, ister MasterCard çalışanları isterse MasterCard adına hareket eden 
üçüncü taraflar eliyle olsun, sıfır tolerans gösterir. Yetki dışı ödemeler ve rüşvet yerine geçebilecek veya yolsuz 
uygulamaya neden olabilecek vaat, teklif, ödeme veya bunları yapmak üzere görevlendirme Rüşvet Karşıtı ve 
Yolsuzlukla Savaş İlkesi tarafından yasaklanır ve bu tür davranışlara göz yumulmaz.

Bir satıcı bana basketbol 
maçı biletleri verdi. Bunları kabul 
etmemde bir sorun var mı?

Duruma göre değişir. Satıcı 
da katılacaksa bu bir iş eğlencesi 
olarak kabul edilebilir ve biletleri 
almanızda bir sakınca yoktur. Satıcı 
katılmayacaksa ve biletlerin fiyatı 
300 ABD Dolarından yüksekse, 
bunu bildirmeli ve biletleri kabul 
etmeden önce onay almalısınız.
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rüşvet Karşıtı ve Yolsuzlukla Savaş İlkesi şunları açıkça yasaklar:

• Aşağıdaki kapsamda uygun olmayan herhangi bir "ödeme" yapmak, teklif etmek  
veya yapması için birini görevlendirmek veya "değerli herhangi bir şey" sağlamak:

• Uygun olmayan bir avantajı güvence altına almayı, bir işi almayı veya elinde 
tutmayı garantilemek üzere baskı uygulamak, ikna etmek ve bir ihmali ya da kararı 
ödüllendirmek amacıyla herhangi bir kişiye veya herhangi bir kişinin  
isteği üzerine ödeme yapmak;

• eğer koşullar ödemenin tamamı veya bir kısmının, uygun olmayan bir avantaj elde 
etmek, işi elde etmeyi veya elinde tutmayı garantilemek üzere başka bir  
kişiye aktarılması, sunulması veya verilmesi olasılığını gösteriyorsa üçüncü  
taraf bir kişiye (örn. aracıya, acenteye) ödeme yapmak; veya

• MasterCard adına veya menfaatine bir üçüncü tarafa ödeme yapmak.

•  Bir üçüncü taraf aracılığıyla hangi biçimde olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak 
rüşvet, yolsuzluk uygulaması kapsamına giren veya uygun olmayan ödeme almak. 

Yasaklama herhangi bir üçüncü tarafa veya herhangi bir üçüncü tarafın isteği üzerine yapılan 
ödemeler için geçerlidir. Ancak iş yaptığımız ülkelerde özel yolsuzlukla savaş yasalarının  
mevcut olması nedeniyle bilhassa resmi görevliler söz konusu olduğunda  
büyük bir özen gösterilmelidir.

rüşvet ve yoksullukla savaş yasağı uygulamaları aşağıdakiler için geçerlidir:

• Dünyanın her yerindeki tüm MasterCard çalışanları (geçici ve şartlı çalışanlar  
da dahil); 

• MasterCard için veya adına faaliyet gösteren tüm üçüncü taraflar (sözleşmeli  
olanlar da dahil);

• Mevcut ve olası iş anlaşmaları için ödemeler; ve

• Kamu sektörü ve özel sektörde iş anlaşmaları için ödeme yapmak.

MasterCard’ın Rüşvet Karşıtı ve Yolsuzlukla Savaş İlkesi herhangi bir MasterCard  
defterinde, kaydında veya hesabında gerçeği çarpıtmayı, değiştirmeyi, tahribat 
yapmayı veya gizlemeyi ve aynı zamanda söz konusu belgelere yanlış veya yanıltıcı  
girişler yapmayı yasaklar.

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olursa lütfen her zaman Yolsuzlukla Savaş Biriminin bir 
üyesine veya iş birimi veya bölgenizin yasal danışmanına danışın. Daha fazla bilgi edinmek için 
çalışanların Rüşvet Karşıtı ve Yolsuzlukla Savaş İlkesini incelemeleri gerekir.

