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Dürüstlük 
Her şey itibarla başlar: 
Şirketin içinden ve dışından 
insanlar bize inanabilir mi 
ve inanmalı mı? Hiç kimse 
gerçekleri yanlış beyan eden 
bir kimseyle çalışmak, ondan 
tavsiye almak veya ürünler 
satın almak istemez.

Kurallarımız; işimizde karşı karşıya kaldığımız her olası sorunu kapsayamaz, ancak Kuralları ve temel etik değerlerimizi zorlu 
bir kararla yüz yüze kaldığımızda iyi bir etik değerlendirme yapabilmemize yardım edecek araçlar olarak kullanmalıyız.  
Bir eylemde bulunmadan önce biz he zaman o eylemin Kurallarımıza uygun olduğundan ve temel etik değerlerimizle 
uyumlu olduğundan emin olmalıyız. Bunu yapmak dürüstlükle dumansız bir gelecek sağlayabilmemizi temin edecektir.

PMI Davranış Kuralları (“Kurallar”); dünya genelinde PMI şirketleri, iştirakleri ve bağlı şirketleri adına etik olarak iş yapmak 
için PMI yöneticileri, görevlileri ve çalışanları için bir kılavuz olarak hizmet eder. Her birimiz, Kurallarımızda anlatılan 
ilkeleri bilmek ve onlara uymakla sorumludur. Temel etik değerlerimiz olan dürüstlük, saygı ve adil olmak bu belgenin 
temelinde yer alır ve “PMI Yöntemi”yle iş yapmanın bir parçasıdır.

Kültürümüz ve 
değerlerimiz

Kültürümüz ve değerlerimiz

Saygı 
Tüm insanların saygıyı hak 
ettiği gibi görüşler de saygıyı 
hak eder. Saygı; itibar, kabul 
etme, empati ve sevgi demektir. 
İyi niyetli anlaşmazlık, itiraz 
etme ve hatta çatışma; 
saygıyla eşleştiğinde pozitif bir 
ilerleme sağlar, fakat saygıyla 
eşleşmezse yıkıcı olur.

Adil olma
Bir kişiye adil görünen bir şey, diğer kişiler 
için adil görünmeyebilir. Adil olmak; 
bir karara dahil olan veya bir karardan 
etkilenen herkes hakkında düşünmeyi 
gerektirir. Adil olmak; insanların 
karşı karşıya kaldığı tüm koşulları 
değerlendirmeyi gerektirir. Kuralların eşit 
olmayan bir şekilde uygulanması nasıl adil 
değilse, insanları veya onların görüşlerini 
onlara özgü karakteristikler nedeniyle 
dışlamak da adil değildir.
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İcra Kurulu Başkanımızdan 
bir mesaj
Değerli İş Arkadaşlarım, 

PMI olarak bizi bir araya getiren şey ortak amacımız olan sektör değiştirici bir 
iş dönüşümünü sağlamak. PMI için heyecan verici olan bu süreçte,dumansız bir 
gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmeye daha da yakınlaştırmak üzere Şirketimize 
liderlik etmekten gurur duyuyorum. 

Bildiğiniz gibi, bunun gibi tutkulu bir uğraşının kendi zorlukları da bulunmaktadır. 
Dönüşüm; risk almayı, belirsizliklerle karşı karşıya kalmayı ve bazen başarısızlığı 
kabul etmeyi gerektirir. Neyse ki PMI olarak bizi aynı zamanda - hatta daha da 
önemlisi - buradaki Davranış Kurallarımızda resmen belgelendirilen, uyuma, etiğe 
ve dürüstlüğe adanmışlığımız bir araya getiriyor. 

PMI’ın dönüşüm çabaları boyunca ve ötesinde, zorluklarla karşılaşıldığında temel 
etik değerlerimiz olan dürüstlük, saygı ve adil olmaya bağlı kalmaya devam 
etmemiz kritik öneme sahiptir. Değerlerimizden ödün vermenin maliyeti çok 
fazladır. Biz; birbirimiz, tüketicilerimiz, hissedarlarımız ve toplumumuz nezdinde 
kazandığımız güveni kaybetme riskine gireriz. Bundan dolayı sıra dışı sonuçların 
sadece yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler, iç politikalarımız ve değerlerimizin 
lafzı ve ruhuyla tam uyum halinde kazanılabileceğini bekliyoruz.

Bu Kurallar; ilkelerimizi içerir ve PMI’da hepimizin takip etmesi gereken kuralları 
ve yönergeleri genel olarak açıklar. Kurallarımız hakkında sorularınız veya 
endişeleriniz varsa, lütfen amiriniz, P&C iş ortağınız veya Etik ve Uyum ortağınızla 
iletişime geçiniz. 

PMI’da uyuma, etiğe ve dürüstlüğe devam eden bağlılığınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla,  
Jacek Olczak

Kültürümüz ve 
değerlerimiz
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Kıdemli Uyum 
Yöneticimizden bir mesaj 
Değerli İş Arkadaşlarım, 

Size PMI Davranış Kurallarımızı sunmaktan son derece memnunuz. Kurallarımız; 
PMI görevlileri ve çalışanları olarak paylaştığımız temel etik değerler olan 
dürüstlük, saygı ve adil olmak ile nasıl hareket etmemiz gerektiğini genel olarak 
anlatmaktadır. Her birimiz, Kurallarımızda anlatılan ilkeleri bilmek ve onlara 
uymakla sorumludur.

İzleyen sayfalarda göreceğiniz gibi Kurallarımız; iş yerlerimizde, pazarımızda, 
hissedarlarımız için ve iş yaptığımız topluluklar için olmak üzere işimizin 
saydığımız tüm bu boyutlarında dürüstlükle dumansız bir gelecek sağlamaya 
adanmışlığımızla organize olmuştur. PMI olarak hepimiz etik ve uyum 
ekibimizin bir üyesiyiz ve etik olarak hareket etmek ve yürürlükteki tüm yasalar, 
düzenlemeler ve politikalara uymak bireyler olarak bize bağlıdır.  

Bir yasa, düzenleme veya iç politikanın fiili bir ihlali veya hatta olası bir ihlali 
olduğunu düşündüğünüz bir şeyi gördüğünüzde bunu açıkça söyleyin. Birbirimizi 
destekleyerek, dürüstlükle hareket ederek ve Kurallarımıza uyarak doğru olanı 
yaparız. 

Yalnız olmadığınızı unutmayın. Amiriniz ve Yerel Uyum Görevlisi dahil olmak 
üzere PMI’da size yardım etmeye hazır olan birçok kaynak vardır. 

