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 – Hepimiz sorumluluk üstleniriz

 – Uygunsuz davranışların bildirilmesi

 – Güven, saygı ve itibar 

 – Kurallara uyulmaması halinde

 – Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DE&I)

 – Çevresel, Sosyal ve Yönetişimle İlgili (ESG) Riskler 

 – Sosyal medya 

 – İtibarımızı korumak

 – Güvenlik 

 – Tescilli bilgiler

 – Gizli bilgiler 
 – Varlık ve sistemlere erişimin korunması

 – En yüksek davranış standardı
 – Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
 – Hediyeler, ikramlar ve ağırlama 
 – Hükümet yetkilileriyle ilişkiler 
 – Çıkar çatışmaları
 – Kişisel/profesyonel ilişkiler 
 – Müşterilere adil davranmak
 – Adil rekabet
 – Şirket İçi Bilgi
 – Müşteri ve üçüncü taraf sağlayıcı dürüstlüğü 
 – Sahtekarlık
 – İhracat ve ithalat
 – Vergi dürüstlüğü
 – Defterlerin doğru tutulması 
 – Veri depolama
 – Gizlilik ilkeleri

Bu simge, Küresel Politikalar 
bölümünde ilgili bir politika 
var anlamına gelmektedir.
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Çalışma arkadaşlarımızla, müşterilerimizle (tedarikçiler/satıcılar/son kullanıcılar), iş ortaklarımızla ve üçüncü taraf sağlayıcı-

larla, bize davranılmasını isteyeceğimiz şekilde iş yapılıp etkileşim kurulmasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur; kişisel 

sorumluluk almak, birbirine saygılı davranmak, mesleki anlamda dürüst olmak ve iş etiği anlamında yüksek standartlara bağlı 

kalmak bu kapsamda yer alır. Diğer bir deyişle burada bahsedilen şey, doğru olanı doğru şekilde yapmaktır.

Hızlı değişimlerin ve belirsizliklerin yaşandığı çalkantılı bir zamanda yaşıyor ve çalışıyoruz. Özellikle de beklemediğimiz şekilde 

alışılmadık durumlarla karşılaştığımızda. COVID-19 pandemisinin başlangıcında dünyada birçok şeyin tek bir gecede nasıl 

kapandığını hatırlıyor musunuz? Hepimiz doğru şeyin ne olduğuna ve nasıl yapılacağına karar vermek zorunda kalmıştık. 

Hem evde hem iş yerinde. Bize yol gösterecek protokol ve yönergeler ortaya çıkana kadar hepimiz kendi yolumuzu bulmak 

zorunda kaldık. 

Umarım bu Davranış Kuralları sizin için nettir ve karşılaşabileceğiniz durumlarda size yol gösterir. Birtakım etik ve uyum sorun-

larını, ayrıca etik ikilemlerini tanımanıza yardımcı olmak adına bu Davranış Kuralları, “yapılması ve yapılmaması gerekenleri” net 

bir şekilde tanımlamış olsa da, zorlayıcı olduğunu düşünebileceğiniz bu ikilemler ve belirsiz hususlarla nasıl başa çıkacağınızı da 

gösterir. Ayrıca bu Davranış Kuralları sizi, daha detaylı yönergeler alabileceğiniz ilgili kişi veya politikalara yönlendirir. 

Gerektiğinde başvurmak üzere bu belgeyi elinizin altında bulundurmanızı öneririm. Kendi kuralımı da sizlerle paylaşmak 

isterim: İşleri olması gerektiğinden daha karmaşık hale getirmeyin. Bunu daha basit bir şekilde söylemek gerekirse: Etik bir 

ikilemle karşı karşıya kaldığınızda bir karar vermeden önce kendinize, bu konuyu gazetenizin ilk sayfasında görseniz ne 

hissedeceğinizi sorun:

Gururlu mu hissederdiniz?

Aileniz mutlu mu olurdu?

DLL veya başka birisi için utanç kaynağı veya zarar sebebi mi olurdu?

İş arkadaşlarınız sizin hakkınızda ne düşünürdü? 

Şimdi gelin, bu Davranış Kurallarını uygulamaya dökelim ve çalışanlar olarak sizler, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, 

hissedarlarımız, kanun yapıcılar ve DLL’nin faaliyet gösterdiği topluluklar da dahil olmak üzere, tüm paydaşlarımızın güvenini 

kazanıp koruyalım.

Bu Davranış Kuralları DLL için çalışan herkes; geçici ve kalıcı personel, yöneticiler ve denetim idarecileri için geçerlidir. 

Bu Davranış Kurallarının yanı sıra, her bir uzmanlık alanı ve rol için geçerli belirli kurallar, ilkeler ve yönergeler olabilir.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu adına, Carlo van Kemenade, CEO

Değerli çalışanlar,

Güncellenmiş Davranış Kurallarımızı sizlere sunmaktan 

mutluluk duyuyorum. DLL’de doğru şekilde iş yapmanın, 

büyük bir şirket olarak başarımızın sırrı olduğuna 

inanıyoruz. Tıpkı doğru olanı yapmak gibi. Davranış 

Kuralları da tam olarak bu konuyla ilgili. 

Hollanda Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası 

tarafından denetlenen bir finans kuruluşu ve Rabobank’in 

%100 iştiraki olarak DLL, en yüksek etik standartlarına 

uygun hareket etmelidir. 50 yılı aşkın sürede edindiğimiz 

tecrübeye dayanarak biliyoruz ki paydaşlarımızla karşılıklı 

güven ve saygı üzerine kurduğumuz ilişkiler, en uzun 

süren ilişkilerimizdir. Aslına bakarsanız bunlar, 

faaliyetlerimizin uzun ömürlü olması için elzemdir. 

Bazen doğru şeyi yapmak göründüğü kadar kolay 

olmayabilir. Bazen hepimiz, doğru seçimi yaptığımızdan 

emin olmak için birilerinden yardım alabiliriz. 

Davranış Kurallarımızın amacı: 

 – Hem yasal hem de iş anlamındaki etik 

sorumluluklarınızı anlamanıza yardımcı olmak; 

 – İş yerindeki uyum sorunlarını ve etik ikilemleri bilmenin 

ve bunlara uygun şekilde yanıt vermenin önemini 

vurgulamak.

Yönetim 
Kurulundan 
Mesaj Var

Yönetim Kurulundan 
Mesaj Var
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Bu Davranış Kurallarını kullanırken 
DLL’nin şirket değerlerini göz önünde 
bulundurun. Çünkü kişisel sorumluluk 
ve iş dürüstlüğü olmadıkça iş etiği 
boş sözden ibarettir.

Değer-
lerimiz

Together we 
make things 
happen

You can count 
on me

Developing 
starts with me

Everything  
I do, I do with 
passion

Değerlerimiz
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İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz

Bu bölümde:
 – Hepimiz sorumluluk üstleniriz

 – Uygunsuz davranışların bildirilmesi

 – Güven, saygı ve itibar 

 – Kurallara uyulmaması halinde

 – Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DE&I)

 – Çevresel, Sosyal ve Yönetişimle İlgili (ESG) Riskler 

 – Sosyal medya 

 – İtibarımızı korumak

 – Güvenlik 

 – Tescilli bilgiler

 – Gizli bilgiler 

 – Varlık ve sistemlere erişimin korunması 

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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DLL olarak, bu Davranış Kurallarında tanımlanan  

tüm hususları hayata geçirmek istiyoruz. Değerli bir 

çalışanımız olarak sizin, DLL değerlerini günlük 

eylemlerinize entegre etmenizi istiyoruz. Bu nedenle 

de “doğru olanı doğru şekilde yapmanızı” destekliyoruz. 

DLL'de herkes, Davranış Kurallarına uymaktan ve 

Davranış kuralları gereği hareket etmekten sorumludur.

İş saatlerinde ve iş saatleri dışında, iş yerinde ve 

etkinliklerde uygun etik davranışlar sergilemeniz 

çok önemlidir. 

DLL, özellikle liderlerinin pozitif örnek teşkil etmesini 

bekler. Yani liderler, iş planlama ve karar alma süreçlerine 

etik hususları dahil etmelidir. Buradaki amaç sorumlu 

kararlar almanıza yardımcı olmak ve etik sorunlar baş 

gösterdiğinde bunu dile getirebileceğiniz güvenli bir 

ortam yaratmaktır. DLL olarak, iş uygulamalarımızın belirli 

ihtiyaçlarını ve yapısını göz önünde bulundurarak yüksek 

etik standartlarını ve profesyonel standartları geliştirir, 

benimser ve teşvik eder ve bu standartlara uyum sağlarız. 

Bu sayede, başta operasyonel ve itibari riskler olmak 

üzere DLL'nin maruz kaldığı riskleri azaltmayı amaçlarız. 

Sizi bir DLL çalışanı olarak desteklemek adına, düzenli 

aralıklarla, iyi davranışların ve sorumluluklarınızın farkına 

varmanızı sağlayan zorunlu ve rol bazlı eğitimler 

sağlayabiliriz. Her yıl, Davranış Kurallarımıza ve temel 

politika ve standartlarımıza uyum sağladığınızı 

göstermenizi isteriz. 

DLL olarak, bu Davranış 
Kurallarında tanımlanan 
tüm hususları hayata 
geçirmek istiyoruz.