Yaptırımlara Uyarız ve Kara Para aklamayı Engelleriz

Kara para aklama, yasa dışı etkinliklerden elde edilen paranın, sanki bu para meşru kaynak veya  
işlemlerden geliyormuş gibi gösterilerek "aklanmasıdır". teröristler, yasadışı faaliyetler yoluyla elde ettikleri  
fonları veya herhangi bir hareketi gizlemek için, bu gibi yasal kaynaklardan veya bunun gibi farklı 
kombinasyonlardan faydalanırlar. ekonomik yaptırımlar; belirli bir amaca ulaşmak için belirli bir bireyi,  
şirketi veya sanayiyi izole veya küresel ekonomiden dışlamak için hükümetler veya uluslararası kuruluşlar 
tarafından uygulanan mali kısıtlamalardır. 

Ben bir hesap yöneticisiyim ve 
MasterCard’a önemli miktarda gelir 
getirebilecek yeni bir müşteriyle 
anlaşma yapmaya çalışıyorum. Müşteri 
onun ve ailesinin Grammy ödüllerine 
katılmaları için uçak biletlerini 
alırsak bizi sözleşmeyi imzalamakla 
ödüllendireceğini belirtti. Grammy 
ödüllerinin sponsorluğunu MasterCard 
yapıyor, kabul etmemde bir sakınca 
yok değil mi? 

Hayır. MasterCard’ı bir iş 
anlaşmasıyla ödüllendirmeleri 
karşılığında müşterilerimize asla 
avantaj sağlamayız. Bu bir rüşvettir 
ve yasa ihlalidir.  Müşteri eğlenceleri 
geçerli iş gerekçelerinin mevcut olduğu 
çeşitli durumlar için uygundur ancak 
bu örnek meşru durumlardan biri 
sayılmayacaktır çünkü amaç uygun 
değildir. 



13 � MasterCard Davranış Kuralları

© 2014 MasterCard. Tüm hakları saklıdır.Doğruyu kestiremediğiniz durumlarda arayınız. Etik Yardım Hattı 1-800-405-9318. ABD Dışı

Suçluların, teröristlerin veya yaptırıma maruz kalan kesimlerin MasterCard’ın ürün ve hizmetlerini 
kullanmasının engellenmesine yardımcı olmakta hepimize rol düşer. Her MasterCard çalışanı olası kara 
para aklama, terörü finanse etme veya ihlal eden yaptırımlar karşısında dikkatli olmalıdır. MasterCard 
ürünleri, sistemlerinin bunların herhangi biri için kullanıldığından kuşkulanıyorsanız, kuşkularınızı 
Küresel Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Yaptırımlar Uyum Birimi görevlisine iletmek sizin 
sorumluluğunuzdur. Çalışanlar, bu politika bağlamında kuşkulu faaliyetleri veya olası ihlalleri Uyum 
Birimi Başkanına, Baş Hukuk Danışmanına, Küresel Soruşturmalar birimine, Hukuk Danışmanlığı 
Bölümündeki herhangi bir avukata, Adli Denetim Grubuna veya etik Yardım Hattı aracılığıyla da 
bildirebilirler. Daha fazla bilgi edinmek için çalışanların MasterCard’ın Kara Para Aklamayı Önleme ve 
Küresel Yaptırımlar Politikasını incelemeleri gerekir.

Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi Dürüstlükle Pazarlarız

Başarılarımızı dürüst iş rekabetiyle elde ettiğimiz bir tarihimiz vardır. Yasa dışı veya etik dışı iş 
uygulamalarıyla rekabetçi avantaj elde etmenin yollarını aramayız. Her çalışan MasterCard'ın 
müşterileri, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri, rakipleri ve çalışanlarıyla adil bir şekilde iş yapmaya 
çabalamalıdır. Hiçbir çalışan manipülasyon, gizleme yoluyla, kurumun özel veya gizli bilgilerini 
kullanarak, maddi olguları çarpıtarak veya adil olmayan herhangi bir iş veya uygulamayla herhangi bir 
kimse üzerinden adil olmayan bir avantaj elde etmeye çalışmamalıdır.

rekabet yasalarına uymak için kaçınmanız gereken bazı durumlar vardır. rakiplerimizle iletişime 
geçerken, bazı hassas iş bilgileri hakkında tartışmaktan kaçınmalısınız. Özellikle aşağıdakileri asla 
yapmamalısınız:

• Bizim tarafımızdan satılan ürün veya hizmetler hakkında fiyat veya kullanım koşulu belirleme;

• Pazar, müşteri veya bölge paylaşımlarını kabul etme; ve

• Müşteriler, tedarikçileri veya diğer rakipleri boykot etmeyi kabul etme.