Kurallarımıza uyduğunuz ve PMI’ya dumansız bir geleceğini dürüstlükle sağlama 
konusunda yardım ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla, 
Michael Gyr

Kültürümüz ve 
değerlerimiz
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Kurallarımız kim olduğumuzu ve 
nasıl iş yaptığımızı tanımlar.
Kurallarımız; dünya genelinde PMI şirketleri, iştirakleri 
ve bağlı şirketleri adına etik olarak iş yapmak için PMI 
yöneticileri, görevlileri ve çalışanları için bir yol haritası 
olarak hizmet eder. Bu belge; PMI’daki gündelik iş 
faaliyetlerimizdeki davranışlarımıza rehberlik etmeye 
yardım edecek temel kaynak olarak kullanılmalıdır. 

Bu Kuralları uygularken sağduyunuzdan yararlanın ve iyi 
bir değerlendirme yapın. Kurallarımız ortaya çıkabilecek 
her durumu kapsamaz. İlgili iç Politikalarımıza bağlantılar, 
dahil ek kaynaklar ve bilgiler gerekli yerlerde Kurallarımız 
içerisinde vurgulanmıştır. Hiçbirimizin her şeye yanıtının 
olması beklenmez ve ihtiyacımız olduğunda yardım için 
ilgili irtibata ulaşmamız kaydıyla bu normaldir.

Kurallarımız kimler için geçerli?
Kurallarımız tüm PMI yöneticileri, görevlileri ve çalışanları için eşit bir şekilde geçerlidir. Bu belge boyunca “PMI” ve 
“Şirket”, Philip Morris International, Inc.’e ve onun doğrudan ve dolaylı bağlı şirketleri ve iştiraklerine atıfta bulunur.  
Aynı yüksek etik standartlar; Şirketteki iş ünvanına veya kıdemine bakmaksızın PMI’daki tüm bireyler için geçerlidir.  

Yükleniciler, danışmanlar, satıcılar, tedarikçiler gibi PMI iş ortakları ve PMI adına hareket eden diğer herhangi üçüncü 
tarafların Kurallarımızın ruhuna ve aynı zamanda duruma göre Sorumlu Kaynak Kullanımı İlkelerine ve sözleşme 
hükümlerine uymaları beklenir. 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Davranış Kurallarımız neden var?
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Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Bireysel sorumluluklar
PMI’da her birimiz; Kurallarımızı okumakla, anlamakla ve lafzına 
ve ruhuna uymakla sorumludur. Özellikle PMI’daki bireylerden 
şunlar beklenir:

• Yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere, Kurallarımıza ve PMI 
Politikalarımıza uymaları;

• Sorularınız olduğunda amirinizden veya Yerel Uyum Görevlisi 
gibi diğer ilgili irtibattan rehberlik etmesini istemeleri;

• Yürürlükteki yasalar ve düzenlemelerin, Kurallarımız ve PMI 
Politikalarının fiili veya olası ihlallerini rapor etmek için açıkça 
söylemeleri;

• İç soruşturmalar, denetimler, muhasebe incelemeleri ve diğer 
benzer soruşturmalarda işbirliği yapmaları ve

• Atanan tüm Etik ve Uyum eğitim kurslarını tamamlamaları.

PMI’de, yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri, Kurallarımızı 
veya Politikalarımızı ihlal etmek için kabul edilebilir bir neden 
yoktur; iş amaçlarına, hedeflerine ve diğer performans ölçülerine 
ulaşmak için olsa bile ihlal edilemez.  

Sorumlulukla-
rımız nelerdir? 
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Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Amirler için ek sorumluluklar
Bir amir olarak etik rol modelisiniz ve ekiplerinizde güven ve 
etik kültürünü oluşturma sorumluluğunuz vardır. PMI’ın temel 
etik değerlerine bağlılığınızı gösterme biçiminiz; ekibinizin takip 
etmesi için etik davranış ve güven standartlarını belirler. 

Özellikle, PMI’daki amirlerin aşağıdaki şu ek sorumlulukları 
yerine getirmeleri beklenir:

• Temel etik değerlerimize ve amaçlarına kişisel desteğinizi 
ekiplerinize iletmeniz ve onlara uygun olan hareket ve 
eylemleri beklediğinizi net bir şekilde belirtmeniz.  

• Ekiplerinize PMI’ın etik davranış beklentilerini ve yürürlükteki 
yasaları ve düzenlemeleri, Kurallarımızı ve PMI Politikalarını 
gündelik işlerinde nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardım 
edin. 

• Ekibinize yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere, 
Kurallarımıza ve PMI Politikalarına dürüstlükle ve uyumlu 
hareket etmenin ne anlama geldiği konusunda bir örnek olun. 

• Dile getirilen endişeler konusunda açık, müsait ve yanıt verici 
olun. Endişeleri belirleyin ve duruma göre üst seviyelere 
bildirin.  

• Ekip üyelerinizin atanan tüm Etik ve Uyum eğitim kurslarını 
tamamlamalarını sağlayın.

Bir amir olarak ekibinizin üyeleri veya diğer çalışanlar size 
uyumlulukla ilgili sorunlarla gelebilir. Bu gerçekleştiğinde 
uyumsuzluk iddialarını kendi başınıza soruşturmamanız 
önemlidir, bunun yerine Yerel Uyum Görevlinizle iletişime 
geçin veya sorunu PMI Uyum Yardım Hattına rapor edin, bu 
sayede ilgili Etik ve Uyum personeli sorunu objektif bir şekilde 
soruşturabilir ve değerlendirebilir.
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Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Dünya genelinde 180 pazarda faaliyet gösteren ve New York 
Borsa’sında kote ABD’li çokuluslu bir şirket olarak, faaliyet 
gösterdiğimiz her yerde birtakım ABD yasaları dahil işimiz birçok 
yasa ve düzenlemeye tabidir. PMI olarak yürürlükteki tüm 
yasalara ve düzenlemelere uymaya bağlıyız. 

İşinizin tabi olduğu yasalar ve düzenlemeler hakkında sorularınız 
olursa veya olası çıkar çatışmalarına ilişkin herhangi bir endişeniz 
olursa Hukuk ve Uyum Departmanıyla iletişime geçin. 

Yasalara ve 
düzenlemelere 
uyma
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Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Yasal mıdır? 
Yürürlükteki tüm yasalara ve  

düzenlemelere uygun mudur?

Ahlaka uygun, etik midir ve PMI 
Kurallarımıza, Politikalarımıza ve temel  

etik değerlerimize uygun mudur? 
PMI Yolu’yla iş yapmaya ve  
Kurallarımıza uygun mudur? 

Hareketlerinizi bir aile üyenize veya 
arkadaşınıza rahatlıkla açıklayabilir  

miydiniz veya ayrıntılar kamuya  
duyurulmuş olsaydı rahat olur muydunuz? 

Bir taraftan kültürümüzü ve itibarımızı 
artırırken diğer taraftan  

PMI’ın amaçlarımıza ulaşmasına  
yardım edecek mi?

