Cihazdan buluta siber güvenlik şirketi.

DAVRANIŞ KURALLARI

McAfee olarak dünyayı siber tehditlerden korumayı kendimize
görev edindik ve bunu doğru yoldan, yani etik, dürüst,
kanunların doğasına ve amacına uygun bir biçimde yapmaya
söz veriyoruz. Pazarlar ve sektör değişse de bu konudaki
taahhüdümüz değişmeyecektir.

Davranış Kurallarımızı uygulama ve sürdürme sorumluluğu
hepimize aittir. Nihayetinde kültürümüz, diğer McAfee
çalışanlarına, müşterilere, satıcılara ve iş ortaklarına karşı
davranışımızı yansıtır. Başarıya odaklanıyoruz ve hız bizim için
her zaman önemli olacak ama bu uğurda kültürümüzden ve
değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz.
Önemle belirtmem gerekiyor ki bu Davranış Kuralları'nın
tüm projeler, ekipler, ofisler ve dünya çapındaki etkileşim
genelinde geçerli olmasını bekliyorum. Bu belge, McAfee
adına nasıl düşündüğümüzü, konuştuğumuzu ve
davrandığımızı tanımlamaktadır. En yüksek etik
standartlarına bağlı kalarak başarımızın doğru yollardan
kazanılmasını sağlarız.
Örnek nitelikteki dürüstlük kültürümüze olan bağlılığınızdan dolayı
teşekkür ederim.
Peter
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Peter Leav, Başkan ve CEO
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Dürüstlük Kültürü

McAfee olarak, kurduğumuz her etkileşime ve aldığımız her karara yön veren bir dizi
temel değere ve ilkeye bağlıyız. Kimliğimizin özünde dürüstlük yatar. Başarımızın
temeli budur. McAfee'nin başarısını sürdürebilmesi için bu değerleri ve ilkeleri
anlamakla kalmayıp aynı zamanda benimsemeli ve dünya çapındaki işlerimizde
sergilediğimiz dürüstlük ve profesyonellik ile ortaya koymalıyız.
McAfee olarak dürüstlüğe bağlılığımızdan taviz vermeyiz. İşleri yürütme şeklimizin ve
başkalarına karşı davranışlarımızın temeli budur. Yaptığımız işlerde açık, saygılı ve
profesyonel bir biçimde iletişim kurar; çalışanlara, müşterilere, bağımsız
yüklenicilere, danışmanlara, tedarikçilere, iş ortaklarına, dağıtımcılara ve diğer
herkese adil davranırız. İnsan haklarına saygı gösteren, işinin yaşadığı dünyayı nasıl
etkilediğini göz önünde bulunduran, sorumluluk sahibi kurumsal vatandaşlar olarak
hareket ederiz.
Birbirinizin, topluluklarımızın ve McAfee'nin menfaati için, Davranış Kuralları'nda
ortaya konan beklentilere ve McAfee ile ilgili etkinliklere ilişkin diğer geçerli ilke ve
prosedürlere uymalısınız.
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Özümüzdeki Dürüstlük

Değerlerimiz
Hızlı ve Çevik Bir Şekilde Mükemmelliğe Ulaşırız
•

Misyonumuzun ciddiyeti, ürünlerimizde ve bunları sunuş şeklimizde
mükemmelliğe ulaşmamızı gerektirir.

•

Siber güvenlik tehditlerinin ortaya çıkma hızı, çabuk ve çevik bir şekilde
hareket etmemizi zorunlu kılmaktadır.

•

Bu dengeyi sağlayabilmek için eylemlerimizde ve kararlarımızda titiz davranır,
bunları aciliyet duygusu içinde yürütürüz.

•

Kaliteden asla taviz vermeyiz.

Her Zaman Başarıyı Hedefleriz
•

Kesin odak noktamız, kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve onları korumaktır.

•

Başarıya giden stratejimiz gayet nettir: Başarmak için hareket eder ve bundan
keyif alırız.

•

Bizi birleştiren şey tutkumuz, merakımız ve azmimizdir.

•

Lügatımızda vasatlık yoktur.

•

Tehditlerle yüzleşmek için bir araya gelir, tek bir güç oluruz.
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Korkmadan İnovasyon Yaparız
•

Misyonumuzu gerçekleştirmek için sürekli olarak denemeler ve inovasyonlar yaparız.

•

Risk alma konusunda birbirimize güvenir, birbirimizi teşvik ederiz.

•

Hatalarımızla doğrudan yüzleşiriz.

•

Hatalarımız bizi daha güçlü ve daha akıllı hale getirir.

•

Son teknolojiye dayalı güvenliğin geleceğini şekillendirmek için fırsatlar yaratırız.

Kapsayıcı Samimiyet ve Şeffaflık Uygularız
•

Risk alma ve öğrenme yolunda geri bildirim verir ve alırız.

•

Geri bildirimlerimizi güven ve saygı temelinde şekillendirir, farklılıklarımızı
kabul ederiz.

•

Hesap verme sorumluluğu konusundaki standardımız yüksektir ve neyin işe yarayıp neyin
yaramadığını açık ve net bir şekilde dile getiririz.

•

Kimliğimizin özünde dürüstlük yatar. Asla işin kolayına kaçmayız.

Müşteriyi İşin Merkezine Koyarız
•

Müşteriye öncelik vermek için sınırların ötesinde iş birliği yaparız.

•

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleriz.

•

Müşterilerimizin geri bildirimine değer verir ve hem tasarımımızı hem ürün sunumumuzu
onların yaşadığı deneyime göre şekillendiririz.

•

Her müşteri için her zaman üstün müşteri deneyimi sağlarız.
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Sorumluluklarınız
Ek olarak verilen ve bu Davranış Kuralları'nın bir kısmını oluşturan Etik Kuralları da
dahil olmak üzere Davranış Kuralları, tüm çalışanlar ile Yöneticiler Kurulu'nun çalışan
olmayan üyelerinin McAfee ile ilgili etkinlikleri bakımından geçerlidir ve bu
etkinliklere ilişkin beklentileri belirler. Davranış Kuralları ayrıca bağımsız yükleniciler,
danışmanlar, tedarikçiler, iş ortakları, dağıtımcılar ve McAfee ile iş yapan diğer
herkes için geçerlidir. McAfee ile iş yapan taraflar daha kısıtlayıcı ilkeler belirleyebilir
ancak kısıtlayıcılığı daha düşük olan ilkeler altında çalışamaz.
Herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden önce emin olmadığınız ilkeler veya uygulamalar
konusunda danışmak sizin sorumluluğunuzdadır. Davranış Kuralları'nın uygulanışıyla
ilgili sorunuz varsa McAfee Ethics and Compliance Office ile iletişime geçin. Buna ek
olarak, Davranış Kuralları'nın olası bir ihlali de dahil olmak üzere etikle ilgili her tür
endişenizi bildirmek de sizin sorumluluğunuzdadır.
Davranış Kuralları'nı okumak, anlamak ve izlemekten sorumlusunuz. Davranış
Kuralları'nı ihlal edenler, McAfee'deki istihdamın veya McAfee'ye sunulan diğer
hizmetlerin feshine kadar varan disiplin cezalarına tabi tutulacaktır. Kanunları ihlal
edenler, medeni hukuk ve ceza hukuku kapsamında yaptırımlara da tabi tutulabilir.
Davranış Kuralları, McAfee'de benimsenmiş olan beş davranış ilkesini ortaya koyar:
•

Özümüzdeki Dürüstlük
Dürüstlüğü esas alan bir dizi temel değeri ve ilkeyi destekleyip uygularız. Hem
McAfee içinde hem de dışarıda etkileşim kurduğumuz taraflarla çalışma
şeklimizde, her gün ve her an dürüstlüğümüzü ortaya koyarız. Eşit istihdam
fırsatları sunmak ve çeşitlilikle kapsayıcılığı desteklemek de dahil olmak üzere
sorumluluk sahibi kurumsal vatandaşlık rolümüzü kabul ederiz.