Genel olarak kuşkuya düştüğünüz zaman müdürünüz, iş biriminiz veya Bölge Danışmanınız, Hukuk 
Danışmanlığı Bölümündeki herhangi bir avukattan, Uyum Birimi Başkanlığından veya Baş Hukuk 
Danışmanından yardım alın ve bu konudaki yasanın ne olabileceğini tahmin etmeye çalışmayın. 

Daha fazla bilgi edinmek için çalışanların Küresel Anti Tröst ve Rekabet Yasası Politikasını incelemeleri gerekir.

Mali Defterleri ve Kayıtları Dürüst ve Doğru Bir şekilde Tutarız

MasterCard’ın defter ve kayıtlarının doğru 
tutulmasını, işlemlerin özünün adil ve makul bir 
şekilde yansıtılmasını güvence altına almaktan 
hepimiz sorumluyuz. MasterCard’ın defter ve 
kayıtları şirketin muhasebe politikalarına ve 
kurumsal denetim gereksinimlerine uygun 
olmalıdır.
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Anlaşmaları sonuçlandırmak, işlemleri kaydetmek, teslim tarihlerine uymak ve projeleri tamamlamak 
için çaba gösterirken en önemli noktanın doğru ve eksiksiz defter ve kayıt tutmak olduğunu 
unutmamalıyız. Bu nedenle, belgelerinize, kayıtlarınıza ve raporlarınıza son halini verirken bunların 
doğru olduğundan ve gerekli tüm onayların alındığından emin olun. 

Şirket belgelerinde veya raporlarındaki bilgileri veya faaliyetleri kasti olarak çarpıtmak, bu ilkelerin ciddi 
bir ihlalidir ve yasaları ihlal etme olasılığı vardır. Bunu hem sizin hem de şirket açısından ciddi sonuçları 
olabilir. Kayıtların kasten çarpıtılması veya yanlış tutulmasının sonucu iş akdinin feshedilmesine kadar 
varacak bir yaptırım işlemi olabilir ve ilave cezalar da söz konusu olabilir. Kuşkuya düştüğünüz anda 
eyleme geçmeden önce yardım almak her zaman daha iyidir.

Çalışanlar müşterinin, tüccarın, iş ortağının veya satıcının kendi mali bildirimlerinde doğru olmayan 
bir kazanç, gelir, nakit akışı veya bilanço elde etme amacı olduğunun düşünüldüğü durumlarda bu tür 
işlemlere girmemelidir. Herhangi biri sizden yanlış veya doğru olmayan bir temsilcilik yapmanızı 
isterse, bunu reddetmeli ve konuyu müdürünüze, İşyeri Doğru Davranış İlkeleri veya Küresel 
Soruşturmalar biriminin bir üyesine, Uyum Birimi Başkanına, Baş Hukuk Danışmanına, Hukuk 
Danışmanlığı Bölümündeki herhangi bir avukata, Mali İşler Genel Başkanına, Kurumsal Denetim 
Birimine ve Doğru Davranış İlkeleri Yardım Hattı’ na bildirmelisiniz.

Politik Sürece Gereğine Uygun Bir şekilde Katılırız

MasterCard işimiz, müşterilerimiz ve ödeme sistemindeki yeniliklerimiz konusundaki tartışmaya veri 
sağlayacak veya tartışmayı etkileyecek şekilde, politik süreci doğru bir şekilde yürütmeye çabalar ve 
bunu en akla uygun ve etik yolla yapmak için elinden gelen gayreti gösterir. MasterCard şirketin politik 
etkinlikleriyle bağlantılı olarak ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun davranır. MasterCard’ın dahil 
olduğu herhangi bir politik etkinlikte sadece şirketin çıkarları temel alınır ve bu tür etkinlikler görevli  
ve/veya yöneticilerinin özel politik tercihleri göz önünde tutulmadan düzenlenir. 