Kararları PMI 
Yolu’na göre alma
Biz bir harekette bulunmadan 
önce duraklarız. Kararlarımızın 
zamanın testine dayanması 
gerekir. Nihai eylemde 
bulunmadan önce kendinize 
sorun:

Aşağıdaki soruların her birine bir yanıt seçin.

https://pmicloud.sharepoint.com/sites/RefLawHub
https://pmicloud.sharepoint.com/sites/RefLawHub
https://pmicloud.sharepoint.com/sites/RefLawHub
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Sorular sorma  
ve endişeleri 
bildirme

PMI’da görüşleri 
açıkça dile getirme
Görüşleri açıkça dile getirmek işlerimizin 
önemli bir parçasıdır. 

PMI’ın bir çalışanı olarak, yasaların, Davranış Kurallarımızın 
veya Politikalarımızın herhangi birinin herhangi bir şüpheli, 
olası veya fiili ihlallerinden haberdar olursanız bunu açıkça 
dile getirmek sorumluluğunuzdur. Biz, soruşturabilmemiz 
ve değerlendirebilmemiz için bu tür şeyleri bize 
bildirebileceğiniz konusunda size güveniyoruz. PMI olarak, 
kim dahil olursa olsun gözlemlenen veya şüphelenilen 
tüm iyi niyetle yapılan suistimal bildirimlerini ciddiye 
alırız ve oturmuş standartlar ve yönergeleri izleyerek tüm 
uyumsuzluk iddialarını soruştururuz.  

PMI çalışanları; aşağıdaki kişilerin herhangi biriyle iletişime 
geçerek sorular sorabilir, endişelerini dile getirebilir veya 
Davranış Kurallarımıza uymama dahil gözlemlenen veya 
şüphelenilen suistimalleri bildirebilir:

• Amiriniz, departman müdürünüz veya iştirak veya 
fonksiyon yöneticileri;

• PMI Etik ve Uyum ana irtibatı;

• PMI.EthicsandCompliance@pmi.com PMI Etik ve  
Uyum gizli e-posta adresi veya 

• Günün 24 saatinde, haftada yedi gün boyunca, 
PMI’da konuşulan tüm dillerde olmak üzere üçüncü 
bir tarafça işletilen raporlama kanalı olan PMI 
Uyum Yardım Hattı. Yardım Hattıyla çevrimiçi olarak 
www.compliance-speakup.pmi.com adresinden veya 
telefonla +1 303-623-0588 numarası üzerinden iletişime 
geçebilirsiniz. Yerel yasalara ve düzenlemelere tabi olarak 
PMI Uyum Yardım Hattını anonim olarak kullanabilirsiniz.  
Anonim olarak bir bildirimde bulunmayı tercih ederseniz, 
kimliğiniz üçüncü tarafça PMI ile paylaşılmaz. 
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Sorular sorma  
ve endişeleri 
bildirme

Suistimallerin soruşturulması
Biz suistimalleri açıkça söylemenin ve endişeleri dile getirmenin 
kolay olmadığını ve epey bir cesaret gerektirebileceğini biliyoruz. 
PMI olarak biz, etik ve uyum sorunlarının misilleme korkusu 
olmadan açık bir şekilde tartışıldığı açık bir kültürü teşvik ediyoruz. 
Bu bizim olası sorunları erken bir aşamada tespit edebilmemizi ve 
onlara yanıt vermek için hızlı hareket edebilmemizi sağlar. 

Güçlü Soruşturma Standartlarımız vardır. Etik ve Uyum 
Ekibimiz iyi niyetli, önyargısız ve saygılı bir şekilde yapılan 
bildirimleri araştırmak için bu standartları takip eder. Biz; 
iddiaları ve soruşturmaları onları sadece bilmeleri gereken 
kişilerle paylaşarak bildirimde bulunanların gizliliğini koruruz ve 
suçlananların haklarına saygı gösteririz.

Misilleme için sıfır tolerans
PMI olarak, şüphelenilen bir uyum ihlali hakkında iyi niyetle 
bildirimde bulunan veya bir soruşturmada işbirliği yapan kişileri 
koruruz. Misillemeye karşı sıfır tolerans politikamız vardır.

Ne yapmalıyım? 

Endişemi PMI’ya bildirmeden önce Kurallarımızın, 
Politikalarımızın veya yasalarımızın fiili bir ihlalinin 
olup olmadığından emin olmam gerekiyor mu?

Hayır, biz insanları eğer yanlış bir şeylerden 
şüphelendiklerinde bildirimde bulunmaya teşvik 
ediyoruz. Bildirimde bulunmadan önce emin 
olmanıza gerek yok ve sizden sorunu kendi başınıza 
soruşturmaya kalkışmamanızı istiyoruz. Aslında, 
soruşturabilmemiz ve, uygunsa, olası herhangi bir 
yanlışı hızlı bir şekilde ele alabilmemiz için insanları bir 
sorun gördüklerini düşündüklerinde mümkün olan en 
kısa sürede bunu açıkça dile getirmeye teşvik ediyoruz. 
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Disiplin cezası
Yürürlükteki yasalar veya düzenlemelerin, 
Kurallarımızın veya diğer PMI Politikalarının 
ihlalleri; ilgili olanlara karşı istihdamın sona 
erdirilmesine kadar ve dahil olmak üzere disiplin 
cezasının verilmesiyle sonuçlanabilir. 

Feragatler
Kurallarımızın herhangi bir hükmüne dair 
feragatler nadirdir ve Baş Hukuk Müşavirine 
danışılarak, Kidemli Uyum Yöneticisi tarafından 
sağlanabilir. Yönetim kurulu üyeleri veya 
direktörlerine ilişkin feragatler sadece Yönetim 
Kurulu tarafından sağlanabilir. 

Sorular sorma  
ve endişeleri 
bildirme

Ne yapmalıyım? 

PMI Uyum Yardım Hattına bir bildirimde bulunursam 
ne olur?

Bağımsız, üçüncü taraf sağlayıcımız bildiriminizi alır 
ve ayrıntılarını PMI’ın Etik ve Uyum ekibine gönderir. 
Etik ve Uyum ekibimiz bildirimi inceler ve olası bir 
uyum ihlali varsa PMI’ın Soruşturma Standartlarını 
takip ederek bir soruşturma başlatır. 

Özellikle de PMI’ın Etik ve Uyum ekibi:

• Bildirimi değerlendirir ve buna göre en iyi hareket 
planını belirler.

• Bir soruşturmacı atar ve bu soruşturmacı 
uyumsuzluk iddiasını soruşturma ve kanıt toplama 
konusunda yetenekli ve tarafsızdır.

• İddianın geçerliliğini belirlemek için iddia hakkında 
bilgi toplar ve analiz eder.  

• İddianın doğruluğunun kanıtlanıp kanıtlanmadığı 
ve temel nedenin ne olduğu hakkında bir sonuca 
ulaşır.

• Kanıtlanmış iddialar için konuyu ele almak ve 
gelecekte benzer sorunların gerçekleşmesini 
önlemek için düzeltici eylemler önerir.