EKİM 2020

5

DAVRANIŞ KURALLARI

•

Birbirimize Karşı Dürüstlük
İş arkadaşlarımıza olan saygımızı gösteren bir profesyonellikle hareket ederiz.
McAfee'nin iş alanında sürekli başarılı olması için ekip olarak çalışır, birbirimizi
destekleriz.

•

İş Etkileşimlerinde Dürüstlük
Tüm iş etkileşimlerinde en yüksek etik standartlarını ortaya koyar,
çalışanlarımıza, müşterilerimize, bağımsız yüklenicilerimize, danışmanlarımıza,
tedarikçilerimize, dağıtımcılarımıza ve diğer herkese adil, dürüst ve saygılı
davranırız. Çıkar çatışmalarının McAfee hedeflerini, prensiplerini ve ilkelerini
destekleyen sağlam iş kararları alma becerimizin önüne geçtiği veya önüne
geçer gibi göründüğü durumlardan kaçınırız.

•

İş Uygulamalarında Dürüstlük
Standart çalışma prosedürümüz olarak uyumluluk gereksinimlerini karşılamaya
bağlı kalırız. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, bağımsız yüklenicilerimizin,
danışmanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, dağıtımcılarımızın ve
diğerlerinin bize emanet ettiği kişisel verilerin güvenliğini ve yasalara uygun
şekilde toplanıp kullanılmasını sağlayan yönergeleri izlemek de dahil olmak
üzere, iş yaptığımız ülkelerdeki geçerli kanunlara ve düzenlemelere uyarız.

•

Şirket Varlıkları ve İtibarı Konusunda Dürüstlük
McAfee'nin itibarının, fiziki varlıklarının, fikri mülkiyetinin, gizli ve özel
bilgilerinin, markalarının ve ticari markalarının değerini bilir ve koruruz.
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Soru Sorma
ve Endişeleri Bildirme

Şirketimizin dürüstlükten ve profesyonellikten taviz vermeden iş yapabilmesine
yardımcı olmak için, Davranış Kuralları'na tabi olan herkes kanunların, düzenlemelerin,
Davranış Kuralları'nın ve aşağıda açıklanan diğer şirket yönergelerinin olası ihlallerini
bildirmekle yükümlüdür.

Rehberlik Arama Yolları
Davranış Kuralları her türlü durumu ele alamayacağından, doğru davranış biçiminin
ne olduğuna emin olmadığınız durumlarda rehberlik almalısınız. Davranış Kuralları
hakkında soru sormanın pek çok yolu vardır:
•

Sorunuzu ethics@mcafee.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

•

Bu tür sorunlarla ilgilenme konusunda uzmanlaşan Hukuk, İnsan Başarısı, İç
Denetim, Şirket Güvenliği veya Bilgi Güvenliği departmanları dahil olmak üzere
şirket içindeki gruplara sorular sorabilir veya endişelerinizi bildirebilirsiniz.

•

McAfee Açık Kapı İletişim İlkesi uyarınca, bir konuyu yöneticinizle rahatça
konuşabileceğinizi düşünmüyorsanız yöneticinizin yöneticisine veya
doğrudan yönetim zincirinizdeki herhangi bir yöneticiye danışabilirsiniz.
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İşle ilgili diğer endişeler için İnsan Hizmetleri'ne veya İnsan Hizmetleri temsilcinize
başvurmanız önerilir.
Davranış Kuralları'nın, Etik Kuralları'nın veya diğer şirket yönergelerinin olası ihlalleri,
Etik Kuralları Bölüm 3.9 uyarınca bildirilmelidir.
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Birbirimize Karşı Dürüstlük

Temel değerlerimizden biri, birbirimize karşı saygı ve güven çerçevesinde ekip olarak
çalışmaktır. Açık ve içten bir iletişim sürdürmek ve iş arkadaşlarımızı ayrımcılıktan,
tacizden ve güvenli olmayan uygulamalardan korumak için çaba gösteririz.

Açık ve Dürüst İletişim
Düşünce, fikir, soru ve endişelerin özgürce ifade edilmesine değer veririz. İşle ilgili
sorunlarınızı veya endişelerinizi olabildiğince hızlı bir şekilde, yerleşik süreçlerimizi
izleyerek bizimle paylaşmanız için sizi teşvik ederiz.
Kanunların, düzenlemelerin, Davranış Kuralları'nın veya diğer şirket yönergelerinin
olası ihlaline ilişkin soru soran veya iyi niyetle bildirimde bulunan kişilere karşı
misilleme yapılmasına tolerans göstermeyiz.

Tacizle Mücadele
Tacizden uzak bir iş yeri sağlamakta kararlıyız. Bireylerin yöneticileri veya iş
arkadaşları tarafından tacize uğramasına tolerans göstermeyiz. Herkese karşı onurlu
ve saygılı bir tutum sergilemeliyiz.

Eşit İstihdam Olanakları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Çeşitlilik ve kapsayıcılık, McAfee'nin temel değerlerinden biridir. İş gücümüzde bunu
gerekli kılar ve bağımsız yüklenicilerimizden, danışmanlarımızdan, tedarikçilerimizden,
iş ortaklarımızdan, dağıtımcılarımızdan ve McAfee ile iş yapan diğer herkesten aynı
değerleri savunmasını bekleriz. Herkes için aidiyet hissi oluşturmaya inanırız ve bu
inanç, oluşturmak istediğimiz ortamı tanımlar.
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McAfee eşit istihdam fırsatları sunan bir işverendir; çalışanlarımız veya adaylarımız
arasında ırk, ten rengi, din, cinsiyet, ulusal köken veya soy ayrımcılığı yapmayız. Ayrıca
yaş, maluliyet, sağlık durumu veya genetik bilgi bazında ayrımcılık da uygulamayız.
Askerlik veya gazilik durumuna göre ayrımcılık da yapmayız.
McAfee hamilelik, medeni hal, cinsiyet, cinsiyet
ifadesi, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya
geçerli kanunlar, düzenlemeler veya
yönetmeliklerle korunan diğer durumlar ya da
özellikler bazında ayrımcılık yapmaz.
Engelli çalışanlar ve adaylar için de kanunların
gerekli kıldığı uygun şartları sağlarız.
Aday arama, işe alım, eğitim, terfi, tazminat, yan haklar, transfer ve sosyal ve
rekreasyonel programlar da dahil olmak üzere tüm istihdam alanlarında bu
prensiplere uymanız gerekmektedir.

Güvenlik
McAfee; çalışanlar, bağımsız yükleniciler,
danışmanlar, tedarikçiler, iş ortakları,
dağıtımcılar ve McAfee tesislerinde bulunan
diğer herkes için güvenli bir iş ortamı sağlama
konusunda kararlıdır.
İ ş alanımızı ilgilendiren güvenlik
yasalarına, standartlara ve yönergelere
uymalısınız.

İş Yerinde Şiddet
Güvenlikten ödün vermeyiz. McAfee olarak şiddet içeren davranışlara izin vermez ve
tolerans göstermeyiz. Bu, her türlü tehdit davranışını (açıkça veya ima edilen), bireylerin
gizlice takip edilmesini ve fiziksel veya duygusal istismar eylemlerini içermektedir. İş
yerinde şiddet bildirileri ciddiye alınır, incelenir ve inceleme sonucuna uygun eylem
gerçekleştirilir.
İş yerindeki şiddet aşağıdakileri içerir ama bunlarla sınırlı değildir:
•

İtip kakma

•

Cisim fırlatma

•

Fiziksel saldırı

•

Mala ve mülke zarar verme

•

Sözlü veya yazılı
tehditler
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Daha fazla bilgi için McAfee İş Yeri Davranışı/Disiplini ve İşten Çıkarma Yönergeleri'ni
gözden geçirin.