Hepimiz sorumluluk 
üstleniriz

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Soru Cevap

Çevrimiçi bir toplantıdasınız. Ekip lideriniz, ekibinizin 

üzerinde çalıştığı projenin sonuçlarından hiç memnun 

değil. Kararlaştırılan son tarihlere uyulmamış ve 

bütçe aşılmış durumda. Ekip lideriniz öfkesini özellikle 

ekipteki tek bir kişiden çıkararak bu kişiye karşı 

agresif bir dil kullanıyor, bağırıyor ve yapılan 

açıklamaları dikkate almıyor. 

Sessiz kalmalı mısınız?

Kesinlikle hayır! Bu tür davranışlar uygun değildir ve taciz 

olarak değerlendirilebilir.

Kendimizi mutlu ve güvende hissedeceğimiz bir kültür 

yaratıp oluşturmak her DLL üyesinin sorumluluğudur. 

Unutmayın ki gerektiğinde düşüncenizi açıkça 

söylemekle ve uygunsuz davranışları rapor etmekle 

yükümlüsünüz. Olan bitene göz yummak hiç kimseye 

yardım etmez ve hiçbir şeyi değiştirmez.

Uygunsuz davranışları dile getirme konusunda kendimizi özgür ve güvende hissediyoruz

DLL, herkesin ortak bir hedef doğrultusunda çalıştığı ve iş yerinde yetki sahibi olduğunu hissettiği güven, saygı ve itibara 

dayalı bir ortam oluşturmak için çabalar. DLL olarak cinsel taciz, agresyon, şiddet, zorbalık ve ayrımcılık gibi yasa dışı, 

uygunsuz ve istenmeyen davranışlara tolerans göstermeyiz. 

İş yerinde her zaman güvende olduğunuzu ve saygı gördüğünüzü hissetmeniz çok önemlidir. Size veya başka birisine karşı 

uygunsuz davranışlar sergilendiğini görürseniz lütfen bunu dile getirin. DLL, çalışanlarının şikayetlerini veya sorunlarını 

öncelikle ilgili kişilerle ve/veya bu kişilerin birim yöneticileriyle karşılıklı olarak çözmesini önerir. 

Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler
Uygunsuz davranışlar karşısında aksiyon alın. Bu sizin işiniz değilmiş gibi düşünmeyin. Çünkü sizin işiniz!

İş arkadaşlarınızla ve yönetimle doğrudan diyalog 
kurmaktan çekinmeyin. Ayrıca uygunsuz davranışı İK, 
Uyum veya Hukuk departmanlarındaki çalışma 
arkadaşlarınıza bildirmekten ya da Düşünceni Açıkça 
Söyle kanal ve araçlarını kullanarak rapor etmekten 
çekinmeyin. 

Başka birisinin durumu dile getireceğini  
veya şirketin uygunsuz davranıştan zaten haberdar 
olduğunu varsaymayın.

Raporunuzun tamamen gizlilik içinde ele 
alınacağından ve misillemeye karşı korunacağınızdan 
emin olun.

Soruşturmayla ilgili gizlilik kurallarını ihlal etmeyin.

Size karşı misilleme yapıldığını düşünüyorsanız bu 
durumu açıkça dile getirin.

Herhangi bir soruşturmada yer alan hiç kimseye karşı 
aksiyon almayın ve misilleme yapmayın.

Bu doğrudan yaklaşım çözüm getirmezse, uygulanabilir değilse veya kendinizi bu şekilde rahat hissetmezseniz Düşüncenizi 

Açıkça Söyleyebileceğiniz birtakım kanallar ve araçlar mevcuttur. Raporunuzun en sıkı gizlilik kuralları içinde işleneceğinden 

emin olabilirsiniz. Bir rapor göndermeniz ya da bir soruşturmaya katılmanız halinde, misillemeye karşı koruma altına 

alınırsınız ve soruşturma, oldukça sıkı gizlilik kuralları çerçevesinde gerçekleşir. Raporun konusu sizseniz de gizliliğiniz eşit 

düzeyde korunacaktır. Bir soruşturmaya katılmanız veya bir rapora konu olmanız halinde, rapora veya soruşturmaya dahil 

olan kişileri sorguya çekmeye kalkışmamalı ve söz konusu soruşturma sırasında veya sonrasında ilgili hususlarla ilgili fikir 

belirtmemelisiniz. Bu gizlilik kuralını ihlal eden ya da söz konusu sürece dahil olanlara misilleme yapan/bu kişileri herhangi 

bir şekilde tehdit eden herkes, disiplin eylemleriyle karşı karşıya kalacaktır. 

Düşünceni Açıkça Söyle kanalları ve araçları 
 – Yöneticinizle, İK İş Ortağınızla, Uyum Görevlinizle veya Hukuk departmanından birisiyle konuşmaktan çekinmeyin.

 – Düşünceni Açıkça Söyle Komitesi üyelerinden birisiyle iletişime geçebilirsiniz. 

 – Güvenilir Kişi Ağı: Güvenilir İnsan Ağı aracılığıyla, telefon veya e-posta kanalını kullanarak Yerel Güvenilir Kişilerden 

birisiyle iletişime geçin. 

 – Düşünceni Açıkça Söyle Noktası: Düşünceni Açıkça Söyle Noktası aracılığıyla, DLL’nin faaliyet gösterdiği tüm 

ülkelerde bulunan telefon veya web siteleri üzerinden raporlama yapmayı tercih edebilirsiniz. 

Düşünceni Açıkça Söyle hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. MyDLL.

Düşünceni Açıkça Söyle Politikası ve Uygunsuz Davranış Soruşturmaları Prosedüründe daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Bir üye olarak rolünüz
 – Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz 

bunu dile getirin.

 –  Yasaların, politikalarımızın veya Davranış 

Kurallarının ihlal edilmek üzere olduğunu 

düşünüyorsanız bunu derhal bildirin.

 –  Uygunsuz davranışlarda bulunmayın ve 

kimseden bu tür davranışlarda bulunmasını 

istemeyin.

 –  Uygunsuz davranışlarla ilgili soruşturmalarda 

talep edildiğinde derhal iş birliği yapın ve 

soruşturmanın detaylarını her zaman gizli tutun.

 –  DLL, potansiyel müşteriler, müşteriler veya iş 

ortaklarına dikkatsizlik ya da ihmal nedeniyle 

hiçbir zarar gelmemesini sağlamaya çalışın.

 –  Çeşitliliğe ve eşitliğe önem verip katkıda bulunun, 

alanlarımızı dağa kapsayıcı hale getirmek için 

aktif çaba gösterin.

 –  Yasaların gerektirdiğinden daha iyisini yapın. 

 – Davranış Kurallarına ilişkin tanımlama ve yönetim 

konuları da dahil olmak üzere, sorumluluklarınızı 

yerine getirirken gerekli beceri, dikkat ve özenle 

hareket edin.

Yönetici olarak rolünüz
Solda bahsedilenlerin yanı sıra, liderlerimizin açık bir 

ortam yaratarak ve net, etkin denetim sağlayarak 

ekipleri için doğru atmosferi yakalaması beklenir. 

Yönetici olarak, etik bir kültür yaratma sürecinde 

etkili davranış yönetimi uygulamaları kullanmakla 

ve çok önemli bir rol oynayıp örnek teşkil etmekle 

yükümlüsünüz. Dolayısıyla liderlerimiz, iş planlama 

ve karar alma süreçlerinde etik hususları göz 

önünde bulundurmalı; üyelerimizi sorumlu kararlar 

almaya teşvik etmeli ve etik zorluklar baş 

gösterdiğinde insanların düşüncelerini açıkça 

söyleyebileceği güvenli bir ortam yaratmalıdır.

Diğer sorumluluklarınız: 
 –  İş alanınız veya fonksiyonunuz dahilinde, 

davranışlarla ilgili olarak devam etmekte olan 

riskleri tespit etmek için adımlar atmak.

 –  Ekibinizi davranışlarının sorumluluğunu almaya 

teşvik etmek ve bu konuda desteklemek.

 –  Aldığınız kararların davranışlar üzerindeki 

sonuçlarını göz önünde bulundurmak. 

 –  Davranışları iyileştirme çabalarına zarar 

verebilecek faaliyetler olup olmadığını 

değerlendirmek. 

 –  Davranış yönetimi bilgilerinin, yani Uyum Kültürü 

Anketinin değerlendirilmesini ve buna göre 

aksiyon alınmasını sağlamak.

 –  Stratejik kararları adil sonuçlarla uygun hale 

getirmek, ekibinizin doğru muhakeme yapıp 

dengeli ve bilgiye dayalı kararlar almasına 

yardımcı olmak.

Personel yöneticisi olarak rolünüz 
 –   Ekibinizi, müşterileri, iş ortaklarını ve üçüncü taraf 

sağlayıcıları etkin bir şekilde denetleyerek bu 

kişilerin ilgili politika ve prosedürlere uygun 

hareket ettiğinden emin olmak.

 –  Beklentilerinizi net bir şekilde belirtmek, doğru 

atmosferi yakalamak ve ekibinizin, davranışlarla 

ilgili kendi sorumluluklarına dair anlayışını 

yönlendirmek. 