• Soruşturmayı kapatır ve İhlalde bulunanave 
diğerlerine uygun şekilde vakanın sonucunu 
bilgilendirir.
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İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme

İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme
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Çeşitliliği, 
eşitliği ve 
kapsayıcılığı 
kapsama 
Biz kendimizi 
hissedarlarımızın, 
müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın çeşitliliğini 
yansıtan kapsayıcı ve adil bir 
kültür oluşturmaya adadık.

Çeşitlilik; çeşitli fikirler, görüşler ve deneyimleri destekler. 
PMI’daki çok çeşitli topluluğumuz sayesinde yaratıcılıkla ve etkin 
bir şekilde büyüyebiliyor, problemleri çözebiliyor ve inovasyon 
yapabiliyoruz.

Biz; ancak ve ancak kendimizi rahat, emniyette ve kucaklanmış 
hissettiğimizde ve gerçekten kendimiz olabildiğimizde katkıda 
bulunabiliriz ve en iyi işimizi çıkarabiliriz. PMI olarak, aidiyet 
duygusu aşıladığımız, kişisel durumları anladığımız, farklılıklara 
değer verdiğimiz ve herkese adil, itibar ve saygınlıkla muamele 
ettiğimiz, kapsayıcı bir kültürü teşvik eder ve destekleriz.

İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme
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İnsan 
haklarına  
saygı duyma
Biz insan haklarını savunuruz 
ve koruruz. İş yerlerimizde 

dürüstlükle  
hizmet verme

ABD’li çok uluslu bir şirket olarak biz, değer zincirimiz boyunca 
insan haklarına saygı duyarız ve Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve 
İnsan Haklarına Dair Rehber İlkelerini takip ederiz. PMI olarak 
biz, çocuk iş gücü, cebri veya kaçak iş gücü kullanımını ve her tür 
köleliği yasaklarız. 

Biz bu adanmışlığımızı PMI İnsan Hakları Taahhüdü’nde 
resmileştirdik.

Buna ek olarak Sorumlu Satın Alma İlkelerimiz ve Tarımda 
Çalışma Uygulamaları İlkeleri Kurallarımız, büyük ve çeşitli 
tedarik zincirimizdeki işçilerin iş gücü hakları dahil insan 
haklarına saygı duyma bağlamında tedarikçilerimizden 
beklentilerimizi ortaya koyar.
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Ayrımcılığı, 
taciz ve 
tehditleri 
önleme
Biz; adil, saygılı ve ayrımcılıktan, 
tacizlerden ve tehditlerden 
yoksun bir iş yeri geliştiriyoruz.

İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme

İnsanlara saygıyla muamele etmek, bize rehberlik eden ve bizi bir 
araya getiren temel bir değerdir. PMI, ayrımcılıktan, tacizlerden ve 
tehditlerden yoksun bir iş ortamı yaratmaya adanmıştır.  

Irk, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, dini inançlar, ulusal menşe, 
soy, renk, aile veya hastalık izni, cinsi kimlik veya cinsiyet ifadesi, 
genetik bilgi, medeni veya aile durumu, tıbbi durum, fiziksel 
veya zihinsel engellilik, siyasi yakınlık, korunan gazilik statüsü, 
cinsiyet (hamilelik dahil) gibi nitelikler veya yürürlükteki yasalar 
ve düzenlemeler tarafından korunan diğer nitelikler nedeniyle 
herhangi bir kişiye haksızca veya adil olmayan bir şekilde muamele 
etmeyi yasaklarız.

Bir tür iş yeri ayrımcılığı olan tacizin PMI’da yeri yoktur.  
PMI’da cinsel taciz de yasaktır. 

Bu standartlar ve ilgili yasaklamalar; ofislerimiz, uzak iş 
lokasyonlarımız, işyeri dışı toplantılarımız, iş seyahatlerimiz ve 
ekip sosyal etkinliklerimiz dahil tüm işle ilgili ortamlarımızda 
geçerlidir. Daha fazla bilgi için PMI Küresel Ayrımcılık ve Tacizle 
Mücadele Politikamıza bakın.
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İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme

Ne yapmalıyım? 

Ekibimdeki kişiler gerçekten iyi anlaşıyorlar ve espri 
yapmayı seviyorlar. Kısa bir süre önce bu espriler 
kontrolden çıktı ve insanlar cinsiyetçi espriler yaparak 
saldırganlaştılar. Ne yapmalıyım? Ben herhangi bir 
soruna neden olmak istemiyorum.

Cinsel veya cinsiyetçi nitelikli espriler yapmak kabul 
edilemez. Siz bu sorunu amirinize, İ&K iş ortağınıza veya 
Etik ve Uyum ekibine iletmelisiniz.
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Aklınızda bulunsun 

Tacizin birçok şekli vardır. PMI, aşağıdakiler dahil ancak onlarla 
sınırlı olmamak üzere her tür tacizi yasaklar:

Takma adlar, aşağılayıcı şakalar veya yorumlar, iftiralar, 
bir bireyin vücudu, rengi, fiziksel karakteristikleri veya 
görünümü hakkında hoş karşılanmayan yorumlar veya 
istenmeyen cinsel yaklaşmalar, davetiyeler veya yorumlar 
gibi sözlü davranışlar;

Küçük düşürücü ve/veya cinsel içerikli metin mesajları, anlık 
mesajlar, e-postalar, tweet’ler ve internet yayınları, afişler, 
fotoğraflar, çizgi filmler, resimler veya jestler veya korunan 
bir karakteristiğe ilişkin tehdit edici, yıldırıcı veya düşmanca 
eylemler gibi görsel veya yazılı davranış veya

Saldırı, bir insanın vücuduna şehvetle bakmak, hoş 
karşılanmayan fiziksel davranış veya normal hareketi 
engelleyen veya önleyen fiziksel davranış.
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İş yerini 
emniyetli, 
sağlıklı ve 
güvenli tutma
Emniyeti, sağlığı ve güvenliği 
her zaman ve her yerde bir 
öncelik olarak görüyoruz. 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme

PMI; çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve işimizin 
seyrinde etkileşimde bulunduğumuz diğer kişiler için emniyetli, 
sağlıklı ve güvenli bir iş yeri sağlamaya kendini adamıştır. Biz iş 
hedeflerine göre sağlık, emniyet ve güvenliğe öncelik veriyoruz 
ve emniyetli olmayan koşulları ortadan kaldırmak veya önlemek 
için ve faaliyetlerimizi, malımızı, varlıklarımızı ve itibarımızı 
korumak için adımlar atıyoruz.

Biz; çalışanlarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını ileri tutan 
bir iş yeri kültürünü teşvik ediyoruz.
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İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Emniyete öncelik verin. Tüm Şirket 
emniyet Politikalarını, yasalarını ve 
düzenlemelerini yerine getirerek 
birbirinizi yaralanmalardan koruyun. 