İş Etkileşimlerinde Dürüstlük

Profesyonel İletişim
Sözlü ve yazılı iletişim şeklimiz, markamızın doğrudan bir ifadesidir. İşle ilgili tüm
yazışmalarınızda ve etkileşimlerinizde net olun, doğruları söyleyin, saygılı ve
profesyonel davranın. Profesyonellikten uzak ve anlamı açık olmayan iletişim,
McAfee'ye zarar verebilir. Art niyetsiz ifadeler bile yanlış yorumlanabilir. İletişime örnek
olarak e-postalar, sunum materyalleri, sesli postalar, kısa mesajlar ve anlık
mesajlaşmanın yanı sıra sosyal medyadaki ve web sitelerindeki içerikler verilebilir.

Müşteriler, Tedarikçiler, Dağıtımcılar ve Diğerleri ile İş Yapma
Başarımız; müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, dağıtımcılarımızla ve diğer herkesle
karşılıklı saygı ve güven temelindeki güçlü ilişkilere dayanır. Bu güçlü ilişkileri
sürdürmek adına, iş yaptığımız herkese adil, içten ve saygılı davranırız.
Pazarlama işlerimizde ve müşterilerimiz veya müşteri adaylarımızla aramızdaki
etkileşimlerde McAfee ürün ve hizmetlerini her zaman adil ve doğru bir biçimde
anlatırız.
Bağımsız yükleniciler, danışmanlar, tedarikçiler ve dağıtımcılar dahil olmak üzere iş
yaptığımız herkesin de geçerli tüm kanunlara, düzenlemelere, Davranış Kuralları'na ve
diğer şirket yönergelerine uymasını ve tedarik zincirlerine de bu beklentileri yerine
getirme sorumluluğunu yüklemesini bekleriz.
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Bağımsız yükleniciler, danışmanlar, tedarikçiler, dağıtımcılar ve McAfee ile iş yapan
diğer taraflar; kanunların, düzenlemelerin, Davranış Kuralları'nın veya diğer şirket
yönergelerinin ihlali durumunda McAfee ile ilişkilerinin feshedilmesi riskiyle karşı
karşıya kalır.
ABD Hükumeti ile iş yaparken veya etkileşime geçerken McAfee çalışanları veya
McAfee adına hareket eden diğer taraflar, ABD Hükumeti ile İş Yapma belgemizdeki
ilkelere uymalıdır.

Sorumluluk Sahibi Bir Kurumsal Vatandaş Olmak
Kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığımızın devamlı göstergesi olarak,
topluluklarımızdaki sorumluluk sahibi organizasyonlarla yaptığımız iş ortaklıkları
yoluyla çalışanlarımızın başkalarına yardımcı olmasına olanak veren fırsatları aktif bir
şekilde kovalıyoruz. Her coğrafyanın ihtiyaçları farklı olabilir ancak McAfee'nin
yardımseverlik ruhu ve hizmet etme tutkusu, hiçbir zaman değişmeyecek bir
gerçektir.
Gönüllülüğü ve maddi desteği bir araya getirerek yaptığımız cömert yatırımlar ve çok
çeşitli yardım etkinliklerinde yan yana gelerek sunduğumuz hizmet, bu yardımseverlik
ruhunun tecellisidir. Yaptığımız her şeyde kendimizi insan hakları, çevresel sorunlar,
sağlık ve güvenlik sorunları etrafında şekillenen en yüksek etik standartlarına tabi
tutarız.
Yaşadığımız, çalıştığımız ve eğlendiğimiz
topluluklarda eğitimi ve ilerlemeyi destekleriz ve
bu çabalara liderlik ederiz.
İşle ilgili kararlarımızı, çevre ve topluluk üzerindeki
kısa ve uzun vadeli etkiler bağlamında alırız.
İnsan kaçaklığına, zorla veya borçlandırılarak
çalıştırılmaya, ödünç işçiliğe ve köle iş gücüne karşıyız. Bu uygulamaların hiçbirine tolerans
göstermez, operasyonlarımızda ve iş yaptığımız tedarik zincirlerinde bu uygulamaları önlemek
için çalışırız.
Tutumunuz ve etkinlikleriniz, etik ve sosyal sorumluluk prensiplerimizle kazandığımız
köklü global itibarımıza yakışır şekilde olmalıdır.
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Antitröst
McAfee Antitröst ve Rekabet İlkesi, dünyadaki antitröst ve rekabet kanunlarına
uygunluk açısından izlememiz gereken uygulamaları içerir.
Ülkeler arasında küçük farklılıklar olsa da antitröst kanunları genel olarak aynı temel
prensipleri benimser:
•

Rekabeti sınırlamak için asla rakiplerle anlaşmaya gidilmemelidir.

•

Sektör liderliği konumu asla suistimal edilmemelidir.

Antitröst kanunları, pazarın ve pazara katılanların menfaati için rekabeti teşvik etmek
üzere tasarlanmıştır. Bu kanunlar, ticaretin makul olmayan seviyelerde kısıtlanmasını
yasaklar. McAfee Antitröst ve Rekabet İlkesi, rakiplerle, rekabeti sınırlayan veya
ticareti makul olmayan seviyelerde kısıtlayan anlaşmalar yapılmasını yasaklar.
Rakiplerle iş yaparken asla şu konularda konuşmayın:
•

Fiyatları ve diğer satış koşullarını belirleme

•

Pazarları ürüne, müşteriye veya coğrafyaya göre ayırma

•

Üretim düzeylerini ayarlama

Antitröst kanunlarının ihlal edilmesi son derece ciddi sonuçlara yol açar. Hem McAfee
hem de olaya dahil olan birey, ceza hukuku kapsamında önemli bir yaptırım riskiyle
karşı karşıya kalabilir.
Bazı hukuki istisnalar olmakla beraber McAfee Antitröst ve Rekabet İlkesi şunları
yasaklar:
•

Rakiplerimizi dışlayan belirli uygulamalarda yer almak

•

Rakiplerimizden biriyle iş yapan bir müşteriyi cezalandırmak için onu
avantajlardan yoksun bırakmak veya bununla tehdit etmek

Dağıtımcılarla ve satıcılarla iş yaparken McAfee fiyatlandırma ve ticari satış ilkelerine
bire bir uyun. McAfee Antitröst ve Rekabet İlkesi, antitröst ilkemizi ve standartlarımızı
açıklamaktadır. Herhangi bir sorunuz varsa rehberlik için Hukuk departmanıyla
iletişime geçin.
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Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
McAfee, rüşvetin her türlüsünü kesinlikle yasaklamıştır. İlkemiz, yolsuzlukla
mücadeleyle ilgili tüm kanunlara uymak ve McAfee defter ve kayıtlarında tüm işlemleri
doğru bir biçimde göstermektir.
Rüşvet teklif etmeye ve almaya veya herhangi
bir yolsuzluk faaliyetine yardımcı olmaya ya da
katılmaya asla izin verilmez. Pek çok ülke
kolaylaştırma ödemelerini rüşvet olarak
tanımladığından, McAfee adına hiçbir devlet
görevlisine işleri kolaylaştırması için ödeme
yapmayız.
McAfee ilkesi ayrıca müşteriler, bağımsız yükleniciler, danışmanlar, tedarikçiler, iş
ortakları, dağıtımcılar ve McAfee ile iş yapan diğer taraflar gibi tüm üçüncü tarafların
rüşvet teklif etmesini, rüşvet sözü vermesini ve rüşvet ödemesini yasaklar. Şirketin işleriyle
ilgili olarak rüşvet teklif etme girişiminde bulunabileceğine inandığınız üçüncü taraflarla
asla etkileşime geçmemelisiniz.
Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin beklentilerimizi tam olarak anlayabilmek için Üçüncü
Taraflar İçin Yolsuzlukla Mücadele İlkesi ve ilgili Hediyeler, Yemekler, Eğlence ve
Seyahat ("GMET") ilkesine başvurun. Hukuk departmanı, geçerli özel kuralların veya
kanunların netleştirilmesiyle ilgili yardım sağlayabilir. Bir devlet görevlisine maddi
değeri olan herhangi bir şey sunmadan önce her zaman ilgili GMET ilkesinde ifade
edildiği gibi onay almanız gerekir.