 –  Davranış konularında, prensiplerimiz uyarınca 

kişilerin kıdemleri ne olursa olsun herkese eşit, 

tutarlı ve adil bir şekilde davranmak. 

 –  Geçmiş olaylardan ders çıkarıp bunları 

uygulamak. 

 –  Davranış Kurallarını, Düşünceli Açıkça Söyle 

kavramını ve değerlerimizi tanıtmak, üyelerimizi 

doğru olanı yapmaya yönlendirmek.

 –  Her yıl, ekibinizin Davranış Kurallarını anlamasını 

ve bunlara uygun hareket etmesini sağlamak. 

 –  Ekibinizin zorunlu eğitimi zamanında 

tamamlamasını sağlamak.

 –  Davranışla ilgili tutumları, performans ve ödül 

yönetimi kararlarına dahil etmek.

Bu, iş yapma 
şeklimizle ilgilidir

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Güven, saygı 
ve itibar 

DLL, her zaman için ortak bir hedef doğrultusunda çalıştığınız ve iş yerinde yetki sahibi 

olduğunuzu hissettiğiniz güven, saygı ve itibara dayalı bir ortam oluşturmak için çabalar. 

DLL, faaliyetlerini dürüst bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmeyi 

taahhüt eder.

Bu taahhüdü aşağıdaki hususları dikkate alarak yerine getiririz: 

 – Saygı.

 – Cinsel, fiziksel veya duygusal taciz ve zorbalıktan uzak bir ortam.

 –  Yaş, ırk, din, milliyet, etnik köken, köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya fiziksel beceriler 

nedeniyle ayrım yapmama.

 – İşe alımda, terfi kararlarında ve performans yönetiminde adil davranma.

 – Misillemede bulunmama.

 – Kimseye iltimas geçmeme.

 – İlgili eğitimlere katılma.

Davranış Kurallarını ihlal eden herhangi bir faaliyet, iş ilişkilerimizi veya itibarımızı tehlikeye 

atabilir ve bu tür faaliyetler, (önemli) ihlal olarak değerlendirilir. Davranış Kurallarının sınırları 

çerçevesinde çalışılmamasına dair sorular olduğunda, personelin disiplin konularıyla ilgili 

tüm soruşturma ve kararlar, etik ve dürüstlük konularındaki sağlam ilkelerimiz temelinde 

yürütülecektir. DLL, Kurallara uygun hareket edilmemesini son derece ciddiye alır ve bu 

durum, işten çıkarılmayla sonuçlanabilecek disiplin uygulamaları ve yaptırımlara yol açabilir. 

Herhangi bir yasa veya yönetmeliğe aykırı hareket ettiyseniz yetkili makamlar da bu sürece 

dahil olabilir. Örneğin bir suç işlediyseniz polis bu süreçte yer alabilir.

Not: DLL, soruşturma amacıyla harici üçüncü taraflarla çalışabilir. 

Disiplin Eylemi Standardında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Kurallara 
uyulmaması halinde

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Daha çeşitli ve kapsayıcı bir 
ekip oluşturmayı hedefliyoruz

Soru Cevap

Patronum beni ve ekipteki birkaç başka kadını, 

görüntümüz ve zekamız üzerinden sözleriyle 

aşağılıyor ve bize çok az fırsat sunuyor. Diğer yandan 

ekibin erkek üyelerini her zaman için övüp 

ödüllendiriyor. Düşüncemi açıkça söylemek istiyorum 

ama patronumun öğrenmesinden korkuyorum.

Sessiz mi kalmalıyım?

Kesinlikle hayır! Bu tür davranışlar uygun değildir ve taciz 

olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir DLL üyesinin 

aşağılayıcı, kötüleyici veya cinsel içerikli yorumlar 

yapması hiçbir koşulda uygun değildir. İş yerinde taciz 

de dahil olmak üzere, etik ihlallerine dair şüphelerin 

veya gerçek durumların bildirilmesine karşı misilleme 

yapılmasını kesinlikle yasaklarız ve endişenizi dile 

getirdiğiniz için size karşı hareket eden birisi varsa sizi 

koruruz.

Çeşitlilik, Eşitli 
ve Kapsayıcılığı 
destekliyoruz

DLL olarak Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığın (DE&I) 

sadece sözden çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz. 

Bunun için gerçek iş birliği ve cesur eylemler gerekir. 

Amacımız, şu ana kadar kaydetmiş olduğumuz ilerlemeyi 

bir adım öteye taşıyarak, daha çeşitli ve daha kapsayıcı 

bir ekip oluşturmaktır.

Zorbalıktan ve ayrımcılıktan uzak, olumlu, duyarlı ve açık 

bir çalışma ortamı oluşturarak tercih edilen bir işveren 

haline gelmek için elimizden geleni yaparız. Bu sayede 

DLL’nin kapsayıcı ve güvenilir bir iş yeri olduğunu görebilir; 

hoş karşılandığınızı, söylediğiniz şeylerin dinlendiğini, 

değer gördüğünüzü ve kendiniz gibi davranabileceğinizi 

anlayabilirsiniz. Her şirketin uzmanlaşabileceği en önemli 

yetkinliklerden bazıları iş birliği, açık iletişim, yaratıcılık, 

bağlılık ve güvenli bir iş ortamıdır.

Daha fazla bilgi için İşe Alım Politikasına göz atabilirsiniz.

Yaptıklarımız

Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığı ve en iyi haline büründüğü bir iş ortamı yaratıyoruz.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıkla ilgili olarak farklı perspektifleri ve açık diyaloğu hoş karşılıyor ve dinliyoruz.

Bir şeyler öğrenmek adına en iyi (ve başarısız) uygulamaları paylaşıyoruz.

Açık ve dürüst konuşmalar yapıyoruz.

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Çevresel, Sosyal ve 
Yönetişimle İlgili (ESG) 
Riskler

DLL'nin misyonu, "şirketlerin dünyaya ekonomik ve sosyal 

açıdan anlamlı bir katkı yapması için ihtiyaç duydukları 

varlıkları kullanmasını sağlamaktır".

DLL olarak, sürdürülebilirliği günlük iş ve davranışlarınıza 

entegre etmenizi ve işletmemizdeki çevre, toplum ve 

yönetişim (ESG) risklerini proaktif olarak yönetmenizi 

bekleriz. Çalışmalarımızda yüksek etik standartlara uyum 

sağlarken yenilikçi finansmanla gezegenimizin 

kaynaklarına da saygı duyuyoruz. Kaynak optimizasyonu, 

davranış değişikliği ve teknolojik yeniliklerle çevre 

üzerindeki DLL etkisini iyileştirmek için çalışmanızı 

bekliyoruz.

ESG risklerinin üç temel alanı:

 –  İklim değişikliği, atık, kirlilik, biyolojik çeşitlilik kaybı ve 

hayvanlara kötü davranılması gibi çevresel konular.

 –  Çocuk işçi çalıştırılması ve zorunlu çalışma gibi insan 

hakları ve iş standartları ihlallerine ilişkin sosyal konular.

 –  Yasa dışı davranışlarda bulunan veya dürüst olmayan 

şirketlerle iş ilişkisi kurmamızı engelleyen yönetişim 

süreçleri.

DLL olarak, iş için ve çevre 
için aynı anda değer 
yaratabileceğimize inanıyoruz

Yapılması gerekenler

Müşterilerin ve üçüncü tarafların; ESG risk 

politikasına, yürürlükteki yasalara ve 

yönetmeliklere uygun hareket ettiğinden 

emin olun.

İş veya finansman kararları verirken, her zaman 

ÇSY riskini de hesaba katın.

İş ortağınızla birlikte, DLL’nin iş ortağınızın 

net sıfır veya döngüsel iş modellerini nasıl 

destekleyebileceğini keşfedin.

İş Biriminizin Sürdürülebilirlik Destekçisiyle 

iletişime geçerek veya Sürdürülebilirlik Ekibiyle 

irtibat kurarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yaşadığınız bölgede iyi bir amaç uğruna iki gün 

gönüllülük yaparak toplumsak bir etki yaratın.

Kişisel ve mesleki davranışlarınızda çevresel 

anlamda bilinçli olun.

Daha fazla bilgi almak için Global ESG Risk 

Politikası ile iletişime geçin.

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Sosyal medya 

Dijital kanalları, DLL’nin kimliğini sorumlu bir şekilde 
anlatmak için birer platform olarak kullanıyoruz. DLL’nin 
sosyal medya sitelerinde paylaşım yaparken, paylaştığınız 
materyalin markamıza uygun olduğundan, politikalarımızda 
yer alan standartları ve uygulamaları karşıladığından ve 
uygun şekilde izin alındığından emin olun.

Kişisel yetkileriniz temelinde sosyal medyada paylaşım 
yaparken DLL hakkında uygun şekilde paylaşımlar 
yapmanız çok önemlidir. Paylaştığınız içerik sizi bir DLL 
üyesi olarak tanımlıyorsa DLL politikalarına uygun hareket 
etmeniz gerekir. 

Bu durumda lütfen unutmayın:
 – Saygılı, dürüst ve şeffaf olmalısınız.
 – Ayrımcı olarak nitelendirilebilecek mesajlar vermekten 

kaçınmalısınız.
 –  Kişisel zamanlarınızda bile müşterilerimize saygılı, 

dürüst ve adil bir şekilde davranırsınız!