Acil durum yanıt prosedürlerini bilin 
ve yerine getirin. Bir yangın, doğal afet 
veya güvenlik vakası gibi acil bir durum 
olduğunda ne yapacağınızı bilmek ve 
bu prosedürleri sakin ve düzenli bir 
biçimde uygulamak önemlidir. 

Riskleri, tehlikeleri, yaralanmaları 
ve emniyetli olmayan davranışları 
bildirin. Çevresel tehlikeler ve tehditler 
veya şiddet eylemleri dahil her zaman 
yaralanmaları, kazaya ramak kalmaları, 
olası emniyetsiz koşulları ve sağlık, 
emniyet veya güvenlik risklerini 
amirinize veya PMI Fiziki Güvenlik ve İş 
Emniyeti Ekibine rapor edin. 

Hiçbir zaman alkol, uyuşturucu 
veya diğer maddelerin etkisi altında 
çalışmayın. Bu tür davranış PMI’da 
yasaktır. Aynı zamanda PMI’da yasadışı 
ilaçları kullanmak, satmak veya 
bulundurmak da yasaktır.  

İşinize asla silah getirmeyin 
Şirket tarafından özel olarak yetki 
verilmedikçe (örneğin güvenlik 
personeli) işe silah getirmek veya onları 
PMI işini yaparken taşımak yasaktır.

Ne yapmalıyım? 

Bir ekibin üyesi olarak çalışıyorum ve iş 
arkadaşlarımdan biri yakında işe alkollü olarak 
geldi. Ben onların bir kaza yaşayacağından 
ve yaralanacağından veya hatta başka birini 
inciteceğinden endişeleniyorum. Ne yapmalıyım?

Emniyet önemlidir. Bu sorunu derhal amirinize 
iletmelisiniz ve amiriniz iş arkadaşınızın kendisini 
veya diğerlerini tehlikeye atmamasını sağlayacaktır.  
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İş yerlerimizde 
dürüstlükle  
hizmet verme

Bireysel ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapın
Tüm çalışanlarımızın kapsanmış hissetmesini 
sağlamaya çalışırız. Bireysel ihtiyaçlara ve 
tarzlara göre ayarlama yapmak için adil ve makul 
düzenlemeler yaparız. 

Çalışan temsiline saygı gösterin
Çalışanların kendilerinin tercih ettikleri 
sendikalara ve çalışanları temsil edici kuruluşlara 
katılma veya katılmama haklarına saygı gösteririz 
ve toplu sözleşme hakkını tanırız. Çalışanlarımızla 
ve duruma göre onların uygun bir şekilde atanan 
temsilcileriyle ilgili ortak konularda etkin katılımı, 
diyaloğu ve iş birliğini teşvik ederiz.

İnsan haklarına olan bağlılığımıza uyun
Tedarik zincirimizdeki işçiler dahil insan haklarını 
etkileyebileceğimiz bireylerin haklarına saygı 
gösteririz. Biz, çocuk iş gücü, cebri veya kaçak iş 
gücü kullanımını ve her tür köleliği yasaklarız.

Hiçbir zaman ayrımcılık, taciz veya tehditte 
bulunmayın veya tolere etmeyin
Biz diğer kişilere sözlerimizle ve hareketlerimizle 
saygı ve özen gösteririz. Biz herkese eşit bir 
şekilde muamele ederiz, işe almakla ilgili 
kararlarımızı liyakat esasında alırız ve bir bireyin 
korunan karakteristikleri temelinde tercih 
yapmayız. Biz saldırgan, küçük düşürücü veya 
istismarcı davranışlarda bulunmayız.

Emniyetli, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları 
sağlayın
Biz; çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, 
ziyaretçilerimizin ve işimizin seyrinde etkileşimde 
bulunduğumuz diğer kişilerin emniyetli, sağlıklı 
ve güvenli ortamlarda çalışmasını sağlarız. Biz; 
fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı ileri tutan bir iş 
yeri kültürünü teşvik ediyoruz. 

Açıkça dile getirin
Yanlış bir şeyler gördüğümüzde veya hatta yanlış 
olma potansiyeli olan bir şey gördüğümüzde 
bunu açıkça dile getiririz ve harekete geçeriz. 

İş yerlerimizde nasıl dürüstlükle hizmet veririz: 



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

24

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

25

Yüksek kaliteli 
ürünler 
sağlama 
Kendimizi yüksek kaliteli 
ürünler sağlamaya adadık. 

Kalitede mükemmeli yakalamak için çabalıyoruz. Tüm PMI 
ürünleri, yasal düzenlemelere, iç standartlara uygun ve tüketici 
beklentilerini karşılamaya sürekli odaklanma uyarınca tasarlanır, 
üretilir, saklanılır ve satılır.

PMI; üretim sürecinin her bir bölümünün kendi hedeflerine 
ulaşmasını ve tüketicilerimizin tatminini sağlamak amacıyla 
araştırma, deneme, üretim ve gözetim yapmak için bilime, teknik 
imkanlara ve sağlam denetimlere yatırım yapar.

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

26

Tütün ve 
nikotin içeren 
ürünlerimizi 
sorumlu 
bir şekilde 
pazarlama
Biz, yanıcı ve dumansız 
ürünlerimizi sorumlu bir şekilde 
ve sadece yetişkin tüketicilere 
pazarlarız ve satarız.

Dürüstlük, iş yapma biçimimizin temelinde yatar. Pazarlama 
faaliyetlerimizde dürüst ve sorumlu, tütün ve nikotin içeren 
ürünlerimizin riskleri ve faydaları konusunda şeffafız ve biz bunu 
yetişkin tüketicilere açık bir şekilde iletiriz. Biz, tütün ve nikotin 
içeren ürünlerimizin sağlık etkileri hakkında tüketicilerimizi 
bilgilendiririz. Tüm tanıtım ve tüketim malları ambalajları, yasa 
bu uyarıları gerektirmese bile tüketiciler için sağlık uyarılarını 
içermelidir.

Biz, tütün ve nikotin içeren ürünlerimizi sadece yetişkin 
tüketicilere pazarlarız ve insanları sigara içmeye veya ürünlerimizi 
kullanmaya başlamaya teşvik etmeyiz veya tüketicileri bırakmaya 
teşvik ederiz. Aynı zamanda biz özellikle reşit olmayanlara çekici 
gelen ürünler geliştirmeyiz veya onlara çekici gelecek bir şekilde 
pazarlamayız. 

Daha fazla bilgi için Yakılan Tütün Ürünlerinin Tasarımı, Pazarlaması 
ve Satışı ve Yanmayan Alternatiflerin Tasarımı, Pazarlanması ve 
Satışı hakkındaki PMI Küresel Politikalarına bakın. 

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

PMI’ın dünya çapındaki pazarlama uygulamaları dört temel 
ilkeyi takip eder:

 Ürünlerimizi Yetişkin Tüketicilere pazarlarız ve 
satarız.

