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GİRİ Ş 

 

Kartla yapılan ödemeler pazarındaki rekabeti artırmak amacıyla, Avrupa Birliği (“AB”), 29 Nisan 2015 tarihinde Kartla Yapılan 

Ödeme İ ş lemlerinden Kesilen Değiş im Ücretleri ile İ lgili Düzenleme (“Düzenleme”) adlı bir yasa çıkarmıştır. Bu Düzenleme'nin 

7. Maddesi, ödeme kartı planları ve iş lemi gerçekleştiren kurumlar arasında bir ayrım yaratarak pazardaki farklı oyuncular için 

oyun sahasının eş it koşullarda olması amacını taş ımaktadır. 

MasterCard'da, başarımız doğrudan itibarımıza ve insanların markamızla özdeş leştirdiği güvene bağlıdır ve bu Düzenleme'ye 

tam olarak uyma konusunda kararlıyız. MasterCard'ın Davranış Kuralları'na yapılan bu Ek, sizlerin Düzenleme'yi anlamanıza 

yardımcı olacak bir rehber sağlamakta ve Düzenleme'ye tam uyum sağlamamız için gereken süreç ve prosedürleri 

açıklamaktadır. Ek, 9 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Her MasterCard çalışanı, bu Ek'e bağlı kalmaktan kiş isel 

olarak sorumludur. Bu Ek'e nasıl uyum sağlayacağınızla ilgili bir sorunuz olması durumunda, bu soruyu yöneticinize yöneltmek 

veya Hukuk Bölümü ile iletiş ime geçmek sizin sorumluluğunuzdadır. 

Tüm MasterCard çalışanları, bu Ek'in ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu Davranış Kurallarımız'a uyduklarını her yıl tasdik 

etmelidir. Lütfen, bu Ek'i okuyup anlamak için zaman ayırın ve bunu, neyi nasıl yaptığınızın ayrılmaz bir parçası hâline getirin. 

İ tibarımız buna bağlıdır. 

 

  

http://www.mastercard.ethicspoint.com/


YASAL TAVSİYE – ÖNCELİKLİ VE GİZLİ 
TASLAK – YALNIZCA TARTIŞMA AMAÇLI 

 

4   Emin olamadığınız durumlarda www.mastercard.ethicspoint.com adresinden  

öğrenebileceğiniz yerel arama talimatlarını kullanarak Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin.                               © 2016 MasterCard. Tüm hakları saklıdır. 

 

GENEL BİLGİLER 

 

Bu Düzenleme'nin MasterCard açısından anlamı nedir? 

Avrupa Ekonomik Alanı'nı (AEA) oluşturan 31 ülkede, 
1
 MasterCard, ödeme kartı planımız (“AEA Scheme”) ile iş lem yapan 

kurumumuz (“AEA Switch”) arasında iş levsel bir ayrım yapmak ve bu ayrımı korumak zorundadır.   

AEA Scheme ile AEA Switch'in ayrılması, düzenleme gereğince şunları içermektedir:  

 Bağımsız muhasebe süreçleri (ayrı kâr ve zarar hesapları gibi);  

 Bağımsız organizasyon (AEA Scheme ve AEA Switch, ayrı iş yerleri ve bağımsız personeli ile farklı iş birimleri olarak 

faaliyet göstermelidir);  

 Bağımsız karar alma süreçleri (AEA Scheme ve AEA Switch, AEA Scheme ve AEA Switch ile ilgili kararlardan sorumlu 

olan farklı yönetim organlarına sahip olmalı ve bu yönetim organlarına bağımsız raporlama kanalları bulunmalıdır); ve 

 Ayrım yapmama (AEA Scheme ve AEA Switch; fiyatlandırma, eriş im kolaylığı veya hassas, kamuya açık olmayan bilgi 

paylaş ımı gibi konular dâhil olmak üzere, birbirlerine üçüncü bir tarafa davranacakları biçimden daha avantajlı bir 

şekilde davranamazlar). 

Her MasterCard çalışanının, bu Ek'i okumak ve kendi iş ine nasıl uygulayacağını anlamak için zaman ayırması ve bu Ek'e her 

gün uyması beklenmektedir.  