Şüpheye mahal vermemek adına, sizi DLL’nin bir çalışanı 
olarak tanımlayan kişisel bir sosyal medya hesabında 
mesaj ve/veya içerik paylaşıyorsanız, bu paylaşımınız 
tamamıyla bu Davranış Kurallarına, ayrıca Sosyal Medya 
Yönetimine İlişkin DLL Global Prosedürüne ve Şirket 
Dışında Konuşma/Paylaşım Yapma Hakkında Global 
Prosedüre tabidir.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşım yapmak için DLL cihazla-
rının kullanılması, DLL varlıklarının kötüye kullanımı olarak 
değerlendirilebilir. Kişisel mesajlarınız ve içerikleriniz DLL 
mesai saatlerinde paylaşılmış olmamalıdır. Aksi takdirde, 
özellikle hizmet satıyorsanız veya “sosyal medya influen-
cer’ı” iseniz bu durum harici iş çıkarı olarak görülebilir.

DLL hakkında yalnızca uygun 
şekilde paylaşım yapın

Soru Cevap

Kişisel sosyal medya hesaplarınızdan bir fotoğraf 

paylaşarak iş yerinde zor bir gün geçirdiğinizden 

yakındınız ve çalışmakta olduğunuz bir müşterinin 

adını ve bilgilerini kullandınız. Fotoğrafı ofiste 

çekmiştiniz, bu nedenle hoş bir DLL posteri de 

fotoğrafta görünüyordu. Şirket için maruziyet 

yarattınız. Mesajı kişisel sayfanızda paylaştınız. 

Bu mesajı paylaşmamanız gerektiğine dair bir geri 

bildirim aldınız. Nedenini tam olarak anlamadınız: 

Ne de olsa bu sizin şahsi hesabınız değil mi? 

Bu mesaj, sosyal medya kullanımına ilişkin ilkelerimize 

uygun değildir. Dijital kanalları, kendimizi sorumlu bir 

şekilde anlatmak için birer platform olarak kullanırız.

İtibarımızı 
koruruz

DLL, Hollanda’da bulunan ve %100’ü Rabobank’e ait 

olan bir finans kuruluşudur. Dolayısıyla DLL üyeleri, 

hem DLL’nin hem de paydaşımızın itibarını korumakla 

yükümlüdür. Hollanda’da bunu yapmanın yöntemlerinden 

birisi, Hollanda Bankacı Yemini gibi başka belirli 

yükümlülükler üstlenmektir. Üyelerin itibarımızı korumaya 

katkıda bulunduğu birçok seviye mevcuttur. Örneğin 

defterleri doğru tutmak, DLL varlıklarını ve DLL’nin mülk 

ve sistemlerine erişimi korumak, ilgili pozisyonlara uygun 

kişiler alınmasını sağlamak bunlardan bazılarıdır. 

DLL uyum çerçevesi, itibarımızı ve dürüstlüğümüzü 

koruyarak ve güvenceye alarak DLL Global Stratejisine 

katkıda bulunur. 

DLL Uyum Çerçevesi, itibarımızı 
ve dürüstlüğümüzü koruyarak 
ve güvenceye alarak DLL global 
stratejisine katkıda bulunur.

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Güvenlik 

DLL'nin elektronik iletişim ekipmanını yetkisiz erişime 

veya kullanıma karşı koruruz. Konforunuzu ve fiziksel 

güvenliğinizi de ciddiye alırız.

Şirket ekipmanları

DLL size, işinizi verimli bir şekilde yapmanız için gereken 

araç ve ekipmanları temin eder ve sorumlu şekilde 

davranıp bunları ilgili amaçlar doğrultusunda kullanmanız 

konusunda size güvenir. 

Ağ

DLL’nin iletişim kanalları (hem ağımız hem de bu ağın 

kullanıldığı donanımlar, örneğin bilgisayarlar ve mobil 

cihazlar), DLL’nin fiziksel ve fikri mülkiyetinin önemli bir 

parçasıdır. Tüm güvenlik politikalarına uygun hareket 

ettiğinizden emin olun. Ağ güvenliğimizin ihlal edildiğinde 

şüpheleniyorsanız (örneğin dizüstü bilgisayarınızı veya 

akıllı telefonunuzu kaybettiyseniz ya da ağ parolanızın 

tehlikede olduğunu düşünüyorsanız) lütfen bu durumu 

derhal Bilgi Güvenliği birimine raporlayın. Daha fazla bilgi 

almak için DLL’nin Bilgi Güvenliği Politikasına göz 

atabilirsiniz.

Fiziksel güvenlik

Dizüstü bilgisayarınızı, önemli ekipmanlarınızı ve kişisel 

eşyanızı DLL tesislerindeyken bile her zaman güvende 

tutun. Güvenlik ve emniyet cihazlarını kurcalamayın ve 

devre dışı bırakmayın. Güvenli bir alanda, o alana ait 

değilmiş gibi görünen birisiyle karşılaşırsanız bu durumu ve 

başka şüpheli faaliyetleri DLL Güvenlik birimine rapor edin. 

Politika Sayfasında yer alan Bilgi Güvenliği Politikasına 

göz atın.

Başkalarının tescilli bilgilerine saygı duyarız (örneğin telif 

hakkı bilgileri, rekabet bilgileri, yazıl materyaller, yazılım 

veya müzik). Çalışanların önceki işverenlerinin müşteri 

listeleri de buna dahildir (söz konusu liseler kişisel veri 

içerebileceğinden yasa ve düzenleme yükümlülüklerine 

tabidir).

Fikri mülkiyet hakları (ticari markalarımız, logolarımız, 

telif haklarımız, ticari sırlarımız, teknik bilgilerimiz ve 

patentlerimiz) en değerli varlıklarımız arasındadır. Bunların 

yetkisiz şekilde kullanılması kaybolmalarına veya ciddi 

değer kaybına uğramalarına yol açabilir. Telif haklarının, 

ticari markaların ve müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve 

üçüncü taraf sağlayıcılarımızın markaları da dahil olmak 

üzere markaların adil kullanımını düzenleyen yasalar dahil, 

tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasalarına saygı 

duymalısınız. 

Tescilli bilgilere 
saygı gösterilmesi

Bilgilerin mevcut durumda veya gelecekte DLL’ye 

veya size zarar verebilecek şekilde uygunsuz şekilde 

kullanılmasını veya ifşa edilmesini önlemek için çalışırız.

Gizli bilgilere maruz kaldığımız durumlarla kolayca 

karşılaşabiliriz. Gizli bilgileri yalnızca bu bilgilerin sağlandığı 

belirli amaçlar veya işlemler doğrultusunda ve yalnızca 

bilinmesi gerektiği kadarıyla gerekli özeni göstererek 

kullanırız. Açıkça yetkiniz olmadıkça şirket içinde veya 

dışında verilen gizli bilgileri paylaşamazsınız. Ayrıca, yerel 

istihdam sözleşmenize göre gizli bilgileri her zaman gizli 

tutmanız gerekir.

Gizli bilgiler

Varlık ve sistemlere erişimin korunması 

Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler
DLL mülküne erişimi (parolalar, kimlik kartları, bina 

erişim kartları vs.) koruyun.

Zincir mektupları, reklamları veya özel talepleri/ricaları 

iletmek için (izin verilmediği sürece) asla şirket 

sistemlerini kullanmayın.

Yalnızca onaylı standart dokümantasyon kullanın. 

Standart dışı dokümantasyon için her zaman Hukuk 

departmanından onay alın.

DLL sistemlerini kişisel amaçlarla fazla kullanmayın.

DLL’den ayrıldıktan sonra bile gizlilik yükümlülüğünüzün 

devam ettiğini unutmayın.

DLL’nin gizli bilgilerini başka bir işveren için, başka 

işverenlerin bilgilerini de DLL için kullanmayın.

Daha fazla bilgi için Makul Kullanım Politikasına göz atabilirsiniz.

İşyeri kuralları 
Çalışma şeklimiz
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Bu bölümde:
 – En yüksek davranış standardı

 – Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 

 – Hediyeler, ikramlar ve ağırlama 

 – Hükümet yetkilileriyle ilişkiler 

 – Çıkar çatışmaları

 – Kişisel/profesyonel ilişkiler 

 – Müşterilere adil davranmak

 – Adil rekabet

 – Şirket İçi Bilgi

 – Müşteri ve üçüncü taraf sağlayıcı dürüstlüğü 

 – Sahtekarlık

 – İhracat ve ithalat

 – Vergi dürüstlüğü

 – Defterlerin doğru tutulması 

 – Veri depolama

 – Gizlilik ilkeleri

İşyeri kuralları 
iş dürüstlüğü

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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En yüksek davranış 
standardı

DLL, yerel yasa ve düzenlemelerin farklı bölgeler arasında 

değişiklik gösterebileceğinin farkındadır. Tüm yasa ve 

yönetmeliklere uyum sağlamayı amaçlarız. Yerel kanunlar 

veya işleyişler ile bu Davranış Kurallarında geçen esas ve 

değerler arasında çatışma söz konusu olursa ve/veya 

yerel bağlamda uyulması gereken daha yüksek bir 

standart varsa, en yüksek davranış standardını sağlayan 

esası benimseriz.