 Tüketicileri ürünlerimizin sağlık etkileri konusunda 
uyarırız.

 Pazarlamamız dürüst ve doğrudur.

 Yasalara uyarız.

1

2

3
4



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

27

İnsanların 
güvenebileceği 
güçlü bir bilimle 
uğraşma
Bilimsel çalışmalarımızı objektif, 
güçlü ve şeffaf bir şekilde 
gerçekleştiririz.

Bilimimizin güvenilirliği başarımız için esastır. Dürüstlük, şeffaflık 
ve doğrulukla gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar temelinde 
kararlar alırız. Verilerimizin doğru, kapsamlı ve güvenilir olmasını 
sağlamak için bilimsel yöntemlerimizde, kalite kontrollerimizde 
ve iç gözden geçirmelerimizde en iyi uygulamalara bağlı kalırız. 
Bulgularımızı yayınlarız ve yöntemlerimizin ve sonuçlarımızın 
bağımsız araştırılmasını ve doğrulanmasını teşvik ederiz. 

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

PMI olarak bilim adamlarımızı bağımsız olarak 
hareket etmeye ve zihinlerindekileri açıkça 
dile getirmeye teşvik ediyoruz. Bilimsel 
çalışmalarımızda kestirme yollar kullanmayız.  

Bilimsel sonuçları hakemli dergilerde yayınlamadan 
önce sağlam gözden geçirme süreçlerinden 
geçiririz. 



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

28

Tedarikçilerle 
çalışma 
Uyum ve dürüstlüğe olan 
adanmışlığımızı paylaşan 
tedarikçilerle çalışırız.

Biz tüm tedarikçilerimizden Kurallarımızın ruhuna bağlı 
kalmalarını ve Sorumlu Satın Alma İlkelerine ve sözleşme 
hükümlerine ve aynı zamanda duruma göre İyi Tarım 
Uygulamaları (GAP) ve Tarımda Çalışma Uygulamaları ilkeleri gibi 
yayınladığımız diğer sektöre özgü gereksinimler ve rehberlere 
uymalarını bekleriz.

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Tedarikçilerimizden Kurallarımızın ruhuna 
bağlı kalmalarını ve tüm tedarikçilerimiz için 
süreç ve performans gereksinimlerinin genel 
hatlarını belirleyen Sorumlu Satın Alma İlkelerine 
uymalarını bekleriz.



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

29

Rüşveti ve 
yolsuzluğu 
önleme 
Herhangi bir nedenle hiçbir 
yerde ve hiç kimseye rüşvet 
vermeyiz. 

PMI rüşveti ve yolsuzluğu yasaklar. İş yaptığımız Kamu 
Görevlilerinin, Özel Kişilerin veya diğer herhangi bir üçüncü 
tarafın profesyonel tarafsızlığını uygunsuz bir şekilde etkilemeye 
asla teşebbüs etmemeli veya teşebbüs eder görünmemeliyiz. 
Herhangi bir değerli bir şey verirken veya alırken her zaman iyi 
bir değerlendirme yapmalı ve ölçülü olmalıyız.

Tüm PMI yöneticileri, görevlileri, çalışanları, tedarikçileri, vekilleri 
veya bizim adımıza hareket eden diğer üçüncü taraflar nerede 
bulunurlarsa bulunsunlar ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları 
Yasası dahil olmak üzere yolsuzlukla mücadele yasalarına 
uymalıdırlar.

Kamu Görevlilerine verilen herhangi değerli bir şey dahil olmak 
üzere işle ilgili işlemlerimizin doğru defterlerini ve kayıtlarını 
tutarız.

Daha fazla bilgi için PMI Küresel Yolsuzlukla Mücadele 
Politikasına bakın.

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

30

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

YAPIN:
 Hediyeler, Seyahat ve Ağırlama için tüm gereken ön 

onayları alın ve bildirimleri yapın.

 PMI adına Kamu Görevlileriyle etkileşecek olan 
üçüncü taraflar üzerinde ayrıntılı özenli inceleme 
yapın.

 Tüm ödemeleri ve giderleri defterlerimize ve 
kayıtlarımıza doğru ve titiz bir şekilde kaydedin.

YAPMAYIN: 
 Özellikle Kamu Görevlileri olmak üzere üçüncü 

tarafların iş kararlarının profesyonel tarafsızlığını 
uygunsuz bir şekilde etkileyebilecek değerli herhangi 
bir şey vermeyin.

 Asla nakit veya nakit eşdeğerlerini vermeyin.

 Olumsuz iş sonuçları olsa bile kolaylaştırma ödemeleri 
yapmayın.

  Uygunsuz ödemeler yapmak için üçüncü bir tarafı asla 
kullanmayın veya yasadışı eylemlerde bulunmayın.

Yolsuzlukla Mücadelede Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 
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Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

PMI olarak biz ürünlerimizin kalitesi ve 
insanlarımızın yetenekleri sayesinde işimizi 
kazanırız. Biz, iş fırsatlarından vazgeçmek veya bir 
son teslim tarihini kaçırmak anlamına gelse de hiçbir 
şekilde rüşvet vermeyiz ve yolsuzluk yapmayız.

Ne yapmalıyım? 

Ben bir kamu kurumuna bir teklif sunuyorum.  
Bir arkadaşım, teklif üzerine karar verecek olan 
kamu görevlisini şehirdeki en gözde restorana 
yemeğe davet edersem pozitif bir sonuç almama 
epey katkısı olacağını önerdi. Bu uygun mudur?

Hayır, bu rüşvettir. Kendi bakış açımızı birlikte 
değerlendirmek için kamu görevlileriyle görüşmek 
uygun olabilirse de onları etkilemek için aşırı cömert 
davranmak uygun değildir. Biz, konukseverliğimizin 
savurganlığı ile değil argümanlarımızın kuvvetiyle 
etkileriz. Kamu görevlileriyle planlanan herhangi 
bir ağırlama PMI Küresel Yolsuzlukla Mücadele 
Politikası ve ilgili Standartlar ve süreçlerin 
gereksinimlerini karşılamalıdır.

S

C



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

32

Dürüst ve adil 
bir şekilde 
rekabet etme 
Adil ve rekabetçi bir pazarda 
gelişiriz.

PMI ürün kalitesi, tüketici hakları, inovasyon ve fiyat temelinde 
güçlü bir şekilde rekabet eder. Biz asla rakiplerimizle fiyat tespit 
etmek, pazarları paylaşmak, tedarikçileri boykot etmek veya adil 
olmayan bir şekilde pazarı değiştirmek için işbirliği yapmayız.