                                                                 
1
Avrupa Ekonomik Alanı, AB'ye üye ülkeler (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, Yunanistan, Macaristan, İ zlanda, İ rlanda, İ talya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Slovakya, Slovenya, İ spanya, İ sveç ve Birleş ik Krallık) ile İ zlanda, Lihtenştayn ve Norveç'ten oluşmaktadır. 
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Bu Düzenleme'nin sizin için anlamı nedir? 

Bu Ek'te belirtilen süreç ve prosedürlere bağlı kalmak (ve çevrenizdekilerin bağlı kalmasını sağlamak) günlük 

sorumluluğunuzdur. 

 AEA Scheme çalışanıysanız, lütfen bu belgenin 10 ve 11. sayfalarına özellikle dikkat edin. 

 AEA Switch çalışanıysanız, lütfen bu belgenin 12 ve 13. sayfalarına özellikle dikkat edin. 

 Paylaş ılan bir hizmette çalış ıyorsanız, lütfen bu belgenin 14. sayfasına özellikle dikkat edin. 

 AEA'da veya AEA ile etkileş im içinde bulunan katma değerli bir hizmette çalış ıyorsanız, lütfen bu belgenin 15. sayfasına 

özellikle dikkat edin.  

 AEA dış ında çalış ıyorsanız, lütfen bu belgenin 16. sayfasına özellikle dikkat edin. 
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AÇIKÇA KONUŞUN 

 

Her birimiz açıkça konuşmakla yükümlüyüz. RAPOR NASIL HAZIRLANIR 

Aşağıdaki kanallardan birini kullanabilirsiniz: 

 Müdürünüz 

 Uyum Bölümü Başkanı 

 Küresel Uyumluluk Soruşturmaları Ekibi 

 Küresel Uyumluluk Bölümü'nün 

herhangi bir üyesi 

 Genel Hukuk Müşaviri 

 Hukuk Bölümü'ndeki herhangi bir 

avukat 

 Çalışan İ lişkileri 

 İ nsan Kaynakları İ ş Ortağınız 

 Uluslararası eriş im kodları ile ülkelere 

göre arama talimatlarına kolayca 

ulaşmak ve web tabanlı raporlama 

araçlarını kullanarak rapor 

oluşturmak için 

www.mastercard.ethicspoint.com 

adresi üzerinden gizli olarak Etik 

Yardım Hattı* aracılığıyla. 

* Yerel gizlilik ve veri koruma yasaları, Etik Yardım Hattı'nın 

kullanılabilirliğini sınırlayabilir. 

ENDİ ŞELERİNİZİ  BİLDİRİN 

Tüm MasterCard çalışanları, özellikle etik meseleler ile ilgili olarak açıkça 

konuşma hakkına ve sorumluluğuna sahip olduklarını hissetmelidirler. 

Etik meselelerle ilgili endişeleri belirtmek her zaman kolay olmasa da, etik veya 

yasal olmayan bir durumun meydana geldiğine ilişkin en ufak şüpheniz dahi 

olduğunda, yapabileceğiniz en iyi şey bunu bildirmektir. Şüpheleriniz doğru 

çıkarsa, bunu bildirdiğiniz için hem kendinizi hem de Şirketi korumuş 

olursunuz. 

Bu Ek dâhil olmak üzere, Davranış Kuralları'nın, MasterCard politikasının ve 

yasaların ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız veya bunlarla ilgili gerçek bir ihlal 

söz konusuysa, bunu derhal bildirmeniz gerekmektedir. 

MİSİLLEME YASAKTIR 

MasterCard, iyi niyet çerçevesinde mevcut yasaları veya düzenlemeleri, 

Kurallar'ı, bu Ek'i veya MasterCard'ın ilgili politikalarını ihlal ettiğini 

düşündüğü herhangi bir davranış ı sorgulamanız, açıkça dile getirmeniz, bu 

konuda bilgi sağlamanız veya mevcut bir soruşturmaya veya takibata yardımcı 

olmanız durumunda, size karşı misilleme yapılmasına kesinlikle izin 

vermez. 

http://www.mastercard.ethicspoint.com/


YASAL TAVSİYE – ÖNCELİKLİ VE GİZLİ 
TASLAK – YALNIZCA TARTIŞMA AMAÇLI 

 

7   Emin olamadığınız durumlarda www.mastercard.ethicspoint.com adresinden  

öğrenebileceğiniz yerel arama talimatlarını kullanarak Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin.                               © 2016 MasterCard. Tüm hakları saklıdır. 