MasterCard’ın Kamu Politikası birimi, şirketin kamu politikası stratejisini denetler ve politik katkılar ve 
kurumsal politika harcamaları, Küresel Kamu Politikası Grup Başkanı tarafından onaylanır. Politik faaliyetler 
hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen MasterCard’ın Politik Faaliyet Açıklamasını inceleyin.  
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Bilgi ve varlıklarımızı Koruruz 
MasterCard varlıklarını Sorumlu Bir şekilde Kullanırız

etik ve bütünlük içinde çalışmanın bir parçası, MasterCard’ın fiziksel varlıklarının yanı sıra markamız, 
itibarımız, veri ve gizli bilgilerimiz dahil olmak üzere maddi olmayan varlıklarımızı korumayı da kapsar. 
MasterCard’ın varlıkları sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Size MasterCard tarafından verilen 
(masaüstü ve/veya diz üstü) bilgisayarın (PC) yanı sıra erişim sağladığınız diğer MasterCard cihazları 
veya sistemleri aslen iş amaçlı kullanım içindir. İşinizi engellemediği veya MasterCard’ın politikaları veya 
standartlarını ihlal etmediği müddetçe, PC bilgisayarınız veya MasterCard tarafından sunulan diğer 
cihazların sınırlı ölçüde ve uygun şekilde kişisel amaçlı kullanımı kabul edilebilir. Ayrıca şirket 
bilgisayarları veya ağ sistemlerini asla uygun olmayan bir amaçla, örneğin müstehcen ve cinsel içerikli 
malzemeleri izlemek için kullanmamalıyız. Çünkü bu sitelere erişmek MasterCard kültürüne, iş ortamına, 
sistemlerine ve internet ağına zarar verebilir.

MasterCard’ın fikri mülkiyeti en değerli varlıklarından biridir. MasterCard’ın ticari sırlarını ve 
mülkiyetindeki diğer bilgilerini korumalısınız. Ayrıca diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına da saygı 
göstermelisiniz. MasterCard'ın bilgi, ürün, yazılım, hizmetler gibi varlıkları ve işyeri eşyası, donanım ve 
malzemeleri gibi somut varlıkları içine alan mal sahipliğine saygınız, MasterCard varlıklarının 
korunması ve işin sorunsuz yerine getirilmesi açısından ayrılmaz bir parçadır.

Bilgiyi Özenli Bir şekilde Ele alırız

Hizmet verdiğiniz sürece gizlilik içeren, rekabet açısından hassas patentli ve/veya MasterCard’ın yaptığı 
sözleşme gereği gizli tutmak zorunda olduğu bazı MasterCard, müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları veya 
başka bir üçüncü tarafla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. MasterCard’ın söz konusu bilgiyi kamuya açtığına 
veya bilgiyi kamuoyuna açma hakkı olduğuna dair bilgi olmadığı müddetçe bu bilgilerin gizli olduğunu 
varsaymalısınız.

MasterCard veya başka bir şirketle ilgili, erişim sağladığınız herhangi bir gizli bilgiyi korumak için makul 
ve gerekli önlemleri her zaman alın. Herhangi bir gizli bilgiyi kendi aile üyeleriniz dahil olmak üzere 
MasterCard dışındaki herhangi bir kişiye iletmemelisiniz.

Kendi şirketimiz içinde ve iş arkadaşlarımız arasındayken 
bile gizli bilgileri sadece bilmesi gerekenlerle 
paylaşmalısınız. Bu yükümlülükler MasterCard’tan 
ayrılsanız bile devam edecektir.
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Bilgi ve varlıklarımızı Koruruz

MasterCard, küresel bir şirket olarak Bilgi varlıkları toplar, işler, kullanır ve üretir.  
MasterCard, Bilgi varlıklarını MasterCard’ın herhangi bir fikri mülkiyeti veya MasterCard 
tarafından elde edilen, sahip olunan veya aktarılan kamuya ait olmayan veya kişilere 
özgü elektronik, matbu formda veya diğer formlarda, depolama ortamı ve ekipmanında, 
bilgisayar yazılımı ve elektronik iletimler dahil olmak üzere herhangi bir biçimde veya 
ortamda saklanan herhangi bir bilgi olarak tanımlar. Bilgi varlıkları aşağıdakileri 
içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

• toplanan veriler

• Anonim İşlem verileri

• İş İrtibat verileri

• Şirketin Performans verileri

• rakibin verileri

• Gizli İşlem verileri 

• Müşteri verileri

• Müşteriye rapor edilen veriler (örn. Çeyrek Bazlı üye raporlaması (QMr) verileri)

• Çalışan verileri

• tüccar verileri

Bilgi varlıklarının doğru şekilde kullanımı, MasterCard’ın marka ve itibarının korunması  
ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyulması açısından önemlidir. Küresel Gizlilik ve 
Veri Koruma Politikasını çalışanlara MasterCard’ın Bilgi varlıklarını nasıl toplayacakları, 
kullanacakları ve saklayacakları bakımından rehberlik eder ve MasterCard’ın yönetimle 
ilgili yasal, sözleşmeden kaynaklanan ve etik sorumluluklarını yerine getirmesini ve Bilgi 
varlıklarını korumasını sağlar. 