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Dürüstlük konusunda en yüksek 
standartlarla hareket ederiz

Rüşvet gibi görünebilecek hediye, eğlence veya diğer iş nezaketleri sunmak, özellikle hükümet yetkilileriyle iş yapıyorsanız 

rüşvet gibi algılanabilir. “Hükümet yetkilileri” kavramı; devlet memurları, kamu kurumunda çalışmaya aday kişiler, hükümetin 

sahip olduğu veya kontrol ettiği şirketlerde, uluslararası kamu kuruluşlarında veya siyasi partilerde çalışan kişileri kapsar. 

ABD dahil dünya genelinden bazı kanunlar Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası, resmi 

işlemleri etkilemek veya uygunsuz avantaj elde etmek için hükümet yetkililerine değerli herhangi bir şey teklif edilmesini 

veya verilmesini özellikle yasaklar. Bu yasak geleneksel hediyelerin yanı sıra yemek, seyahat, politik veya hayır amaçlı 

yardımlar ve hükümet yetkililerinin akrabalarına sunulan iş teklifleri için de geçerlidir. Hükümet yetkililerine işlerini yaptıkları 

için teşekkür etmek adına asla hediye vermeyin. Buna karşılık, hükümet yetkililerine hediye ve iş eğlencesi amacıyla sık 

olmayan, mütevazı harcamalar yapılabilir (örneğin DLL ürün ve hizmetlerinin gün boyu süren bir gösteriminde mütevazı bir 

yemek vermek). Bu tür harcamaların ödenmesi kabul edilebilir (ilgili hükümet yetkilisinin davranış kuralları ve/veya yerel 

yasalar kapsamında izin verilmesi koşuluyla) fakat bunun için Uyum biriminden ön onay alınması gerekir.

Rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele 

DLL'de, her türden rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 

önceliklerimizden biridir. Dolayısıyla, faaliyet gösterdiğimiz 

tüm lokasyonlarda rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsünü 

yasaklarız. Ayrıca, iş yapma ve kabul süreçleri sırasında 

müşterilerimizi, iş ortaklarımızı (hükümet yetkilileri dahil) 

ve üçüncü taraf sağlayıcılarımızı yolsuzluk açısından 

değerlendiririz. Bu taraflarla yürüttüğümüz iş süreçlerinde 

en yüksek dürüstlük standartlarına bağlı kalırız ve sizin de 

rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinde yer almayı önlemenizi 

bekleriz.

Daha fazla bilgi için Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

Politikasına göz atabilirsiniz.

Hediye, ağırlama 
ve eğlence 
unsurlarını yalnızca 
uygun olması halinde 
ve belirli koşullar 
altında kabul ederiz

İşle ilgili tüm hediye, ağırlama ve eğlence unsurlarının, 

yalnızca geçerli politikalarımıza (ayrıca raporlama ve 

onaya ilişkin ilgili maddi değer eşiğine) harfiyen uyum 

sağlanması koşuluyla sunulmasını veya teklif edilmesini 

sağlamak tüm üyelerimizin yükümlülüğüdür. Genel bir 

kural olarak, iş kararlarını uygunsuz şekilde etkileyen ya 

da bu tür bir izlenim yaratan hediye, ağırlama ve eğlence 

unsurlarının verilmesi veya alınması yasaktır. 

Bir müşteriyle veya iş ortağıyla açık ve şeffaf bir şekilde 

ilişki kurmayı desteklemek adına makul (abartı olmayan) 

hediye, ağırlama ve eğlence unsurlarının sunulmasına 

izin verilse de, yerel yasalara uygun hareket etmek ve 

uygunsuzluk izlenimi yaratmamak adına dikkatli 

olunmalıdır. Hediye, Ağırlama ve Eğlenceye İlişkin DLL 

Global Prosedürü, makul hediye, ağırlama ve eğlence 

unsurları hakkında rehberlik sunar ve belirli hediyeler, 

ağırlamalar ve eğlenceler için birtakım onay gereklilikleri 

ortaya koyar.

Hükümet yetkilileriyle 
ilişkiler 

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler

Toplam tutarı da dahil olmak üzere, 

değeri 100 avro ve üzeri olan tüm hediye, 

ağırlama ve eğlence unsurlarına ilişkin 

ön onay almak ve bunları raporlamak 

için GATE portalını kulanın.

Bir hükümet yetkilisi, düzenleyici, devlet işletmesi, siyasi parti veya 

temsilcilerine düşük değerde bile olsa hiçbir şey vermeyin, talep 

etmeyin ya da kabul etmeyin. Doğrudan veya dolaylı olarak verilen 

hediyeler, pazarlama fırsatları, krediler veya siyasi katkılar da bu 

kapsama dahildir.

Yardım almak için Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele Hakkında Global Politikaya 

göz atın.

Herhangi bir şekilde (hayır işlerine yardım kılıfına sokulan rüşvetler 

dahil) rüşvet istemeyin, ayarlamayın ya da kabul etmeyin.

Daha fazla bilgi için lütfen Hediyeler, 

İkramlar ve Ağırlamaya İlişkin Global 

Prosedürümüzü inceleyin.

Aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınıza özel bir muamelede 

bulunmayın.

Kolaylaştırıcı ödemeler (resmi bir işlemi gerçekleştirmek veya 

hızlandırmak için yetkililere yapılan ödemeler) yapmayın.

Makul bir iş uygulamasından yasa dışı bir rüşvete kolayca 

dönüşebilecek hediye, ağırlama ve eğlence unsurları teklif etmeyin, 

talep etmeyin, vermeyin ve almayın.

Soru Cevap

Dünya çapında çok tanınan bir müşteriyle yakın iş 

birliği içinde çalışıyorsunuz. Size Olimpiyat Oyunları 

için ücreti ödenmiş seyahat teklif ediyor. Bu durumda 

müşterinizin teklifini kabul edecek misiniz? 

Hayır, edemezsiniz. Bunun iki nedeni var: 

1)    DLL müşterilerin konaklama ücreti ödemesine 

izin vermez 

2)    Olimpiyat Oyunları nadiren olan bir şey olarak 

değerlendirilmez ve premium bir etkinlik olarak 

görülür, bu nedenle kabul edilemez. DLL, yöneticiniz 

tarafından uygun görülmesi ve onaylanması koşuluyla, 

değeri 100 avroyu aşmayan spor veya kültür 

etkinliklerine (örneğin tiyatro gösterileri veya 

konserler) nadiren katılmanızı kabul edebilir.

Ancak, bana hediye takdim edilen bir tören veya 

diplomatik protokol gibi özel bir durum olduğunu 

varsayalım. Bunu reddetmek kabalık olmaz mı?

Sorun değil: DLL’nin mali eşiklerini aşan/uygun 

görülmeyen bir hediyeyi kabul etme konusunda 

toplumsal baskı hissettiğiniz ve hediyeyi veren kişiyi/

kurumu gücendirmek istemediğiniz durumlar olabilir. 

Bu tür durumlarda anlık karar vermeli ve muhakeme 

yetinizi kullanmalısınız. Pratikte, hediye verme ve almaya 

ilişkin DLL prosedürüne atıfta bulunarak hediyeyi nazikçe 

geri çevirmeniz gayet iyi anlaşılabilir.

Kendinizi hediyeyi kabul etmek zorunda hissederseniz 

bunu en kısa sürede yöneticinize (ve GATE portalı 

üzerinden) raporlamalısınız. Hediyeyi kabul etmek, nazik 

bir notla reddetmek veya bir hayır kurumuna bağışlamak 

da seçeneklerinizden bazılarıdır.

DLL olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası izleriz.

Önemli hususlar:

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler

Ön onay almak üzere bu durumu öncelikle 

yöneticinizle görüşün.

Çalışma saatlerinde DLL ile ilişkili olmayan faaliyetlerde 

yer almayın.

Yetkiniz varsa söz konusu faaliyeti GATE portalına 

kaydedin ve he yıl güncelleyin.

Mesai saatleri dışında, DLL'in menfaatleriyle çatışabilecek 

veya işinizi olumsuz etkileyebilecek (ücretli veya ücretsiz) 

hiçbir faaliyete katılmayın.

Yakın aile fertlerinizin iş dışı faaliyetlerini GATE 

portalına raporlayın.

DLL ile rekabet teşkil eden faaliyetlere katılmayın.

Daha fazla bilgi almak için Çıkar Çatışmalarına 

İlişkin Global Politikayı okuyun.

GATE portalı bireysel seviyede, iş dışı faaliyetleri 

raporlamak ve bunlara dair ön onay almak için 

kullanılmalıdır. Yakın aile fertlerinin iş dışı faaliyetleri ve yıllık 

onayı da bu kapsama dahildir. Daha fazla bilgi almak için 

Çıkar Çatışmalarına İlişkin Global Politikaya göz atın.