 

İ yi niyetle bir konuyu bildiren bir çalışana karş ı misilleme yapılması, Davranış 

Kuralları'nın ihlalidir ve bunun da bildirilmesi gerekir. 

 

 

KİMLER BU EK'E 

UYMALIDIR? 

 

NEREDE YER ALIYORSUNUZ? 

AEA dâhilinde mi yer alıyorsunuz? AEA'yı oluşturan 31 

ülkeden birinde MasterCard için çalış ıyor veya onu temsil 

ediyorsanız, bu Ek'e uymalısınız. Uyması gereken kiş ilere 

aşağıdakiler dâhildir: 

 MasterCard çalışanları (bağlı kuruluş larımızda 

çalışanlar da dâhil) 

 MasterCard yüklenicileri, ücretli çalışanları ve 

(MasterCard adına hareket ettiklerinde) geçici 

çalışanları 

AEA dışında mı yer alıyorsunuz? AEA Switch veya AEA 

Scheme ş irketimizle iletiş ime girdiğinizde bu Ek'e uyum 

göstermelisiniz. 

 

EK'İN İHLALİ   

MasterCard'ın iş ini doğru şekilde yürütmeye olan bağlılığı 

nedeniyle, Kurallarımız'ın (bu Ek de dâhil) veya diğer ş irket 

politikalarının ihlal edilmesi, iş akdinin feshedilmesine kadar 

varacak bir yaptırım iş lemiyle sonuçlanabilir. 
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İ ŞLEVSEL AYRIM  

 

Düzenleme ile uyumu sağlamak üzere hem AEA 

Scheme hem de AEA Switch: 

 Kendi özel çalışanlarına sahip olacaktır 

 (Yalnızca kiş isel güvenlik kartlarıyla girilebilen) farklı iş 

yerlerinde veya iş yerindeki farklı alanlarda yer alacaktır 

 AEA Scheme'de çalışanların AEA Switch'e ait olan, ve 

AEA Switch'te çalışanların AEA Scheme'e ait olan 

kamuya açık olmayan belgelere erişememesini 

sağlayacaktır (diğer deyiş le; oturum açma bilgileri ve 

eriş im hakları, AEA Scheme'e ya da AEA Switch'e özel 

olacaktır) 

 AEA Scheme çalışanlarının ücretleri AEA Switch'in 

performansına ve AEA Switch çalışanlarının ücretleri 

AEA Scheme'in performansına bağlı olmayacak şekilde, 

iki kurum farklı ödeme çerçevelerine sahip olacaktır 

 

 Ayrı hesaplar hazırlayacaktır 

 Ayrı yönetim yapılarına sahip olacaktır 

 Ayrı karar alma süreçlerine sahip olacaktır 

 Ayrı bildirme kanallarına sahip olacaktır 

 Müşterilerle ayrı sözleşmeler yapacaktır  

 Mesafeli ilişki sözleşmesi yapacaktır (AEA Scheme'in 

veya AEA Switch'in diğeriyle koordinasyon yapması 

gerektiğinde) 

 Müşterilere ayrı faturalar gönderecektir 
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AEA SCHEME'İN SORUMLULUKLARI  

ÇALIŞANLAR  

 

Satış ekibinde yer almayan bir AEA Scheme çalışanı mısınız?  

Yanıtınız evetse, aşağıdaki ilkeler sizin için geçerlidir: 

YAPILMAMASI GEREKENLER 

 AEA Switch çalışanlarına AEA Scheme ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi temin etmeyin 

 AEA Switch ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi elde etmeye 

çalışmayın 

 MasterCard dış ında yer alanlardan veya MasterCard içinden 

olup da AEA Scheme ve AEA Switch dış ında yer alanlardan (ör. 