Müşteriler, tüketiciler, çalışanlarımız, Yönetim Kurulumuz, tüccarlarımız, sözleşmeli 
çalışanlarımız veya verilerin tutulduğu sistemlerimizle ilgili kişisel veya hassas verilere 
erişim sağladıysanız, bu verinin toplanması, kullanılması ve açıklamasıyla ilgili tüm 
geçerli politikalara uygun davranmalısınız. Şunları yapmalısınız:

• Sadece belirli bir iş etkinliği için gerekli olan verileri toplayın;

• Kişisel bilgilere meşru iş amaçlarıyla erişin;

• Kişisel bilgileri ve hassas verileri güvenli bir şekilde saklayın ve elden çıkarın;

• Kişisel bilgileri sadece bu bilgileri gizli tutmakla yükümlü ve sadece bu sebepten dolayı  
kullanacak yetkili taraflara iletin (şifreleyerek güvenli hale getirin); ve

• Olası herhangi bir gizlilik ihlali veya güvenlik risklerini anında Küresel Gizlilik Birimi veya Hukuk 
Danışmanlığı Bölümüne bildirin.

Bir kuruluş adına 
çevrimiçinde çekiliş düzenledik.  Kayıt 
sayfasında katılımcılara sadece çekilişi 
yönetmek ve kazananlara bildirim 
yapmak amacıyla kişisel bilgilerini 
kullanacağımızı söyledik. Şimdi yeni 
bir teklif daha hazırlıyoruz ve önceki 
çekiliş için kayıt yaptıranların da 
ilgisini çekeceginden kesinlikle eminim. 
Kart sahiplerine e-posta göndererek 
yeni teklifimiz hakkında  
bilgi verebilir miyiz?

Hayır.  Çekilişe katılanlar 
e-posta adreslerini vermiş olabilirler 
ancak MasterCard’a çekiliş 
promosyonuyla ilgili olmayan bilgileri 
kendilerine göndermesi için izin 
vermediler.  MasterCard tarafından 
toplanan kişisel veriler, sadece veriler 
toplandığı zaman geçerli olan amaç 
için kullanılmalıdır.
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Herhangi bir sorunuz varsa, Küresel Gizlilik ve veri Koruma Müdürü veya bu biriminin bir çalışanıyla 
iletişim kurun. Daha fazla bilgi edinmek için çalışanların Küresel Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını 
incelemeleri gerekir.

Bilginin hassasiyetine karar vermekten, bilgiye sahip olmaktan ve bilgi için gerekli uygun koruma 
seviyesini belirlemekten hepimiz sorumluyuz. tüm çalışanların ister müşteri bilgileri, çalışan bilgileri veya 
diğer kişisel bilgiler ister gizli iş bilgileri olsun, gizli bilgilerin tamamının gizli tutulmasını, doğru ve ilgili 
yasalara, düzenlemelere ve Küresel Bilgi Güvenliği Politikası bünyesindeki Boşaltılmış Çalışma Masası 
İlkesine uygun şekilde kullanılmasını güvence altına almak için yeterli özeni göstermesi gerekir. Menkul 
kıymetler piyasalarını etkileyebilecek bilgileri kullanırken de özel önlemler almak gereklidir.

Hükümet yetkilileri veya dış tarafların avukatları denetleme, inceleme, araştırma veya MasterCard'a karşı 
diğer davalar ile ilgili olarak sizinle doğrudan iletişime geçmek isteyebilirler. Bu tür soruşturmalar herhangi 
bir yanıt veya bilgi verilmeden önce Hukuk Danışmanlığı bölümünün dikkatine sunulmalıdır.