Hediyeler, Yemekler, Eğlence ve Seyahat (GMET)
GMET değiş tokuşu veya tedariki, gerçek veya algılanan bir çıkar çatışması meydana
getirebilir veya geçerli kanunlar ve uluslararası standartlar uyarınca bu giderlerin
rüşvet olarak değerlendirildiği bir duruma yol açabilir. McAfee, GMET alır veya
sunarken sizin ve tüm üçüncü tarafların şu prensiplere uymasını bekler:
•

Yolsuzlukla mücadele kanunlarına uyarız.

•

GMET; şirketin bir ürününü, pozisyonunu veya hizmetini tanıtmak, göstermek
ya da açıklamak gibi yasal bir amaca yönelik olmalıdır.

•

GMET, alıcıyı hiçbir yükümlülük altına sokmamalıdır. Alıcının herhangi bir
eylemini veya kararını uygunsuz bir biçimde etkilemek veya nesnel şekilde iş
kararları almasının önüne geçmek amacıyla maddi değeri olan hiçbir şeyi kabul
veya teklif etmeyiz, vermeyiz ya da bu tür bir vaatte bulunmayız.

•

GMET açık ve şeffaf bir şekilde sunulmalı, mantık çerçevesinde olmalı, iş
ilişkisine ve yerel geleneklere uygun olmalı ve açığa çıkması durumunda
mahcubiyete yol açmamalıdır.
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•

McAfee adına sağlanan tüm GMET'leri doğru bir biçimde kaydedin.

•

GMET, bir devlet görevlisine (resmi kurum, kamu kuruluşu ve kamu iktisadi
kuruluşu çalışanları dahil) yalnızca sınırlı koşullarda ve yalnızca ilgili GMET
İlkesi'ne uygun şekilde sağlanabilir.

Daha fazla bilgi için ilgili GMET ilkesine bakın. Sorularınız varsa veya daha ayrıntılı
rehberlik almak istiyorsanız Hukuk departmanına danışın.
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İş Uygulamalarında Dürüstlük

Küresel çapta bir şirket olarak McAfee, iş yaptığı pek çok ülkenin kanunlarına
uymak zorundadır. Her birimiz, geçerli tüm kanunları ve düzenlemeleri bilmekten
ve bunlara uymaktan sorumluyuz.
Ayrıca kanunların özüne ve amacına uygun bir şekilde hareket etmeliyiz.
Karşılaştığımız hukuki konulardan bazıları şunlardır: antitröst, yolsuzlukla mücadele,
ithalat-ihracat, fikri mülkiyet, çıkar çatışmaları, gizlilik, kamusal iletişim ve devlet
kurumlarıyla iş yapma.
Davranış Kuralları'nın veya şirket yönergelerinin yerel kanunlardan ya da
düzenlemelerden farklı olması durumunda her zaman daha yüksek düzeyde olan
standardı izleyin. Davranış Kuralları'nın gerekliliklerinin yerel kanunlarla çakıştığını
düşünüyorsanız Hukuk departmanına danışın. Kanunların ve düzenlemelerin ihlali,
McAfee ve olaya dahil olan bireyler için ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu konularda veya
başka hukuki meselelerde aklınıza takılan sorular olduğunda her zaman Hukuk
departmanından yönlendirme almalısınız.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetimi ve Uyumluluğu
Çevreyle ilgili kanunlar, standartlar, gereklilikler ve ilkeler, dünyayı ve dünya nüfusunu
korumak için yürürlüktedir. Bu kanunlardan bazıları bizim dünya çapındaki
operasyonlarımız, uygulamalarımız ve ürünlerimiz için geçerlidir. Enerjiyi, suyu ve diğer
doğal kaynakları koruma, malzemeleri ve atıkları düzgün bir şekilde yönetme ve
çevresel izinler ile sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uymak da dahil tüm bu
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gereklilikleri anlama ve izleme sorumluluğumuz bulunmaktadır. Ürünlerimizi ve
hizmetlerimizi oluştururken kullanılan kaynaklara saygıyla yaklaşır ve iş
operasyonlarımız sonucunda oluşan atığı ve çevresel etkiyi azaltmaya çabalarız.
Tedarikçilerimizin ve iş ekosistemimizdeki diğer herkesin, operasyonları sırasında
çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili yürürlükteki tüm kanun ve standartlara uymasını
bekleriz.

İthalat ve İhracat Uyumluluğu
İş yaptığımız her ülkede ithalat ve ihracat,
kanunlar ve düzenlemelerle yönetilir. Bu
kanunların ve düzenlemelerin pek çoğu belirli
noktalara, işletmelere veya yabancı kişilere
fiziksel ürün sevkiyatını, yazılım ve teknolojilerin
transferini ya da elektronik yoldan iletimini
yasaklar. Pek çok durumda kanunlar, bir öğenin
sevk veya transfer edilebilmesi için ihracat
lisansını veya başka bir uygun devlet onayını
gerekli kılar.
Bu kanunlara ve düzenlemelere uyma sorumluluğunuz bulunur. Bu nedenle tüm
malları gümrükten geçirmeli ve:
•

bir ihlal olduğu veya olacağı konusunda bilgi sahibiyseniz işleme devam
etmemeli

•

kontrollü yazılım ve teknolojileri uygun izinler alınmadan transfer etmemeli

•

mal ve hizmetlere uygun olmayan maddi değerler biçmemelisiniz.

Kasıtsız dahi olsa ihlaller; çok ciddi para cezaları ve yaptırımlarla, ihracat lisansının iptal
edilmesiyle, ihracat ayrıcalıklarının kaybedilmesiyle ve/veya gümrük muayeneleri ve
gecikmeleriyle sonuçlanabilir.
Bu kanunlar ve düzenlemeler karmaşık ve ülkelere özel olduğundan, ithalat veya
ihracat düzenlemeleriyle ilgili sorularınız varsa her zaman Hukuk departmanına
danışmalısınız.