AEA İ nsan Kaynakları veya Hukuk Bölümünün ortak 

kısımlarında çalışanlar, MasterCard Danışmanları veya 

MasterCard'ın AEA haricî bölümlerinde çalışanlar) AEA 

Switch'e AEA Scheme ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi 

sağlamasını veya size AEA Switch ile ilgili kamuya açık olmayan 

bilgi sağlamasını istemeyin  

 AEA Switch'in iş yerlerine girmeye çalışmayın 

 Herhangi bir MasterCard sisteminde AEA Switch'in belgelerine 

erişmeye çalışmayın 

 Tahmin yürütmeyin; ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız 

olduğunda, Hukuk Bölümü'nün herhangi bir üyesi ile iletiş ime 

geçin 

 Endişelerinizi kendinize saklamayın; Hukuk Bölümü'nün 

herhangi bir üyesiyle hemen iletiş ime geçin 

 YAPILMASI GEREKENLER 

 Düzenleme ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Sistem ve veri eriş imi ile ilgili ş irket içi kontrollerimize 

uyum gösterin 

 Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya 

MasterCard'ın yükümlülükleriyle ilgili sorularınız varsa, 

AEA Scheme içindeki diğer çalışanlara sorular yöneltin 

 Bu Ek'i periyodik olarak gözden geçirin 

 Açıkça konuşun; herhangi bir sorunuz veya endişeniz 

olduğunda ya da etik veya yasal olmayan bir şeyler 

olduğunu düşündüğünüzde, Hukuk Bölümü'nün bir üyesi 

ile iletiş ime geçin 
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AEA Scheme satış ekibinde misiniz?  

Öyleyse, AEA Scheme tarafından kullanılan Satış Modeline ve aşağıdaki ilkelere daima uyun: 

YAPILMAMASI GEREKENLER 

 AEA Switch çalışanlarına AEA Scheme ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi temin etmeyin 

 AEA Switch ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi elde etmeye 

çalışmayın 

 MasterCard dışında yer alanlardan veya MasterCard içinden olup 

da AEA Scheme ve AEA Switch dışında yer alanlardan (ör. AEA 

İnsan Kaynakları veya Hukuk Bölümünün ortak kısımlarında 

çalışanlar, MasterCard Danışmanları veya MasterCard'ın AEA 

haricî bölümlerinde çalışanlar) AEA Switch'e AEA Scheme ile ilgili 

kamuya açık olmayan bilgi sağlamasını veya size AEA Switch ile 

ilgili kamuya açık olmayan bilgi sağlamasını istemeyin  

 AEA Switch'in iş yerlerine girmeye çalışmayın 

 Herhangi bir MasterCard sisteminde AEA Switch'in belgelerine 

erişmeye çalışmayın 

 AEA Switch personeli ile fiyatlandırma veya işle ilgili diğer konuları 

görüşmeyin 

 Mevcut veya ilerideki satış fırsatları ile ilgili olarak AEA Switch 

çalışanlarını uyarmayın 

 Müşteriden önceden alınmış yazılı izin olmadan AEA Switch 

çalışanlarına müşterinin iletişim bilgilerini vermeyin  

 Satış Modelinde açıkça izin verilmediği sürece, AEA Switch'in 

hizmetlerini tanıtmayın 

 Tahmin yürütmeyin; ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız 

olduğunda, Hukuk Bölümü'nün herhangi bir üyesi ile iletişime 

geçin 

 Endişelerinizi kendinize saklamayın; Hukuk Bölümü'nün herhangi 

bir üyesiyle hemen iletişime geçin 

 YAPILMASI GEREKENLER 

 Düzenleme ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Satış Modeli ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Satış Modeline uyun, Satış Modelinden herhangi bir 

sapma göstermeniz kendinizi ve MasterCard'ı yükümlülük 

altına sokabilir 

 Sistem ve veri eriş imi ile ilgili ş irket içi kontrollerimize 

uyum gösterin 

 Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya 

MasterCard'ın yükümlülükleriyle ilgili sorularınız varsa, 

AEA Scheme içindeki diğer çalışanlara sorular yöneltin 

 Bu Ek'i periyodik olarak gözden geçirin 

 Açıkça konuşun; herhangi bir sorunuz veya endişeniz 

olduğunda ya da etik veya yasal olmayan bir şeyler 

olduğunu düşündüğünüzde, Hukuk Bölümü'nün bir üyesi 

ile iletiş ime geçin 

 

  

http://www.mastercard.ethicspoint.com/


YASAL TAVSİYE – ÖNCELİKLİ VE GİZLİ 
TASLAK – YALNIZCA TARTIŞMA AMAÇLI 

 

12   Emin olamadığınız durumlarda www.mastercard.ethicspoint.com adresinden  

öğrenebileceğiniz yerel arama talimatlarını kullanarak Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin.                               © 2016 MasterCard. Tüm hakları saklıdır. 