Ayrıca, çeşitli resmi kurumlardan, avukatlar ve diğer taraflardan MasterCard işlem verilerine veya diğer 
Bilgi varlıklarına erişim isteği alabilirsiniz. MasterCard Bilgi varlıklarıyla ilgili her türlü istek, bilgi isteğinde 
bulunan yetkiliye herhangi bir bilgi veya yanıt verilmeden önce Gizlilik ve veri Koruma bölümünün 
dikkatine sunulmalıdır. Bu, böylesi soruşturmaların ilgili yasal ve veri koruma gereksinimlerine uygun 
şekilde ele alınmasını garanti altına alır. 

Bilgiyi Suiistimal Etmeyiz

İşinizi yaparken MasterCard, müşterileri, tedarikçileri veya iş ortakları veya başka bir üçüncü tarafla ilgili 
"maddi, kamuya açık olmayan bilgiler" diye nitelendiren bazı gizli bilgileri öğrenebilirsiniz. Maddi, kamuya 
açık olmayan bilgilerin açıklanmasının MasterCard ve sizin açınızdan ciddi sonuçları olabilir. Bu nedenle,  
bu tür bilgileri kendi aile üyeleriniz ve arkadaşlarınız da dahil olmak üzere şirket dışından herhangi bir 
kişiye açıklamamalısınız. Sadece MasterCard’ın "bilmesi gerekenlere iletin" ilkesi temelinde bir açıklama 
yapabilirsiniz. Bilgiler aşağıdaki durumlarda "maddi, kamuya açık olmayan bilgiler" olarak tanımlanır:

• Henüz kamu geneline yayılmamış bilgiler ve

• Sağduyulu bir yatırımcının taşınır değer alım satımına karar verirken önemli olarak göz önüne  
aldığı bilgiler.

MasterCard ABD merkezli bir halka açık şirket olduğu için, nerede olursa olsun hiçbir çalışan MasterCard 
menkul kıymetleriyle veya MasterCard ile bağlantılı herhangi bir şirketin menkul kıymetleriyle, bunlar 
MasterCard ve ilgili şirket hakkında maddi, kamuya açık olmayan bilgilerken işlem yapmaması gerekir.  
Bu işlem yasağı, MasterCard hisselerini alıp satmak, opsiyon piyasasına girmek veya eldeki sınırlı hisse 
senetlerini satmak dahil olmak üzere MasterCard menkul kıymetlerindeki tüm işlemler için geçerlidir. 
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tüm çalışanların MasterCard hisse senetlerine ilişkin MasterCard'a uzun süreli yatırımla tutarlı olmayan 
alım satım etkinliklerine girmesi yasaktır. Uygunsuz alım satım etkinliklerine örnekler içine, günlük alım 
satım, düşüş tahminine dayanarak hisse senetlerini ödünç alarak yapılan açıktan satışlar, elinizdeki 
MasterCard hisse senetlerine karşılık yaptığınız açıktan satışlar, borsacıdan ödünç para ile (borcun geri 
ödenmesi istendiğinde karşılayacak para düzenlemesi yapılmamışsa) MasterCard hisselerini satın alma 
ve aynı hisselerin farklı borsalarda alım satımı gibi MasterCard hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan 
kazanç sağlama etkinlikleri girer. Ayrıca, MasterCard hisse senetlerinin piyasa değerinde herhangi bir 
düşüşü dengelemek veya buna karşı önlem almak için tasarlanan faaliyetlerde yer almanız da yasaktır 
(ön ödemeli değişken vadeli sözleşmeler, hisse senedinin başka senetlerle değiştirilmesi, iki taraf 
arasında hisse senetlerinin önceden belirlenmiş fiyat ve tarihlerde alımı veya satımı anlaşmaları veya 
özsermaye takası veya açıktan satış işlemleri gibi finansal araçları satın almak dahildir). 

Bu bölüme uyum ile ilgili sorularınız olursa, Kurum Sekreteri veya Hukuk Danışmanlığı bölümündeki 
başka bir hisse senetleri borsası avukatına danışmalısınız.