Biz rakiplerimizle fiyatları, marka lansmanlarını, ticari programları 
veya rekabet açısından duyarlı diğer konuları görüşmeyiz. Eğer bir 
rakibimiz rekabet konularını bizimle görüşmeye çalışırsa görüşmeyi 
sonlandırırız ve çevremizdekilere herhangi rekabeti engelleyici 
anlaşmalara katılmak istemediğimizi net bir şekilde söyleriz.

Biz rakiplerimiz hakkındaki bilgileri yalnızca yasal ve etik bir şekilde 
toplarız ve kullanırız.

Daha fazla bilgi için PMI Küresel Rekabet Politikamıza bakın.

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Rakiplerle etkileşimler yasal riskler oluşturabilir. Bir rakibimizin 
bulunduğu bir görüşmede veya toplantıdaysanız ve birileri 
fiyatlar veya diğer Rekabet Açısından Hassas Bilgiler hakkında 
konuşmaya başlarsa şunları yapmalısınız:

 Bu konular hakkında konuşmayı durdurmalısınız. 
Örneğin şöyle diyebilirsiniz: “Durun. Bizim bu konuları 
tartışmamız uygun değil.”

 Eğer bu konular hakkındaki tartışma devam ederse 
görüşmeden veya toplantıdan ayrılın. Gidişinizin toplantı 
tutanaklarına kaydedilmesini isteyin veya gidişinizin 
fark edilir olmasını sağlayın. (Bu tuhaf gözükebilir 
ancak rekabet faaliyetleri hakkındaki görüşmelerde hiç 
konuşmadan bulunmanız bile bireyler ve şirketler için 
rekabet yasaları gereğince sorumluluğa yol açabilir.)

 Olayı derhal Hukuk Departmanına bildiriniz.

Doğru olanı yapmak yardım istemektir. Rekabet ve tekelciliğe 
karşı kurallar karmaşıktır ve sezgilere aykırı olabilir. Hukuk 
Departmanı nelerin uygun olduğunu anlar ve bu konuda 
rehberlik edebilir.



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

33

Çıkar 
çatışmalarından 
kaçınma 
Biz adil ve objektif kararlar alırız  
ve çıkar çatışmalarını önleriz.

İşle ilgili kararlarımız ve işimizi nasıl yaptığımız kişisel olarak 
kendimiz değil de her zaman PMI için en iyi olan şeyi temel 
almalıdır.  

Çıkar çatışmaları; işinizi yerine getirirken tarafsızlığının ister mali, 
duygusal veya diğer bir şekilde olsun size kişisel olarak yarar 
sağlayan bir şeyle bozulduğu veya bozulabildiği durumlardır. 
Mantıklı bir kişi bu durumun tarafsızlığınızı tehlikeye attığını 
düşünürse, bir Çıkar Çatışmanız var demektir.  

PMI’da tüm Çıkar Çatışmalarını önleriz ve önlenemedikleri 
durumda onları yönetiriz. Fiili veya olası bir Çıkar Çatışması 
olan çalışanların onu ifşa etmeleri gerekir ve Etik ve Uyum 
takımından uygun onayı alıncaya kadar davranış veya işleme 
devam etmelerine izin verilmez.  

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Bildirim ve ön onay gerektiren Çıkar Çatışmalarının olası 
türleri aşağıdakileri kapsar ancak onlarla sınırlı değildir:

• Diğer PMI çalışanıyla kişisel ilişki,
• Bir tedarikçiyle kişisel ilişki,
• Bir müşteri olan bir akraba,
• Bir tedarikçiye mali yatırım,
• PMI dışında ücretli veya ücretsiz bir iş,
• PMI dışında yönetim kurulu üyeliği ve
• Bir PMI tedarikçisiyle kişisel ticaret.



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 

34

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Bildiriminizi aldıktan sonra Etik ve Uyum takımı size ve uygunsa 
amirinize danışacak ve Çıkar Çatışmasını hafifletmek için 
tedbirler önerebilir. Siz daha sonra tedbirleri uygulamakla ve 
onayın verildiği koşullarda önemli değişiklikler varsa ifşanızı 
derhal güncellemekle sorumlu olursunuz. 

Eğer Etik ve Uyum takımı Çıkar Çatışmasının 
hafifletilemeyeceğini belirlerse davranış veya işlemde bulunma 
veya devam etme izniniz yoktur. 

Bildirmek yerine Çıkar Çatışmasıyla kendiniz baş etmeye 
çalışmanız tarafsızlığınızı tehlikeye atan durumlara yol açabilir. 
Bir Çıkar Çatışmasını bildirmeniz ve Etik ve Uyum takımının 
önerilerini yerine getirmeniz sizi ve Şirketi koruyacaktır. Çıkar 
Çatışmaları üzerine daha fazla bilgi için PMI’ın Küresel Çıkar 
Çatışmaları Politikası’na bakınız.



Kültürümüz ve 
değerlerimiz 

Kurallarımıza  
Sahip Çıkma 

Sorular sorma 
ve endişeleri 
bildirme 

İş yerlerimizde 
dürüstlükle 
hizmet verme 

Pazarımızda 
dürüstlükle  
hizmet verme 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle  
hizmet verme 

Toplumumuz 
için dürüstlükle 
hizmet verme 

Kaynaklar 
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Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Fiili veya olası bir Çıkar Çatışması bildirimi nasıl yapılır? 

Çıkar Çatışmalarını ifşa etme süreci basit, gizli ve adildir. Bir 
çatışmayı bildirmek için bildirim sistemini kullanabilirsiniz veya 
doğrudan Etik ve Uyum takımıyla iletişime geçebilirsiniz. Buna 
rağmen Etik ve Uyum takımından uygun onayı alıncaya kadar 
davranış veya işleme devam etme izniniz yoktur. 

Ne yapmalıyım? 

Oğlumun küçük bir baskı işi var ve PMI’ya bir 
tedarikçi olmak istiyor. Ben bir iletişim kampanyası 
için birtakım içeriğin basılmasını gerektiren bir 
proje üzerinde çalışıyorum. Oğluma bu işi verebilir 
miyim?

Hayır, fiili veya olası bir PMI tedarikçisiyle bir 
ilişkiniz varsa o tedarikçiyle PMI’ın ilişkisini 
onaylama, yönetme veya etkilemeye hiçbir şekilde 
dahil olamazsınız. Siz aynı zamanda eğer oğlunuzun 
işi gelecekte PMI için bir tedarikçi olarak seçilirse 
bu olası Çıkar Çatışmasını bildirmeniz gerekir.

S

C
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Kara para 
aklama ve 
yasadışı 
ticaretle 
mücadele etme 
Ürünlerimizin yasa dışı satışını 
ve kaynaklarımızın kötüye 
kullanımını önlemeye yardım 
ederiz.

PMI; kaçakçılığı, kara para aklamayı veya vergi kaçırmayı asla 
onamaz, görmezlikten gelmez, kolaylaştırmaz veya desteklemez. 