 

AEA SWITCH'İN SORUMLULUKLARI  

ÇALIŞANLAR  

 

Satış ekibinde yer almayan bir AEA Switch çalışanı mısınız?  

Yanıtınız evetse, aşağıdaki ilkeler sizin için geçerlidir: 

YAPILMAMASI GEREKENLER 

 AEA Scheme çalışanlarına, AEA Switch ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi temin etmeyin 

 AEA Scheme ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi aramayın 

 MasterCard dış ında yer alanlardan veya MasterCard içinden 

olup da AEA Scheme ve AEA Switch dış ında olanlardan (ör. 

AEA İ nsan Kaynakları veya Hukuk Bölümü'nün ortak 

kısımlarında çalışanlar, MasterCard Danışmanları veya 

MasterCard'ın AEA haricî bölümlerinde çalışanlar) AEA 

Scheme'e AEA Switch ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi 

sağlamasını veya size AEA Scheme ile ilgili kamuya açık olmayan 

bilgi sağlamasını istemeyin  

 AEA Scheme'in iş yerlerine girmeye çalışmayın 

 Herhangi bir MasterCard sisteminde AEA Scheme'in belgelerine 

erişmeye çalışmayın 

 Tahmin yürütmeyin; ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız 

olduğunda, Hukuk Bölümü'nün herhangi bir üyesi ile iletiş ime 

geçin 

 Endişelerinizi kendinize saklamayın; Hukuk Bölümü'nün 

herhangi bir üyesiyle hemen iletiş ime geçin 

 YAPILMASI GEREKENLER 

 Düzenleme ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Sistem ve veri eriş imi ile ilgili ş irket içi kontrollerimize 

uyum gösterin 

 Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya 

MasterCard'ın yükümlülükleriyle ilgili sorularınız varsa, 

AEA Switch içindeki diğer çalışanlara sorular yöneltin 

 Bu Ek'i periyodik olarak gözden geçirin 

 Açıkça konuşun; herhangi bir sorunuz veya endişeniz 

olduğunda ya da etik veya yasal olmayan bir şeyler 

olduğunu düşündüğünüzde, Hukuk Bölümü'nün bir üyesi 

ile iletiş ime geçin 
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AEA Switch satış ekibinde misiniz?  

Öyleyse, AEA Switch tarafından kullanılan Satış Modeline ve aşağıdaki ilkelere daima uyun: 

YAPILMAMASI GEREKENLER 

 AEA Scheme çalışanlarına AEA Switch ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi sağlamayın 

 AEA Scheme ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi aramayın 

 MasterCard dış ında yer alanlardan veya MasterCard içinden 

olup da AEA Scheme ve AEA Switch dış ında olanlardan (ör. 

AEA İ nsan Kaynakları veya Hukuk Bölümü'nün ortak 

kısımlarında çalışanlar, MasterCard Danışmanları veya 

MasterCard'ın AEA haricî bölümlerinde çalışanlar) AEA 

Scheme'e AEA Switch ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi 

sağlamasını veya size AEA Scheme ile ilgili kamuya açık olmayan 

bilgi sağlamasını istemeyin  

 AEA Scheme'in iş yerlerine girmeye çalışmayın 

 Herhangi bir MasterCard sisteminde AEA Scheme'in belgelerine 

erişmeye çalışmayın 

 AEA Scheme personeli ile fiyatlandırma veya iş le ilgili diğer 

konuları görüşmeyin 

 Mevcut veya ilerideki satış fırsatları ile ilgili olarak AEA Scheme 

çalışanlarını uyarmayın 

 Müşteriden önceden alınmış yazılı izin olmadan AEA Scheme 

çalışanlarına müşterinin iletiş im bilgilerini vermeyin  

 Satış Modelinde açıkça izin verilmediği sürece, AEA Scheme'in 

hizmetlerini tanıtmayın 

 Tahmin yürütmeyin; ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız 

olduğunda, Hukuk Bölümü'nün herhangi bir üyesi ile iletiş ime 

geçin 

 Endişelerinizi kendinize saklamayın; Hukuk Bölümü'nün 

herhangi bir üyesiyle hemen iletiş ime geçin 

 