Bilgi Suistimali
Bir birey, şirkete ait kamuya açık olmayan önemli bilgilere sahip olduğu halde
şirketin tahvillerinde alım-satım işlemi veya başka işlemler gerçekleştirirse ya da
başka birine alım-satım yapmasını veya başka işlemler gerçekleştirmesini önerirse
bilgi suistimali yapmış olur. Bir bireyin, şirkete ait kamuya açık olmayan önemli
bilgileri, bu bilgileri kullanarak şirket tahvillerinde alım-satım işlemi veya başka
işlemler gerçekleştirebilecek başka biriyle paylaşması da bilgi suistimali olarak kabul
edilir.
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Kamuya açık olmayan önemli bilgiler; herkes tarafından bilinmeyen ve ilgili
yatırımcılara şirket tahvillerini alırken veya satarken fayda sağlayabilecek şirket
bilgileridir. McAfee veya başka bir şirket hakkında kamuya açık olmayan önemli
bilgilere sahip olan hiç kimse, McAfee'nin veya söz konusu diğer şirketin tahvillerinde
alım-satım ya da başka işlemler gerçekleştirmemeli, bu bilgileri tahvil alım-satımında
veya başka işlemlerde kullanabilecek kimselerle paylaşmamalı ya da kendisinin veya
başkalarının kişisel kazançları için kullanmamalıdır.
ABD ve diğer pek çok ülke, bilgi suistimalini yasaklayan kanunlar uygulamaktadır. Bilgi
suistimali hakkında, kamuya açık olmayan önemli bilgilerin temel tanımları ve örnekleri
de dahil olmak üzere daha fazla bilgi edinmek için McAfee Bilgi Suistimali İlkesi'ne
bakın.

Finansal ve Diğer Türdeki Kayıtları Doğru Olarak Tutma
İş ile ilgili olarak aldığımız kararlar, finansal ve iş kayıtlarımıza dayanır. McAfee defter
ve kayıtlarının, şirket operasyonları ve iş etkinliklerini tam,
adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir şekilde yansıtmasını sağlamak bizim
sorumluluğumuzdadır.
Sözleşmeye bağlı düzenlemeler, mesai
kartları ve gider raporlarının yanı sıra
işimizin gerektirdiği diğer tüm kayıtlar
doğru, eksiksiz ve uygun şekilde
yetkilendirilmiş olmalıdır. Sorularınız varsa
bir yöneticiden yardım isteyin. Hatalı
olabilecek kayıtlar bulursanız bunları
derhal Finans veya Hukuk departmanına
bildirin. Kayıtlarda sahteciliğe hiçbir
koşulda tolerans gösterilmez.
İlgili muhasebecilik standartlarına uygun şekilde iş yürütmek ve kayıt tutmak için çaba
gösteriyor ve bunu teyit etmemize yardımcı olması için denetçilerle çalışıyoruz. Tüm
çalışanların ve idaremiz altında hareket eden herkesin denetçilerimizle iş birliği
yapması zorunludur.

Fikri Mülkiyet
Yeni inovasyonlar ve ürün geliştirmeleri, işimizin merkezindedir ve koruma gerektirir.
Geliştirdiğimiz fikri mülkiyeti yasal olarak korur ve aynı zamanda başkalarının fikri
mülkiyetleri üzerindeki haklarına saygı gösteririz.
Yazı, sanat eseri, müzik, video, fotoğraf, film klibi ve yazılım gibi korumalı materyalleri,
bunun için yetkiniz veya lisansınız olmadıkça kopyalayamaz, çoğaltamaz veya
yayınlayamazsınız.
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Yapmamanız gerekenler aşağıdakileri içerir ama bunlarla sınırlı değildir:
•

Korumalı materyalleri izinsiz olarak kopyalamak

•

Korumalı sanat eserlerini izinsiz olarak çoğaltmak

•

Gizli bilgileri, gizlilik anlaşması olmayan taraflarla paylaşmak

•

McAfee'den ayrıldıktan sonra gizli bilgileri başkalarıyla paylaşmak

•

Şirket içerisinde bir videoda korumalı müzikleri izinsiz olarak kullanmak

•

Pazarlama ajansımıza lisanssız fotoğraflar göndermek

•

Ürün sunumlarında film kliplerini "adil kullanım" amacına yönelik olmadan kullanmak

•

İş arkadaşlarını, dışarıdan alınan gizli bilgileri izinsiz olarak kullanmaya
teşvik etmek

•

Ekip üyeleri için korsan yazılım programı indirmek

Gizlilik ve Güvenlik
Her birimizin, çoğu yeni ürünün ve yükseltmenin, yeni satıcıların ve McAfee dışındaki
kişisel veri transferlerinin Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Ofisi tarafından incelenmesine dair
gereklilikler de dahil olmak üzere gizlilik ve güvenlik ilkelerimize uyma sorumluluğu
vardır. Ayrıca iş yaptığımız ülkelerin gizlilik kanunlarına uyma sorumluluğumuz da
vardır.
Kişisel verileri korumaya bağlıyız. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin kendilerine ait
kişisel verilerin kullanımını kontrol etmelerine yönelik yasal haklarına saygı
gösteriyoruz.
Sorularınız için Hukuk departmanına danışın.

Dış İletişimler
Yalnızca yetkili çalışanlar ve onay almış sözcüler, McAfee adına medyaya veya
yatırımcılara basın açıklamaları yapabilir.
Pazarlama ve İletişim departmanı ve iş grubunuzun Başkan Yardımcısı tarafından şirket
adına konuşmak üzere açıkça yetkilendirilmediğiniz bir konuda muhabirler, blog
yazarları, analistler veya kamu tarafından McAfee adına yorum yapmanız istenirse
bunlara yanıt vermeyin. Bu tür soruları derhal Media@McAfee.com adresine veya
Hukuk departmanına iletin.
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Şirket Varlıkları Konusunda Dürüstlük

Şirket işlerinde kullanılan varlıkları geliştirmek ve muhafaza etmek için önemli
miktarda kaynak ayırıyoruz. Her birimizin, McAfee varlıklarının değerini koruyan
ilkelere ve prosedürlere uyma sorumluluğu bulunmaktadır. Fiziksel ve elektronik
varlıklar ve McAfee markası, adı ve itibarı buna dahildir. Ayrıca çalışanların,
müşterilerin, bağımsız yüklenicilerin, danışmanların, tedarikçilerin, iş ortaklarının,
dağıtımcıların ve diğer herkesin bize emanet ettiği gizli bilgileri korumalıyız.