Söz Birliği İçinde İletişim Kurarız

Halka açık bir şirket olarak, MasterCard dışındaki toplumla "tek ses" olarak konuşmalıyız. Halkla, 
müşterilerimizle, potansiyel müşterilerimizle, iş ortaklarımızla ve yatırımcılarımızla tutarlı ve doğru 
bilgilerle iletişime geçmek, itibarımız açısından çok önemlidir ve düzenleyici ve yasal yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için elzemdir. Sadece yetkili MasterCard temsilcileri MasterCard adına basına demeç 
verebilir veya dış etkinliklerde, konferanslarda, sektörel sergi ve fuarlarda veya forumlarda konuşma 
yapabilir. Basından bir soru ile karşılaştığınızda, Dünya Çapında Bilgi İletimi birimine danışmadan 
MasterCard adına görüş bildirme veya herhangi bir şekilde yanıt verme veya bilgi sağlama yetkiniz 
yoktur. Yatırım topluluğundan yöneltilen sorular Yatırımcı İlişkileri birimine yönlendirilmelidir.  
Dış iletişimle ilgili ayrıntılar Tüm Çalışan İlkeleri için Trafik Kuralları, Yatırımcı İlişkileri Politikası  
ve Dünya Çapında Bilgi İletimi Politikası içinde tanımlanmıştır.

Bir şirket olarak, Web kayıtları (bloglar), sosyal  
iletişim ağlar, tartışma forumları, bilgi giriş 
sayfaları, videolar ve diğer sosyal medya 
araçlarıyla çalışanlarımız, müşterilerimiz, 
ortaklarımız ve diğerleri arasında iletişimi 
teşvik ederiz. Bu, iletişimi ve tartışmayı 
canlandırmanın harika bir yoludur. 
MasterCard’ın Sosyal Medya Politikası, 
çalışanların sosyal medyayı kullanımına 
dair ilkeleri belirtir ve çalışanların sosyal 
medyayı kullanırken sorumlu, saygılı ve 
şeffaf davranmasını teşvik eder. 
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Aşağıdaki unutmamak özellikle önemlidir: 

• MasterCard’ın Davranış Kuralları ve MasterCard ilkeleri çevrimdışında gösterdiğiniz davranışlarda 
olduğu kadar çevrimiçi (blog yazışmaları veya diğer çevrimiçi tartışmalar) davranışlarınız için  
de geçerlidir; 

•  Gelecekteki ürün ve hizmet teklifleri gibi gizli MasterCard bilgilerini tartışma konusu  
yapmaktan kaçının; 

• telif hakları dahil olmak üzere diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına karşı saygılı davranın;

• MasterCard’ın ürünleri ve hizmetleri hakkında konuşurken kim olduğunuzu ve nerede çalıştığınızı 
belirtin; ve

• Kaba, müstehcen, tehditkar, göz korkutucu, tacizkar, MasterCard’ın fırsat eşitliği ilkelerini ihlal 
eden veya yasa dışı yorumlar yapmaktan kaçının. 

Sosyal Medya İlkesi ve kullanımı hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen şu adresi kullanarak 
iletişime geçin: social@mastercard.com
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Sonuç
MasterCard her kademedeki tüm çalışanlardan bütünlük içinde davranmak için çabalamasını bekler.  
Bu Kuralların, olası bütünlük sorunlarını tespit etmenizde size yardımcı olmasını ve bu tür sorunları nasıl ele 
almanız gerektiği konusunda rehberlik etmesini umut ediyoruz. nasıl davranmanız gerektiğinden emin 
olmadığınız zaman lütfen müdürünüz, İşyeri Doğru Davranış İlkeleri Biriminden herhangi biri,  Uyum Birimi 
Başkanı, İnsan Kaynakları veya Hukuk Danışmanlığı Bölümündeki bir avukattan danışmanlık almayı unutmayın.
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Kaynaklar

MasterCard'ın Global Uyum ekibi, Davranış Kuralları, şirket politikaları hakkında sorularınız 
için veya Kod ihlalleriyle ilgili olabilecek herhangi bir endişenizi tartışmak için hazırdır. 

Daha fazla bilgi veya kilit irtibatlar için Global Uyum web sayfasını ziyaret edin. 

Davranış Kuralları, MasterCard Politikalarını veya olası ihlalleri aşağıdaki yerlere bildiriniz:

• Müdürünüze

• Küresel Araştırma Ekibine

• Uyum Birimi Başkanına

• Hukuk bölümünün herhangi bir avukatına

• İnsan Kaynaklarına

•	 Etik Yardım Hattı*  

*Bölgesel bilgi gizlilik kuralları Etik Yardım Hattının ulaşabilirliğini yasaklayabilirler veya kısıtlayabilirler.
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