DLL olarak, iş faaliyetlerimizi gerçekleştirirken 

müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve üçüncü taraf 

sağlayıcılarımızın çıkarlarına en uygun şekilde hareket 

etmek için çabalarız. Davranışları ve karar alma süreçlerini 

etkileyen çıkar çatışmalarının önüne geçmek için 

mümkün olan tüm önlemleri almanızı bekleriz:

Çıkar çatışmalarına 
karşı tetikteyiz

İş dışındaki faaliyetleriniz

DLL’deki rol ve sorumluluklarınızla çıkar çatışması teşkil edecek iş dışı bir faaliyet gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız:

Soru Cevap

Amerikan Ticaret Odasına (ACC) üyesiniz. Bu üyeliğin, 

iş dünyasındaki bağlantılarınızı geliştirebilmeniz ve 

bilgi ve deneyiminizi başkalarıyla paylaşabilmeniz için 

bir profesyonel olarak sizi desteklediğini 

düşünüyorsunuz.. 

Bunu iş dışı bir faaliyet olarak GATE portalına hiç 

kaydetmediniz. Yakın zamanda, yerel ACC komitesine 

kurul üyesi olarak seçildiniz. Bu rol karşılığında 

muhtemelen bir ödeme almayacaksınız. Bu faaliyet 

DLL’deki pozisyonunuzla çıkar çatışması için değil gibi 

görünse ve karşılığında ödeme almıyor olsanız bile 

yine de bu faaliyeti kaydetmeli misiniz?

Bildirin, bildirin, bildirin! Evet, bu üyelik size etki sahibi 

olma veya karar alma yetkisi verdiği için iş dışı faaliyet 

olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu faaliyeti GATE 

portalına kaydetmeli ve birim yöneticinizden, söz konusu 

rolü varsa çıkar çatışmaları açısından değerlendirmesini 

istemelisiniz. Burada asıl konu bildirmektir. Çıkar 

çatışmasının olması her zaman kötü, yanlış veya 

uygunsuz bir şey değildir. Ancak durum uygun şekilde 

ele alınmazsa bu hale gelebilir. Bu nedenle şeffaflık kritik 

bir husustur; DLL’nin ve üyelerinin dürüstlüğünü ve 

itibarını korumaya yardımcı olur. 

GATE portalını 
kullanmayı unutmayın

 –  Kendi kişisel kazancınız, akrabalarınızın ya da 

arkadaşlarınızın kişisel kazancı için iş kararlarını yanlış 

etkilemenizi istemeyiz 

 –  Kişisel çıkarların iş çıkarlarıyla çatışmasını istemeyiz 

 –  İki müşterinin çıkarlarının çatışmasını istemeyiz.

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler

Bir aile ferdinizin/hayat arkadaşınızın 

istihdam koşulları üzerinde etki sahibi 

olabileceğiniz durumları engelleyin.

Yakın akrabanız veya hayat arkadaşınız olan kişilerle denetim, 

hiyerarşi veya kontrol durumlarında yer almayın.

DLL içinden veya dışından kişilerle olan 

potansiyel çıkar çatışmalarını 

yöneticinizle görüşün.

Şeffaflık esastır

Potansiyel çıkar çatışmaları kişisel bazda da ortaya 

çıkabilir. Örneğin siz ve aynı zamanda bir aile ferdiniz, 

hayat arkadaşınız ya da yakın dostunuz olan bir DLL 

çalışanı arasında çıkar çatışması meydana gelebilir. 

Ya da bir Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) veya başka bir 

DLL paydaşıyla olan kişisel/aile ilişkiniz, işinizle ilgili bir 

çıkar çatışmasına neden olabilir. 

Kişisel/profesyonel 
ilişkiler

Soru Cevap

Program yöneticisi olarak DLL’de çalışıyorsunuz. 

Bu yıl, çok tanınan bir DLL müşterisi için müşteri 

ilişkileri yöneticisi olarak çalışan kızınız Lindsey ile 

temas noktalarınız olabilir gibi görünüyor. Söz konusu 

müşteri, ekibinizin sorumluluğundaki müşterilerden 

birisi. Bu durumda bir çıkar çatışması var mı ve bunu 

bildirmeli misiniz?

Evet, potansiyel bir çıkar çatışması mevcuttur. Kızınızla, 

onun ve sizin profesyonel yetkiniz dahilindeki DLL iş 

konularıyla ilgili görüşme yapmanızı gerektirecek 

durumları önlemek isteriz. Çünkü bu, hem muhakemenizi 

hem de olası sonucu etkileyebilir. Yöneticiniz bunun bir 

çıkar çatışması olduğunu düşünebilir ve bu riski azaltacak 

aksiyonlar almak isteyebilir. Örneğin bu satıcıyı 

portföyünüzden çıkarabilir. Lindsay ile ilişkinizi GATE 

portalı üzerinden bildirmelisiniz. Bu şekilde, 

kafa karışıklığını ve ayrıcalıklı muamele izlenimini 

önleyebilirsiniz

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler

Vereceğiniz yönergenin uygun 

olduğundan ve müşterinin durumunu 

hesaba kattığından emin olun.

Müşterilerinize rolünüzün ötesinde tavsiye vermeyin.

Müşterilerinizin uzun vadeli çıkarlarını 

ve ihtiyaçlarını birinci sıraya koyun.

Kısa vadeli kişisel kazançlar için bir anlaşma yapmayın.

Tüm müşterilerin şikayetleriyle yeterli bir 

şekilde ve zamanında ilgilenin.

Müşterinin şikayet etmesini önlemek için engel koymayın (örneğin 

destek birimine teknik uygunsuz erişim, geç yanıt, yalnızca yazılı 

iletişim vb.).

DLL’nin dürüstlük, adalet ve bütünlük 

değerlerinin yanı sıra açıklık, şeffaflık 

ve sağduyu ile hareket edin.

Daha fazla bilgi almak için Müşterilere Adil Davranma Politikasına göz atabilirsiniz.

Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler
Rakip olarak değerlendirilebilecek herhangi bir 

kurumla ya da anlaşmanın amacı/potansiyel etkisi 

rekabeti azaltacak veya ortadan kaldıracak güçteyse 

herhangi bir müşteriyle veya üçüncü taraf sağlayıcıyla 

anlaşma yapmadan önce, bu durumu Hukuk 

departmanıyla görüşün.

Uyguladığımız ücretleri, iş stratejilerimizi, ticari olarak 

hassas ve/veya gizli diğer bilgileri rakiplerimizle 

görüşmeyin ve onlara açıklamayın.

Geçerli bir sebebiniz olmadıkça rakiplerle iletişime 

geçmekten ve toplantı yapmaktan kaçının.

Rakiplerle anlaşma, anlayış veya plan yapmaktan kaçının.

Etkinlik veya konferanslar (sektör etkinlikleri) 

sırasında rakiplerimizle tanıştığınızda “gayri resmi 

konuşmaları” en aza indirin.

Potansiyel/mevcut müşterilerimiz veya rakiplerimiz 

karşısında adil haksız avantaj kazanmaya çalışmayın.

Rakipler, müşteriler, iş ortakları veya üçüncü taraf 

sağlayıcılarla ilgili olarak araştırma yaparken dikkatli 

davranarak hırsızlık, yasa dışı giriş veya tehdit gibi 

uygunsuz yöntemlerin kullanılmadığından emin olun.

Rakiplerimizin çalışanlarını işe almaktan kaçınmaya ilişkin 

düzenlemeler yapmayın (uygunsuz istihdam  

karşıtı düzenlemeler).

Adil Rekabet Politikasına göz atın. Rakiplerle birlikte toplantılara ve forumlara katılırken, 

rekabeti önleyici anlama geliyormuş gibi anlaşılabilecek 

belirsiz bir dil kullanmayın.

Müşterilerimizin çıkarları, DLL'de gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin merkezinde yer alır. Yenilikçi teknolojilerle ve her zaman, 

gerçek anlamda müşterilerimizin uzun vadeli çıkarlarını, başarılarını ve elde edecekleri faydayı düşünen kişilerin desteğiyle 

mükemmel müşteri deneyimleri sunmak için çabalarız.

Müşterilere adil davranabilmek için tüm faaliyetlerimizde etik kurallarını, işyeri kültürünü ve açık, şeffaf ve adil davranışları 

benimseriz. DLL, mevcut şikayetleri zamanında ve profesyonelce ele almanın yanında söz konusu sorunu düzeltmek için 

elinden gelen her şeyi yapmayı hedefler. Sizin de şikayetleri her zaman adil, tarafsız, tutarlı ve etkin bir şekilde ele almanızı 

ve şikayet söz konusu olduğunda, her durumda efektif hareket etmeniz bekleriz.

DLL olarak, antitröst ve rekabet kuralları uyarınca yasaklanan faaliyetleri üstlenmek istemeyiz. Rekabetin adil ve dürüst 

olmasını sağlarız ve DLL bu kararları bağımsız bir şekilde alır. DLL’nin iş hayatında yalnızca her şeyi doğru yaparak; 

dürüstlükle, yeteneğimiz ve iş etiğimizi gücüyle kazanmasını isteriz. Rekabet yasası, rekabet üzerinde kısıtlayıcı bir amaç 

veya etki olmasını hedefleyen anlaşmaları, uygulamaları ve davranışları yasaklar. Örneğin rakipler arasında (ya da müşteriler 

ve üçüncü taraf sağlayıcılarla) yapılan anlaşmalar ya da baskın konumun veya pazar üzerindeki önemli gücün kötüye 

kullanılması iş veriminde azalmaya yol açabilir, inovasyonu ve teknik gelişmeleri kısıtlayabilir, piyasada fiyatların 

yükselmesine veya kalitenin/çıktının düşmesine neden olabilir.