Markaları ve Ticari Markaları Koruma
Markalarımız ve ticari markalarımız, sahip olduğumuz en değerli varlıklardan bazılarını
temsil etmektedir; bu değeri sürdürmek ve markalarımızın pazardaki tanınırlığının
devamını sağlamak için koruma kritik önem taşır. Yürürlükteki yönergelerimiz, bunları
ne zaman ve nasıl kullanabileceğinizi belirlemenize yardımcı olur. İletişim türü,
iletişimin içerideki veya dışarıdaki hedefi, iletişimin McAfee tarafından ya da
pazarlama ajansları, kanal dağıtımcıları veya OEM'ler gibi üçüncü taraflarca
geliştirilmiş olmasından bağımsız olarak Marka Kimliği Yönergelerimize uyulması
zorunludur.
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McAfee'yi Temsil Etme
McAfee'nin itibarı ve adı, doğrudan değerimizle ilişkilidir ve şirketimizi temsil ettiğimiz
her an muhafaza edilmelidir. Kamusal alanlarda McAfee, siber güvenlik veya iş ve
teknoloji konuları hakkında konuşurken veya yazarken kullandığınız ifadeler McAfee'yi
etkileyebilir. Çalışanların, McAfee'nin yetkili temsilcisi olarak resmi bir şekilde
konuştuğu veya yazdığı durumlar, örneğin sektör sunumları yapma, blog gönderileri
yazma veya McAfee sosyal medya hesaplarında paylaşım yapma buna dahildir. Bu
ayrıca çalışanların bu konularda kişisel hesaplarında, örneğin sosyal medyada veya
topluluk forumlarında konuştuğu veya yazdığı durumları da içerir.
McAfee Sosyal Medya ve Bloglar İlkesi,
bu durumlara ilişkin ana noktaları ve
gereksinimleri özetler ve Davranış
Kuralları'na uygun şekilde
davranmanıza yardımcı olur. Sosyal
medyada asla gizli bilgi paylaşmayın ve
gereksiz derecede fazla paylaşım
yapmayın. Bilgiler internette
paylaşıldıktan sonra geri alınamaz veya
silinemez. Çevrimiçi özgeçmişinizde
veya sosyal kanallarınızda
paylaşacağınız şeylerle ilgili herhangi bir
şüpheniz olursa
McafeeSocialMedia@McAfee.com
adresiyle iletişime geçin. McAfee'ye veya üçüncü taraflara ait gizli bilgilerin uygunsuz
paylaşımı, geçerli yerel kanuna tabi olacak şekilde McAfee'deki istihdamın veya
McAfee'ye sunulan diğer hizmetlerin feshine kadar varan disiplin cezalarıyla
sonuçlanabilir.
Bazı konular veya etkinlikler, ek ön onay ve inceleme gerekliliklerini de tetikleyebilir.
Tehdit araştırmaları veya ticari kurumlarda ya da kurullarda liderlik pozisyonu alma
konularındaki tartışmalar buna dahildir. Daha fazla bilgi için Antitröst ve Rekabet
İlkesi'ne ve Harici Organizasyonların Kurullarına Kişisel Atanma Yönergeleri'ne bakın.
McAfee ile ilişkinizi her zaman doğru ve net bir şekilde dile getirin. Kişisel sitelerde
paylaşım yaparken, görüşlerin şahsınıza ait olduğunu ve McAfee'nin görüşlerini
yansıtmadığını belirttiğinizden emin olun.
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Onaylar ve Feragat
Davranış Kuralları sizden beklenen davranışları ortaya koyar. Eyleme geçmeden önce
yönetimden veya başka birinden izin almanız gereken durumlarda, gerekli
incelemelerin ve onayın sağlanmasına zaman tanımak için sorunu derhal ilgili yerlere
iletmeniz gerekir.
Bazı durumlarda Davranış Kuralları'ndaki bir hükmün feragatini uygun görebiliriz.
Feragat istemek için bir yöneticiyle konuşun. Yönetici; İç Denetim, Hukuk veya İnsan
Başarısı gibi departmanlarla istişare ederek isteğinizi değerlendirecektir. Davranış
Kuralları'ndan feragat için McAfee Finans Kurulu Başkanının, Genel Danışmanın ve
İnsan Kaynakları Kurulu Başkanının izinleri gerekir.
Bir Kurul üyesi veya icra görevlisi için bu Kurallar'ın herhangi bir hükmünden feragat,
Kurul veya tam yetkili Kurul komitesi tarafından onaylanmalıdır.

Hatırlatmalar
Davranış Kuralları, işinizi dürüst bir şekilde yapmanız için size yol gösteren bir
kılavuzdur. Bu kılavız bir hizmet akdi değildir ve istihdamla ilgili hiçbir hak sunmaz.
Davranış Kuralları, şirket yönergelerinin eksiksiz bir listesi değildir. Ek ilkeleri ve
yönergeleri Etik ve Uyumluluk intranet sitesinde bulabilirsiniz. Sizden, McAfee'deki
pozisyonunuzla ilgili tüm şirket ilkeleri ve yönergelerinin yanı sıra geçerli kanunları ve
düzenlemeleri bilmeniz ve bunlara uymanız beklenir. Diğer McAfee ilke ve
yönergelerinin ihlali de McAfee'deki istihdamın veya McAfee'ye sunulan diğer
hizmetlerin feshine kadar varan disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir.
McAfee, Davranış Kuralları'nı gerekli veya uygun gördüğü şekilde ve kanunların izin
verdiği ölçüde önceden haber vermeksizin değiştirebilir.
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McAfee Davranış Kuralları'na Ek
Etik Kuralları
1. Amaç
McAfee Corp. şirketinin (bağlı kuruluşlarıyla birlikte "Şirket") Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu"),
bu Etik Kuralları'nı ("Kurallar") benimseyerek:
a) fiili veya açık çıkar çatışmalarının etik bir şekilde ele alınması da dahil olmak üzere dürüst
ve etik davranışı teşvik etmeyi,
b) Şirket'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile birlikte hazırladığı veya bu komisyona
gönderdiği raporlarda ve dosyalarda, ayrıca Şirket tarafından yapılan diğer tüm kamusal
yazışmalarda tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır tebliğleri teşvik etmeyi,
c) geçerli idari kanunlarla, kurallarla ve düzenlemelerle uyumluluğu teşvik etmeyi,
d) Şirket fırsatları ve gizli bilgileri de dahil olmak üzere Şirket varlıklarının korunmasını teşvik
etmeyi,
e) adil pazarlık uygulamalarını teşvik etmeyi,
f)

kanuna aykırı uygulamalardan caydırmayı ve

g) Kurallar'a uyma konusundaki mesuliyeti tesis etmeyi amaçlamaktadır.

2. Kapsam
Tüm direktörlerin, görevlilerin ve çalışanların Kurallar'ı öğrenmesi, Kurallar'ın hükümlerine uyması
ve olası ihlalleri aşağıdaki Bölüm 3.9, İhlal Bildirme ve İnceleme ve Bölüm 3.10, Yürürlüğe Koyma
bölümlerinde açıklandığı şekilde bildirmesi zorunludur.