 

YAPILMASI GEREKENLER 

 Düzenleme ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Satış Modeli ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Satış Modeline uyun, Satış Modelinden herhangi bir 

sapma göstermeniz kendinizi ve MasterCard'ı yükümlülük 

altına sokabilir 

 Sistem ve veri eriş imi ile ilgili ş irket içi kontrollerimize 

uyum gösterin 

 Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya 

MasterCard'ın yükümlülükleriyle ilgili sorularınız varsa, 

AEA Switch içindeki diğer çalışanlara sorular yöneltin 

 Bu Ek'i periyodik olarak gözden geçirin 

 Açıkça konuşun; herhangi bir sorunuz veya endişeniz 

olduğunda ya da etik veya yasal olmayan bir şeyler 

olduğunu düşündüğünüzde, Hukuk Bölümü'nün bir üyesi 

ile iletiş ime geçin 
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PAYLAŞILAN HİZMETLERDE 

ÇALIŞANLARIN 

SORUMLULUKLARI 

 

Paylaşılan bir hizmette mi çalışıyorsunuz?  

Paylaş ılan hizmet, hem AEA Scheme hem de AEA Switch'in yararlandığı MasterCard etkinliği, iş levi veya hizmeti anlamına 

gelmektedir. Örneğin, AEA içindeki İ nsan Kaynakları paylaş ılan bir hizmettir. Paylaş ılan bir hizmette çalış ıyorsanız aşağıdaki 

ilkeler sizin için geçerlidir: 

YAPILMAMASI GEREKENLER 

 AEA Scheme çalışanlarına AEA Switch ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi sağlamayın 

 AEA Switch çalışanlarına AEA Scheme ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi temin etmeyin   

 AEA Switch ile ilgili konularda çalış ırken AEA Scheme ve AEA 

Scheme ile ilgili konularda çalış ırken AEA Switch hakkında 

kamuya açık olmayan bilgiye erişmeye çalışmayın. 

 Tahmin yürütmeyin; ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız 

olduğunda, Hukuk Bölümü'nün herhangi bir üyesi ile iletiş ime 

geçin 

 Endişelerinizi kendinize saklamayın; Hukuk Bölümü'nün 

herhangi bir üyesiyle hemen iletiş ime geçin 

 YAPILMASI GEREKENLER 

 Düzenleme ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Sistem ve veri eriş imi ile ilgili ş irket içi kontrollerimize 

uyum gösterin 

 Satış Modelleri hakkında bilgi edinin (Hukuk Bölümü'nde 

veya finansla ilgili paylaş ılan bir görevde çalış ıyorsanız) 

 AEA Scheme konularına ve AEA Switch konularına 

harcayacağınız zamanı ayrı ayrı tahsis edin 

 Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya 

MasterCard'ın yükümlülükleriyle ilgili sorularınız varsa, 

bölümünüz içindeki diğer çalışanlara sorular yöneltin 

 Bu Ek'i periyodik olarak gözden geçirin 

 Açıkça konuşun; herhangi bir sorunuz veya endişeniz 

olduğunda ya da etik veya yasal olmayan bir şeyler 

olduğunu düşündüğünüzde, Hukuk Bölümü'nün bir üyesi 

ile iletiş ime geçin 
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KATMA DEĞERLİ  HİZMET ÇALIŞANLARININ  

SORUMLULUKLARI 

 

AEA içinde bulunan veya AEA ile etkileşim içinde olan katma değerli bir hizmette mi 

çalışıyorsunuz?  