Müşterilerimize adil davranırız Adil ve dürüst rekabet

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler
Şirket içi bilgilerine erişebildiğiniz kuruluşlar 

tarafından ihraç edilen hisse senetleri veya tahviller 

(ve opsiyonlar) üzerinde herhangi bir işlem yapmaktan 

kaçının.

Şirket içi bilgileri kendi mali kazancınız veya başkasının 

kişisel kazancı için kullanmayın (zarardan kaçınmak da 

buna dahildir). 

Çıkar çatışmalarından (ve bu izlenimi yaratmaktan) ve 

piyasayı bozucu eylemlerde bulunmaktan (şirket içi 

bilgilerin yasa dışı şekilde açıklanması veya içeriden 

bilgi ticareti) her zaman kaçının.

İşyerinizin içinde veya dışında, erişim sahibi olduğunuz 

şirket içi bilgileri “bilmesi gereken” seviyede ve 

gerektiğinde belirli düzenlemelerle yapılanlar paylaşımlar 

haricinde hiç kimseye açıklamayın, kullanmayın ve hiç 

kimseyle paylaşmayın.

Daha fazla bilgi almak için Global politika ve Piyasanın 

Kötüye Kullanılması Standardına göz atın.

Şirket içi bilgileri aile, arkadaşlar veya başka üçüncü 

taraflara önermeyin, aktarmayın ve/veya bunun 

yapılmasını teşvik etmeyin.

Şirket içi bilgileri (genellikle listelenen şirketlerle ilgilidir) yalnızca bu bilgilerin sağlandığı belirli amaçlar veya işlemler 

doğrultusunda ve yalnızca bilinmesi gerektiği kadarıyla kullanırız. Erişim sahibi olabileceğimiz şirket içi bilgileri, kendi 

çıkarımız (kişisel hesap işlemleri de dahil olmak üzere) veya başkalarının çıkarı için kullanmayız.

DLL’deki işiniz dolayısıyla, bazen başka şirketlerle ilgili (örneğin mevcut veya potansiyel bir müşteri, iş ortağı veya M&A 

hedefi) olarak kamuya açık olmayan önemli bilgiler ve/veya şirket içi bilgiler edinebilirsiniz. Bizim ve aile fertlerimiz gibi 

bizimle ilişkili kişilerin, bu tür bilgiler üzerinde işlem yapmamasını veya bu tür bilgileri ticaret yapabilecek diğer kişilere 

vermemesini (“bahşiş”), ayrıca bu bilgilere erişmesine izin vermemesini sağlama yükümlülüğümüz vardır. Risk almamak 

için Yapılması ve Yapılmaması Gerekenlere göz atın.

Soru Cevap

Bir kafede yakın arkadaşınız Masi ile buluşuyorsunuz. 

Yakın zamanda kamuya açılmış olan büyük bir 

müşteriyle yapacağınız birleşmeden dolayı çok 

mutlusunuz. Masi ile bu birleşme hakkında bilgi 

paylaşmak üzereydiniz ki Masi, şirket içi bilgi 

paylaşmak üzere olduğunuzu söyleyerek sizi 

durdurdu. Elbette bu bilgileri gizli tutmasını 

isteyecektiniz. Öyleyse bu bilgiyi Masi işle 

paylaşmakta bir sakınca yok, değil mi?

Evet, bir sakınca olabilir. Masi, şirket içi bilgi paylaşmak 

istediğinizi fark etti. Bu konuda uygun şekilde davrandı. 

Şirket içi bilgiler gizli bilgidir, dolayısıyla paylaşılmamalıdır.

Şirket 
İçi Bilgi

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Bir finans kuruluşu olarak, finansal ekonomik suçlarla 

mücadele için işlerimizi dürüst bir şekilde yapmaya ve 

uluslararası çabalara katılmaya kararlıyız. Bu amaç 

doğrultusunda hem müşterilerimiz, hem de üçüncü taraf 

sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız üzerinde durum tespit 

çalışmaları yapmaktayız. DLL aynı zamanda işlemleri de 

izleyerek suç faaliyetlerine dahil olunup olunmadığını 

tespit eder. Kara para aklamanın önlenmesi, terörizmin 

finansmanının önlenmesi ve yaptırımlara ilişkin 

düzenlemelere uyum sağlamak bizim için önceliktir.

 

Bu tür riskleri yönetmek için:

 –  Müşteriniz ve onun DLL ile olan ilişkisi hakkında yeterli 

bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun.

 – Hesap hareketlerinin beklentilerle tutarlı olduğundan 

emin olun.

 –  Müşterinin meşru bir amaç uğruna ihtiyaç duyduğu 

ekipmanları temin etmeye çalıştığından emin olun.

Şüpheye düşmeniz halinde:

 – Durumu anlayana kadar soru sorun.

 – Sorunun nasıl çözüldüğünü belgeleyin.

 – Sorun çözülmezse durumu yöneticinize veya Uyum 

Görevlinize eskale edin.

Daha fazla bilgi için CAMS Politikasına göz atabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Dolandırıcılık Politikasına göz atabilirsiniz.

DLL olarak, global pazaryerinde çok çeşitli ürünlere yönelik hizmetler sağlamaktayız. Bu da bizi şirke dışı ve şirket içi 

dolandırıcılık için potansiyel bir hedef haline getirmektedir. Sahtekarlık faaliyetlerini mümkün olan en kapsamlı şekilde 

önleme ve azaltma konusuna çok önem veririz. Amacımız, hem suç faaliyetlerine katılımı önlemek hem de mali kayıp 

ve itibar kaybını sınırlandırmaktır. Bazen dolandırıcılığa işaret eden uyarı sinyallerini veya belirtileri görmek zor olabilir. 

Müşteri ve üçüncü 
taraf sağlayıcı 
dürüstlüğü

İhracat ve ithalat 
yönetmeliklerine uyum

Sahtekarlık

Alarm vermek isteyeceğiniz 
durumlara dair birkaç örneğe 
bakalım

 –  Kiralama işlemiyle ilişkili ekipmanın, kiralayanın 

işinin mahiyetiyle bağlantılı olmaması.

 –  Varlıkların, seri numaraları/özgümn varlık 

numaraları okunmayacak şekilde düşük kaliteli 

fotoğrafları ya da varlıkların fotoğraflarının tekrar 

kullanılması. 

 – İşin normal seyrinde ani değişiklikler yapılması 

veya tamamen alakasız bir iş mahiyetine 

dönülmesi.

 –  Kiralama sözleşmesindeki varlığa erişimde 

zorluk.

Uyarı işareti olarak görmediğimiz 
bazı durumlara örnekler

 – Ekipmanın makul değerlemesi.

 –  Müşterinin, sunulan/alınan ürünlere/hizmetlere 

ilişkin tüm giderleri/faturaları karşılamaya istekli 

olması.

 –  Müşteri ile son müşteri arasında büyük 

mesafeler olması durumunda, ilişkinin 

uygunluğuna dair mantıklı bir açıklama olması.

 –  Bir üyenin, mali bir işlemin yapılması sırasında 

yaptığı hatayla ilgili açık davranması.

DLL olarak, yürürlükteki tüm uygulanabilir ihracat ve 

ithalat kanunlarına uyumu destekleriz. Ayrıca, üçüncü 

taraf sağlayıcılarımızın da bu yönetmeliklere uymasını 

sağlamayı amaçlarız.

Ulusal sınırların dışına çıkarken, DLL varlıklarının çeşitli 

ihracat ve ithalat düzenlemelerine tabi olduğunu 

unutmamalısınız. Bu düzenlemeler, DLL varlıklarının belirli 

ülkelere, hatta belirli kişilere ithal, ihraç veya yeniden ihraç 

edilmesini yasaklıyor olabilir. İhracat yalnızca sınırı fiziksel 

olarak geçen mallar için değil, aynı zamanda bir ülkeden 

diğerine sağlanan yazılım indirmeleri ve hizmetler için de 

geçerlidir. Sizin ve üçüncü taraf sağlayıcılarımızın da bu 

düzenlemelere uygun hareket etmenizi/etmesini 

sağlamayı amaçlarız. Örneğin: ABD ve uluslararası ticaret 

yasaları, DLL’nin ürünlerini ve/veya hizmetlerini nereye 

gönderebileceğini veya nereden alabileceğini kontrol eder. 

Bu yasalar karmaşıktır ve örneğin şunlar için geçerlidir:

 – ABD’den veya ABD’ye yapılan ithalat ve ihracat.

 –  Başka ülkelere/ülkelerde ürün ithal/ihraç ederken, bu 

ürünlerin ABD kökenli bileşenler veya teknolojiler 

içerdiğine dair endişeler olması.

 –  ABD’de yerleşik olmayan kişilere hizmet ihracı veya 

hizmet sağlanması.

 –  Özellikle ABD kökenli teknik verilerin ihracatı.

DLL olarak; ambargoları, ekonomik yaptırımları, ihracat 

kontrollerini, ithalat gerekliliklerini ve boykot karşıtı 

düzenlemeleri ilgilendiren yasa ve yönetmeliklere uygun 

hareket ederiz.