3. İlke
3.1 Dürüst ve Etik Davranış
Şirket'in ilkesi, işlerini dürüst ve etik bir şekilde yürüterek yüksek dürüstlük standartlarını teşvik
etmektir.
Her bir direktör, görevli ve çalışan, Şirket'in müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları, hizmet
sağlayıcıları, rakipleri, çalışanları ve işini gerçekleştirirken iletişime geçtiği diğer herkese karşı
dürüst davranmalı ve en yüksek iş etiği standartlarına uymalıdır.
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3.2 Çıkar Çatışmaları
Bireylerin şahsi çıkarları (veya aile üyelerinden birinin çıkarları) Şirket'in bir bütün halindeki
çıkarlarının önüne geçtiğinde, hatta önüne geçer gibi göründüğünde çıkar çatışması meydana gelir.
Bir çalışan, görevli veya direktör (ya da aile üyelerinden biri) Şirket'e karşı görevini tarafsız ve etkili
bir biçimde yerine getirmesini zorlaştıracak eylemler gerçekleştirir veya bu tür çıkarlar taşırsa çıkar
çatışması meydana gelebilir. Bir çalışan, görevli veya direktör (ya da aile üyelerinden biri)
Şirket'teki pozisyonu nedeniyle uygunsuz kişisel çıkarlar elde ettiğinde de çıkar çatışması ortaya
çıkar. Şirket ile çıkar çatışması olduğu izlenimi veren tüm etkinliklerden ve durumlardan
kaçınılmalıdır. Şirket ile rekabete giren veya bir bireyin Şirket'e karşı görevlerini ve sorumluluklarını
düzgün bir biçimde yerine getirmesine engel olan etkinlikler de buna dahildir.
Şirket'in çalışanlara veya çalışanların aile üyelerine kredi veya güvence vermesi özel olarak endişe
verici bir durumdur ve gerçeklere ve koşullara bağlı olarak bu kredi ve güvencelerin alıcıları için
uygunsuz bir kişisel çıkar teşkil edebilir. Şirket'in direktörlere veya icra görevlilerine ya da bu
kişilerin aile üyelerine kredi veya güvence vermesi kesinlikte yasaktır. Bu ilke çerçevesinde "icra
görevlisi", doğrudan İcra Kurulu Başkanı'na bağlı olan ve yönetici konumunda olmayan tüm
personeli kapsamaktadır.
Şirket'in çıkarlarına en uygun kararları alma becerinize zarar verecek kişisel ve şirket dışı işleri veya
ailevi çıkarları içeren etkinliklerden kaçınılmalıdır. Şirket'in Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi uyarınca
izin verildiği durumlar dışında şirket bilgileri veya şirket varlıkları kullanılmamalıdır. Bu
gerekliliklere ek olarak, şirket dışı iş etkinlikleri yürütürken çalışanlar ayrıca Şirket Dışı İş Yürütme
Yönergeleri'ne uymalıdır.
Çıkar çatışmasının mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek durumda olup olmadığı belirsiz
olabilir. Özel olarak izin verilmediği sürece çıkar çatışmalarından kaçınılmalıdır.
Direktörler ve icra görevlileri dışında kalan kişiler, olası bir çıkar çatışması veya çıkar çatışması
izlenimi veren bir durumla ilgili soruları olduğunda ya da fiili veya olası bir çatışmanın farkına
vardıklarında bu konuyu McAfee'nin Ethics and Compliance Office departmanı ile görüşmeli ve bu
departmandan karar ve ön izin ya da onay istemelidir.
Direktörler ve icra görevlileri, olası çıkar çatışmalarına ilişkin karar ve ön yetki veya onayları
yalnızca Adaylık ve Şirket Yönetişimi Komitesi'nden istemelidir.
Çıkar çatışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi için McAfee'nin Çıkar Çatışmaları Kılavuzu'na bakın.
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3.3 Uyumluluk
Çalışanlar, görevliler ve direktörler, Şirket'in iş yaptığı şehirlerde, eyaletlerde ve ülkelerde geçerli
olan tüm kanunlara, kurallara ve düzenlemelere lafzen ve ruhen uymalıdır.
Tüm çalışanların, görevlilerin ve direktörlerin geçerli tüm kanun, kural ve düzenlemelere ilişkin
ayrıntıları bilmesi beklenmese de bu kişilerin ne zaman uygun personele danışması gerektiğini
anlayacak kadar bilgi sahibi olması önemlidir.
Uyumlulukla ilgili sorular McAfee Ethics and Compliance Helpline yardım hattına telefon yoluyla
veya çevrimiçi olarak iletilmelidir.
Hiçbir direktör, görevli veya çalışan, Şirket ile ilgili kamusal olmayan önemli bilgilere sahipken
Şirket tahvillerini alıp satamaz; aynı şekilde hiçbir direktör, görevli veya çalışan, başka bir şirket ile
ilgili kamusal olmayan önemli bilgilere sahipken o şirketin tahvillerini alıp satamaz. Direktörlerin,
görevlilerin veya çalışanların Şirket veya başka bir şirket ile ilgili kamusal olmayan önemli bilgileri
kullanarak:
a) kişisel kâr elde etmesi veya
b) bu bilgi bazında yatırım kararı alabilecek kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak "tüyo"
vermesi, Şirket ilkelerine ve kanunlara aykırıdır.

3.4 Tebliğ
Şirket'in mali bilançoları ve diğer finansal bilgileri de dahil olmak üzere düzenli aralıklarla
hazırlanan ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderilen raporları ve belgeleri, geçerli
federal menkul kıymetler kanunlarına ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kurallarına uygun
olmalıdır.
Şirket'in mali bilançolarının ve diğer finansal bilgilerinin hazırlanması ve doğrulanması sürecine
herhangi bir şekilde katkıda bulunan tüm direktörler, görevliler ve çalışanlar, Şirket'in defterlerinin,
kayıtlarının ve hesaplarının doğru şekilde kaydedilmesini sağlamalıdır. Tüm direktörler, görevliler
ve çalışanlar, Şirket'in muhasebe ve dahili denetleme departmanlarının yanı sıra Şirket'in bağımsız
serbest muhasebecileri ve danışmanları ile tam iş birliği yapmalıdır.
Şirket'in tebliğ sürecine dahil olan tüm direktörler, görevliler ve çalışanlar:
Şirket'in tebliğ denetimlerine ve prosedürlerine, ayrıca mali raporlamaya ilişkin dahili denetimine
aşina olmalı ve
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderilen tüm dosyaların ve Şirket'in finansal ve iş
durumuyla ilgili diğer tüm kamusal yazışmaların tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir
tebliğler sunmasını sağlamak için gereken tüm adımları atmalıdır.
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3.5 Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı
Şirket'in fiziki varlıkları arasında tesisler, ekipman ve bilgisayar ve iletişim sistemleri bulunur. Tüm
direktörler, görevliler ve çalışanlar Şirket'in varlıklarını korumalı ve varlıkların verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamalıdır. Hırsızlık, dikkatsizlik ve israf, Şirket kârlılığına doğrudan etki eder ve
yasaktır.
Tüm Şirket varlıkları, Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi tarafından izin verilen durumlar dışında
yalnızca yasalara uygun olarak iş amacıyla kullanılmalıdır. Direktörler, görevliler ve çalışanlar
Şirket'in fiziki varlıklarını çalınmaya, kaybolmaya, hasara ve yetkisi olmayan birinin erişmesine izin
vermek de dahil olmak üzere hatalı kullanıma karşı korumak zorundadır. Dolandırıcılık, hırsızlık
veya kasti ya da arızi olarak hasara veya kayba yol açma şüpheleri, incelenmek üzere derhal
Security Fusion Center'a bildirilmelidir.
Şirket'in çalışma masaları, kabinleri, ofisleri, elektronik cihazları ve telefon ekipmanları kişisel
değildir. Şirket; sesli iletişim ve veri iletişiminin içerik ve kullanım analizi düzenlerini izlemek de
dahil olmak üzere Şirket verilerine, bilgi sistemlerine, e-postaya ve kaynaklara bireysel erişimi ve
bunların kullanımını izleme hakkını saklı tutar. Kişisel e-postaların incelenmesi, bazı yargı
alanlarında kısıtlamalara veya düzenlemelere tabi olabilir. Lütfen Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi'ne
bakın.
Şirket varlıklarını koruma yükümlülüğü, Şirket'in özel bilgilerini de kapsar. Özel bilgi; ticari sırlar,
patentler, ticari markalar ve telif haklarının yanı sıra iş ve pazarlama planları, mühendislik ve
üretim fikirleri, tasarımlar, veri tabanları, kayıtlar ve kamuya açık olmayan herhangi bir finansal
veri veya raporu içerir. Bu bilgilerin yetkisiz kullanımı veya dağıtımı yasaktır, ayrıca yasalara aykırı
olup medeni veya ceza hukuku kapsamında yaptırımlara neden olabilir.

3.6 Şirket Fırsatları
Fırsat ortaya çıktığında Şirket'in çıkarları doğrultusunda hareket etmek, tüm direktörlerin,
görevlilerin ve çalışanların Şirket'e karşı görevidir. Direktörlerin, görevlilerin ve çalışanların Şirket'e
ait varlıkları, mülkleri, bilgileri veya Şirket'teki pozisyonlarını kullanarak keşfettiği fırsatları şahsi
olarak (veya arkadaşları ya da aile üyeleri menfaatine) değerlendirmesi yasaktır. Direktörler,
görevliler ve çalışanlar Şirket varlıklarını, mülklerini, bilgilerini veya Şirket'teki pozisyonlarını kişisel
kazanç (arkadaşları veya aile üyelerinin kazancı da dahil) için kullanamaz. Ayrıca hiçbir direktör,
görevli veya çalışan Şirket ile rekabete giremez.