Katma değerli hizmet, AEA Scheme veya AEA Switch'in bir parçası olmayan diğer tüm MasterCard ş irketleridir. Örneğin, 

MasterCard Advisors, katma değerli bir hizmettir. AEA içinde bulunan veya AEA ile etkileş im içinde olan katma değerli bir 

hizmette çalış ıyorsanız, aşağıdaki ilkeler sizin için geçerlidir: 

YAPILMAMASI GEREKENLER 

 AEA Scheme çalışanlarına, AEA Switch ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi temin etmeyin 

 AEA Switch çalışanlarına, AEA Scheme ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi temin etmeyin   

 AEA Switch ile ilgili konularda çalış ırken AEA Scheme ve AEA 

Scheme ile ilgili konularda çalış ırken AEA Switch hakkında 

kamuya açık olmayan bilgiye erişmeye çalışmayın. 

 Tahmin yürütmeyin; ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız 

olduğunda, Hukuk Bölümü'nün herhangi bir üyesi ile iletiş ime 

geçin 

 Endişelerinizi kendinize saklamayın; Hukuk Bölümü'nün 

herhangi bir üyesiyle hemen iletiş ime geçin 

 YAPILMASI GEREKENLER 

 Düzenleme ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Sistem ve veri eriş imi ile ilgili ş irket içi kontrollerimize 

uyum gösterin 

 Satış Modelleri hakkında bilgi edinin (ş irketiniz 

dâhilindeki satış görevlerinde çalış ıyorsanız veya AEA 

Scheme ya da AEA Switch'te satış görevlerinde çalışan 

kiş ilerle etkileş im içindeyseniz)  

 Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya 

MasterCard'ın yükümlülükleriyle ilgili sorularınız varsa, 

bölümünüz içindeki diğer çalışanlara sorular yöneltin 

 Bu Ek'i periyodik olarak gözden geçirin 

 Açıkça konuşun; herhangi bir sorunuz veya endişeniz 

olduğunda ya da etik veya yasal olmayan bir şeyler 

olduğunu düşündüğünüzde, Hukuk Bölümü'nün bir üyesi 

ile iletiş ime geçin 
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ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI  

AEA DIŞINDA 

 

AEA dışında mı çalışıyorsunuz?  

Yanıtınız evetse, aşağıdaki ilkelere uymalısınız: 

YAPILMAMASI GEREKENLER 

 AEA Scheme çalışanlarına AEA Switch ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi sağlamayın 

 AEA Switch çalışanlarına AEA Scheme ile ilgili kamuya açık 

olmayan bilgi temin etmeyin   

 AEA Switch ile ilgili konularda çalış ırken AEA Scheme ve AEA 

Scheme ile ilgili konularda çalış ırken AEA Switch hakkında 

kamuya açık olmayan bilgiye erişmeye çalışmayın. 

 Tahmin yürütmeyin; ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız 

olduğunda, Hukuk Bölümü'nün herhangi bir üyesi ile iletiş ime 

geçin 

 Endişelerinizi kendinize saklamayın; Hukuk Bölümü'nün 

herhangi bir üyesiyle hemen iletiş ime geçin 

 YAPILMASI GEREKENLER 

 Düzenleme ile ilgili olarak verilen zorunlu eğitim 

oturumlarına katılın 

 Sistem ve veri eriş imi ile ilgili ş irket içi kontrollerimize 

uyum gösterin 

 Satış Modeli hakkında bilgi edinin (Hukuk Bölümünde 

çalış ıyorsanız veya AEA Scheme ya da AEA Switch'te satış 

görevlerinde çalışan kiş ilerle etkileş im içindeyseniz)   

 AEA Scheme konularına ve AEA Switch konularına 

harcayacağınız zamanı ayrı ayrı tahsis edin 

 Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya 

MasterCard'ın yükümlülükleriyle ilgili sorularınız varsa, 

bölümünüz içindeki diğer çalışanlara sorular yöneltin 

 Bu Ek'i periyodik olarak gözden geçirin 

 Açıkça konuşun; herhangi bir sorunuz veya endişeniz 

olduğunda ya da etik veya yasal olmayan bir şeyler 

olduğunu düşündüğünüzde, Hukuk Bölümü'nün bir üyesi 

ile iletiş ime geçin 
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