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Kayıtlarımızın tamamını tanımlama ve bunları izin 

verilenden uzun süre elimizde bulundurmama çabalarımız 

kapsamında, kayıt yönetimi ilkeleri uygularız. Kayıtları 

uygun süre boyunca tutmanız önemlidir. Kişisel veri 

silmeyle ilgili yükümlülükler ile verileri elde tutmaya ilişkin 

maksimum ve minimum süreleri düzenleyen diğer yasa 

ve düzenlemeler arasında çelişkiler olabilir. Örneğin 

ticaret yapan küçük bir işletmenin vergi kayıtlarının on 

yıl boyunca tutulması gerekirken, ilişki bir yıl sonra sona 

erdiğinde veri silme talebi alınabilir. Bu durumda, kişinin 

veri silme talebine rağmen ilgili kayıtlar on yıl boyunca 

tutulmalıdır. Lokasyon ve projelerimiz için geçerli olan 

Kayıt Tutma Planına her zaman için bağlı kalın. Ayrıca, 

Hukuk departmanı sizden herhangi bir dava, denetim 

veya soruşturmaya ilişkin kayıtları elinde bulundurmanızı 

isterse, yine Hukuk departmanı size bunun artık gerekli 

olmadığını söyleyene kadar sizden isteneni yapın.

Daha fazla bilgi için Kayıt Yönetimi Politikasına göz 

atabilirsiniz.

DLL olarak yürürlükteki vergi kurallarına, vergi 

yönetmeliklerine ve ilgili diğer yasal gerekliliklere uyumlu 

şekilde hareket etmek için çabalarız. Aşağıdaki ilkeler, 

vergiyi değerlendirirken göz önünde bulundurmanız 

gereken birtakım kuralları belirtir: 

 –  İş amacı: Tüm işlemlerin net bir iş amacı olmalıdır ve bu 

işlemler vergi kaçırma mekanizması olmamalıdır.

 –  İtibar: DLL’nin itibarına gerekli dikkat gösterilmelidir.

Vergi dürüstlüğü Veri depolama

Defterlerin doğru tutulması

Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler

Bütün muhasebe ve raporlama 

gerekliliklerine uyun.

Yanlış veya yanıltıcı bir bildirimde/raporlamada bulunmayın.

Her zaman denetçilerle iş birliği yapın. Kayıt yönetimimiz kapsamında, yetkilendirilmediğiniz sürece şirket 

kayıtlarını değiştirmeyin ya da imha etmeyin.

Gerekli belgeler ve izinler olmaksızın DLL varlıklarını açıklamayın, 

aktarmayın veya elden çıkartmayın.

 –  Uyum: DLL, yürürlükteki vergi kurallarına, vergi 

yönetmeliklerine ve ilgili diğer yasal gerekliliklere 

uyumlu şekilde hareket etmek için çabalar.

 –  Şeffaflık: DLL, vergi makamlarına karşı şeffaftır.

 –  Açıklama: DLL, yasal bir zorunluluk olmadığı sürece 

vergi özelgelerini, transfer fiyatlandırma 

düzenlemelerini ve vergi ihtilaflarını kamuya açık 

şekilde paylaşmaz.

 –  Dokümantasyon: Vergiyle ilgili tüm kararlar uygun 

şekilde belgelenir.

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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DLL olarak, kişisel verilerinizi 
korumak için yüksek 
standartlar uygularız

Yapılması gerekenler Yapılmaması gerekenler

Herhangi bir bireyi tanımlamak üzere kullanılabilecek 
bilgileri koruyun.

Kişisel verileri, verileri toplama amacımız 

doğrultusunda gereken süreden uzun süre boyunca 

veya başka amaçlarla muhafaza etmeyi.

Müşterilerimizden, şahıs şirketlerinden, tüketicilerden 
ve üyelerden alınan kişisel verileri koruyun ve gizli tutun.

Kişisel verilerin veya gizli bilgilerin kötüye kullanımı 

hakkında düşüncenizi dile getirmekten korkmayın.

Müşterilerin kişisel verilerini, internet sitemizde 
bulunan Gizlilik Bildiriminde belirtildiği şekilde işleme 
taahhüdümüzü yerine getirin.

Global Gizlilik Politikamızı ya da IT Kaynaklarının Makul 

Kullanımına İlişkin Politikayı ihlal edebilecek 

davranışlarda bulunmayın.

Not: DLL, örneğin veri ihlaliyle ilişkili soruşturma amaçları doğrultusunda harici üçüncü taraflardan faydalanabilir.

Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikasına göz atabilirsiniz.

Kişisel verilerle işlem yaptığımızın her zaman farkındayız. 

Kötüye kullanıma karşı tedbirli olmalı, olabildiğince 

koruma sağlamalı ve Gizliliğe İlişkin Altın Kurallarımıza 

bağlı kalmalısınız.

DLL’nin bir üyesi olarak, yalnızca işe ilişkin açık, acil ve 

belirli bir ihtiyacı olan yetkili kişiler (örneğin İK İŞ Ortağınız 

veya yöneticiniz) kişisel kayıtlarınıza erişebilir. Bu kişiler, 

en yüksek gizlilik standartlarına göre hareket eder. 

İşyerinde makul bir derecede gizliliğe hakkınız vardır. 

Ancak aynı şekilde, DLL de mülkünü, sistemlerini ve 

tesislerini izleme ve kaydetme hakkına sahiptir. Bu gizli 

iletişimleri de içerebilir. Ancak, yalnızca DLL'in itibarını, 

çalışanlarının güvenliğini veya varlıklarını tehlikeye 

Gizlilik ilkelerine 
bağlıyız

Gizliliğe İlişkin Altın Kurallar
1. Bireyin gizlilik haklarına saygı göstermek.

2.  Gizlilik bildirimimizin, veri işlemenizi yansıttığın-

dan emin olmak.

3.  Kişisel verilerin hangi amaçla toplandığı konusun-

da net olup bu amaca bağlı kalmak.

4.  Yalnızca ihtiyacımız olan verileri toplayıp artık 

ihtiyaç kalmadığında bu verileri silmek.

5. Kişisel verileri ve bilgileri güvende tutmak.

6.  Kişisel verilerin yalnızca üçüncü taraflarda veya 

yeterli korumanın sağlandığı ülkelerde işlenmesi-

ne izin vermek.

atabileceğinden ya da kanunu, Davranış Kurallarını veya 

başka ilkeleri ihlal edebileceğinden makul şüphe duyulan 

davranışları inceleyeceğiz. 

Ayrıca müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve üçüncü taraf 

sağlayıcılarımızın da bilgilerini koruma yükümlülüğümüz 

mevcuttur.

İşyeri kuralları 
İş dürüstlüğü
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Daha fazla bilgi alın

Davranış Kuralları konularının bazıları hakkında daha fazla bilgi ve rehberlik için global politikalara göz atabilirsiniz. 

Genel bakışı aşağıda bulabilirsiniz.

Düşüncenizi Açıkça Söyleyin
Düşüncenizi Açıkça Söylemeye ilişkin global politika, bunun altında 

yatan standart ve prosedürler 

Kurallara uyulmaması halinde Disiplin İşlemlerine İlişkin Global Standart

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DE&I) İşe Alım Hakkında Global Politika

Çevresel, Sosyal ve Yönetişimle İlgili (ESG) Riskler ESG Riskine ilişkin Global Politika

Sosyal medya
- Sosyal Medya Yönetimi Politikası

- Şirket Dışı Konuşmaya/Paylaşıma İlişkin Global Prosedür.

Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Politikası, bunun altında yatan standart ve prosedürler

Şirket Ekipmanları IT Kaynaklarının Makul Kullanımına İlişkin Politika

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Global Politika Ve Global 

Standart

Hediyeler, ikramlar ve ağırlama Hediyeler, İkramlar ve Ağırlamaya İlişkin Global Prosedür

Çıkar çatışmaları Çıkar Çatışmalarına İlişkin Global Politika ve Global Standart

Kişisel/profesyonel ilişkiler İşyerinde Yakın Kişisel İlişkiler Rehberlik Notu

Müşterilere adil davranmak
Müşterilere Adil Davranmaya İlişkin Global Politika ve bunun altında 

yatan standartlar

Adil rekabet
- Adil Rekabete İlişkin Global politika 

- Sektör/Ticaret Birlikleri Rehberlik Notu 

Şirket İçi Bilgiler
-  Piyasayı Bozucu Eylemlere İlişkin Global Politika ve Global Standart

-  Suistimale Açık Bilgiye Erişim Sahibi Sınıflandırması Global Prosedürü

Müşteri ve üçüncü taraf sağlayıcı dürüstlüğü
-  Global CAMS Politikası, bunun altında yatan standart ve prosedürler

- Üçüncü Tarafların Durum Tespitine İlişkin Global Prosedür

Sahtekarlık Dolandırıcılığa İlişkin Global Politika

Gizlilik ilkeleri Global Gizlilik Politikası, bunun altında yatan standart ve prosedürler

Veri depolama Kayıt Yönetimine İlişkin Global Politika

Vergi Global Vergi Politikası

Global 
Politikalar

Küresel Politikalar
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