3.7 Gizlilik
Direktörler, görevliler ve çalışanlar, tebliğine açıkça yetki verildiği veya yasalar yoluyla gerekli
kılındığı ya da izin verildiği durumlar dışında Şirket veya çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ya da iş
ortakları tarafından kendileriyle paylaşılan bilgilerin gizliliğini korumalıdır. Gizli bilgiler, kamuya
açıklandığında Şirket'in rakipleri için kullanışlı olabilecek veya Şirket ya da müşterileri, tedarikçileri

EKİM 2020

26

DAVRANIŞ KURALLARI

veya iş ortakları için zararlı olabilecek kamusal olmayan tüm bilgileri (kaynağından bağımsız olarak)
içerir.
Gizli bilgi örnekleri aşağıdakileri içerir ama bunlarla sınırlı değildir:
a) Şirket'in isle ilgili ve finansal durumu,
b) Stratejik planlar ve iş planları,
c) Fiyatlandırma bilgileri,
d) Pazarlama planları ve iş geliştirme stratejileri,
e) Personel dosyaları,
f)

Araştırma verileri ve teknik veriler, icatlar ve inovasyonlar ve

g) İş ortakları tarafından paylaşılan gizli bilgiler.
Şirket; direktörlerin, görevlilerin ve çalışanların müşteri, tedarikçi, iş ortağı, dağıtımcı veya Şirket ile
iş yapan diğer herkes dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflar hakkındaki veya
üçüncü taraflara ait gizli bilgileri korumasını ve açıklamamasını bekler. Sözleşme şartlarının veya
üçüncü tarafın gizlilik haklarıyla ilgili yasaların her türlü ihlali, Şirket'teki istihdamın veya Şirket'e
sunulan diğer hizmetlerin feshine kadar varan disiplin cezalarına tabi tutulacaktır.

3.8 Adil Pazarlık
Tüm direktörler, görevliler ve çalışanlar Şirket'in müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları, hizmet
sağlayıcıları, rakipleri, çalışanları veya işini gerçekleştirme sürecinde iletişime geçtiği diğer herkesle
adil bir şekilde iş yapmalıdır. Hiçbir direktör, görevli veya çalışan; manipülasyon, bilgi saklama,
suistimal veya kişiye özel bilgiler, gerçeklerin yanlış temsil edilmesi veya diğer adaletsiz çalışma
uygulamaları yoluyla kimseden adil olmayan bir şekilde avantaj sağlayamaz.

3.9 İhlal Bildirme ve İnceleme
Direktörlerin veya icra görevlilerinin dahil olduğu ve bu Kurallar veya McAfee Davranış Kuralları ile
yasaklanan eylemler, Denetleme Komitesi'ne bildirilmelidir.
Direktör veya icra görevlileri dışındaki kişilerin gerçekleştirdiği ve bu Kurallar, McAfee Davranış
Kuralları ya da Şirket'in diğer yönergeleri ile yasaklanan eylemler, McAfee Ethics and Compliance
Office departmanına bildirilmelidir. Bildirimler, bir üçüncü tarafça barındırılan ve yasalar izin
verdiği takdirde anonim bildirime imkan veren McAfee Ethics and Compliance Helpline üzerinden
telefonla veya çevrimiçi olarak yapılabilir. Bireyler, endişelerinden emin olmadıkları, suistimale
ilişkin kanıtlarının olmadığı veya kanunların, düzenlemelerin, Kurallar'ın, Davranış Kuralları'nın
veya Şirket'e ait diğer yönergelerin ihlal edildiğini bilmedikleri durumlarda dahi bu Kurallar'ın,
McAfee Davranış Kuralları'nın ya da diğer Şirket yönergelerinin olası ihlallerini bildirmelidirler.
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İddia edilen yasak eylemle ilgili rapor alındıktan sonra Denetleme Komitesi, Ethics and Compliance
Office Yöneticisi veya Hukuki Kurul Başkanı; geçerli kanunlar, bu Kurallar ile ilgili düzenlemeler ve
McAfee Davranış Kuralları, McAfee İnceleme İlkesi ve Protokolü ve McAfee Muhbir İlkesi de dahil
olmak üzere diğer şirket yönergeleri ile tutarlı bulgulara dayanarak hangi eylemlerin uygun
olacağını araştırmak ve tespit etmek için gerekli eylemleri hızla gerçekleştirmelidir.
Şirket içi bir kötüye kullanım incelemesi durumunda tüm direktörlerin, görevlilerin ve çalışanların
iş birliği göstermesi beklenir ve iş birliği göstermeyen kişiler, Şirket'teki istihdamın veya Şirket'e
sunulan diğer hizmetlerin feshine kadar varan disiplin cezalarına tabi tutulacaktır. İnceleme
durumunda tüm bireylerin doğru, gerçeklere dayanan ve eksiksiz bilgi sağlaması beklenir.

3.10 Yürürlüğe Koyma
Şirket, bu Kurallar'ın ihlaline karşı hızlı ve tutarlı bir şekilde eyleme geçmelidir.
Bir direktör veya icra görevlisi tarafından yasak eylem gerçekleştirildiği iddiası incelendikten sonra
Denetleme Komitesi bu Kurallar'ın ihlal edildiğini tespit ederse, Denetleme Komitesi bu kararı
Yönetim Kurulu'na bildirir.
Diğer kişiler tarafından yasak bir eylemin gerçekleştirildiği iddiası incelendikten sonra Ethics and
Compliance Office Yöneticisi bu Kurallar'ın ihlal edildiğini tespit ederse, Ethics and Compliance
Office Yöneticisi bu kararı Hukuki Kurul Başkanı'na veya İnsan Başarısı departmanına bildirir.
Bu Kurallar'ın ihlal edildiğine ilişkin bir karar alındıktan sonra Yönetim Kurulu veya Hukuki Kurul
Başkanı; görev değişikliği, pozisyon düşürme, işten çıkarma ve suç oluşturan davranış ya da diğer
ciddi kanun ihlali durumunda ilgili hükümet yetkililerine bildirimde bulunma dahil ve bunlarla
sınırlı olmamak üzere uygun gördüğü önleyici eylemleri veya disiplin cezalarını uygular.

3.11 Feragat
Yönetim Kurulu (bir direktörün veya icra görevlisinin ihlalde bulunması durumunda) ve Hukuki
Kurul Başkanı (diğer kişilerin ihlalde bulunması durumunda), kendi takdirine bağlı olarak bu
Kurallar'ın ihlalinden feragat edebilir.
Direktör veya icra görevlisi için feragat, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Nasdaq kuralları
tarafından gerekli kılındığı şekilde tebliğ edilmelidir.

3.12 Misilleme Yasağı
Şirket, bilinen veya şüphelenilen kötüye kullanım davranışlarını veya bu Kurallar'ın ya da diğer
Şirket yönergelerinin ihlalini iyi niyetle bildiren direktörlere, görevlilere veya çalışanlara karşı
misilleme eylemlerine tolerans göstermez. Misilleme; bu Kurallar'ın, McAfee Davranış Kuralları'nın
veya diğer Şirket ilkelerinin olası ihlaline ilişkin iyi niyetle sorular soran veya açıklamada bulunan
kişilerin görevlerinde önemli değişiklikler yapılması ve/veya pozisyonunun düşürülmesi, başka yere
tayin edilmesi veya işine son verilmesini ve başka eylemleri içerebilir. Misilleme yapan veya
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misilleme yapma girişiminde bulunan herkes, Şirket'teki istihdamın veya Şirket'e sunulan diğer
hizmetlerin feshine kadar varan disiplin cezalarına tabi tutulacaktır.
Misillemeyle karşılaştığını düşünen herkes derhal McAfee Ethics and Compliance Helpline ile
iletişime geçmelidir.

McAfee ve McAfee logosu, McAfee LLC şirketinin ya da yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Diğer işaret ve markalar üzerinde başka kuruluşlar sahiplik iddiasında bulunabilir. Copyright © 2020 McAfee, LLC.
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