Sadece mali, gümrük ve ticaret yasalarına uyan, ürünlerimizi 
sadece amaçlandıkları hedef pazarda satan ve PMI ürünlerinin 
amacından saptırılmasını önlemeye yönelik taahhüdümüzü 
paylaşan sorumlu ve meşru kişiler ve kurumlarla iş yaparız. 

Ürünlerimizin yasadışı satışlarını durdurmak için ve ürün takip 
etme ve izleme önlemleri gibi tedarik zinciri kontrollerimizi 
sürekli iyileştirmek için hükûmetlerle birlikte çalışırız. Bu 
kontrolleri uygulamak için üçüncü taraf üreticilerle, lojistik 
sağlayıcılarıyla, distribütörlerle, perakendecilerle ve tüketicilerle 
birlikte çalışırız. Daha fazla bilgi için PMI Küresel Müşterini Tanı 
ve Yasadışı Ticaretle Mücadele Politikası’na bakınız.

PMI; Şirket ürünlerimizin veya varlıklarımızın kullanımını 
kapsayan kara para aklamayı, vergi kaçakçılığını veya diğer 
yasadışı faaliyetleri tolere etmez, kolaylaştırmaz veya 
desteklemez. Yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek 
için nakit ödeme kullanımını caydırıcı kılmak ve mali işlemlerin 
üzerinde anlaşmaya varılan ödeme düzenlemelerine uygun 
olarak sözleşmeli kişi veya kuruluşla yapılmasını zorunlu kılmak 
gibi uygulamalar oluşturduk. Daha fazla bilgi için PMI Küresel 
Kabul Edilebilir Ödeme Yöntemleri Politikası’na bakın.

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme
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Uluslararası 
ticareti dürüst 
bir şekilde 
yapma  
Dürüstlükle liderlik ederek ve 
uluslararası ticaret yasalarına 
uyarak küresel olarak gelişiriz. 

ABD’li çok uluslu bir şirket olarak, ABD Hazine Bakanlığı’nın 
Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı 
tarafından uygulanan ticari ve ekonomik yaptırımlar dahil ilgili 
uluslararası ticaret yasalarını ve düzenlemelerini yerine getiririz.

Yaptırımlar programları, birtakım ülkeler, bölgeler, kurumlar, 
gemiler ve bireylerle ticareti ve işlemleri kısıtlar. Bunlar; ticari 
ambargoları veya boykotları, seyahat yasaklarını veya varlıkların 
veya transferlerin dondurulmasını kapsayabilir. Bunlara uyarak 
ve bir tedarikçi veya müşteriyle iş yapmadan önce yaptırımlar 
kontrolleri ve diğer ayrıntılı incelemeleri yaparak Şirketimizi ve 
küresel toplumu koruruz. 

PMI yasadışı yabancı boykotlara katılmaz. Çalışanlar; ABD 
hükûmeti tarafından onaylanmayan yabancı bir boykota katılımı 
kapsayan herhangi bir eylemde bulunmamalıdırlar. 

Daha fazla bilgi için PMI Küresel Tedarikçini Tanı Politikası ve PMI 
Küresel Kabul Edilebilir Ödeme Yöntemleri Politikası’na bakınız.

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

ABD’li çok uluslu bir şirket olarak PMI’ın kurumları 
ve çalışanlarının ABD yaptırımlar yasalarına ve 
düzenlemelerine ve aynı zamanda diğer herhangi 
bir ilgili ülkedeki yasalara uymaları gerekebilir.
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Kamuyla iş 
yapma
Kamu otoriteleri ile birlikte 
çalışmanın fırsatlarının 
ve bunun getirdiği 
sorumlulukların bilincindeyiz. 

Dünyada herhangi bir yerdeki yerel ve ulusal kamu yönetimleriyle 
iş yapmak özel sorumluluklar getirir. Bizden diğer müşteriler 
için olandan daha sıkı koşullar altında çalışmamız gerektirilebilir. 
Bu fazladan kurallar, kamusal fonların uygun bir şekilde 
kullanıldığından emin olmak için vardır. Bu koşullara özenle 
uyarak kamunun güvenini ve saygısını sürdürürüz. 

Bir kamu idaresiyle doğrudan sözleşme yapmasak bile bizim için 
özel kurallar ve düzenlemeler uygulanabilir, çünkü kamu idareleri, 
ürünler ve hizmetler için nihai ödemeyi yapar. Bu aynı zamanda 
bizim iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz için de geçerlidir. 

Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

PMI olarak Kamu Etkisindeki Kurumlar (kamu kurumları, 
kamunun sahibi olduğu veya kontrol ettiği kurumlar ve 
uluslararası kamu kuruluşları dahil fakat onlarla sınırlı 
olmamak üzere) veya Kamu Görevlilerini işe almak, 
tutmak veya onlarla sözleşme yapmak özgün içgörüler 
ve fırsatlar sağlayabilir. Buna rağmen bu, artan yolsuzluk 
riskleriyle sonuçlanabilir. Bunu önlemek için biz bu 
üçüncü tarafları sadece meşru bir iş ihtiyacı için, rayiç 
piyasa değerinde, şeffaf olarak ve bireyin belgelendirilmiş 
kalifikasyonları temelinde işe alırız veya tutarız.  
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Pazarımızda 
dürüstlükle 
hizmet verme

Objektif, uluslararası tanınan bilimsel yöntemleri 
kullanın ve ilgili harici düzenlemeler ve iç standartları 
yerine getirin
Bilimsel verilerimizin doğru olmasını sağlamak için sıkı 
kalite kontrolleri uygularız. Dürüstüz, şeffafız ve sürekli 
öğrenmeyi ve çalışma biçimimizi iyileştirmeyi amaçlarız. 
İyi Laboratuvar Uygulamaları ve İyi Klinik Uygulamaları 
kullanarak ürünler geliştiririz ve hiçbiri bulunmuyorsa 
yeni yöntemler geliştirmeye öncülük ederiz.

Ürünlerimizi sorumlu bir şekilde pazarlayın
Her zaman dürüstüz ve sadece gerçeklere ve bilimsel 
kanıtlara dayanan ürün bilgileri ve iddiaları kullanırız. 
Pazarlama ve satış kurallarına uyarız.

Dürüstlükten taviz vermeyen tedarikçiler ve 
müşterilerle çalışın
Tedarikçilerimizden Sorumlu Satın Alma İlkelerine 
uymalarını ve İyi Tarım Uygulamaları ve Tarımda 
Çalışma Prensipleri Uygulamaları gibi sektöre özgü 
gereksinimleri yerine getirmelerini bekleriz. İlgili 
yaptırımlar programlarına uyduğumuzdan emin olmak 
için Tedarikçini Tanı Politikamızı uygularız. Tehlike 
işaretlerinden haberdar olduğumuzdan emin olmak için 
tedarikçiler üzerinde düzenli olarak ayrıntılı inceleme 
yaparız. 

İşi asla uygun olmayan bir şekilde etkilemeyin
Kamu Görevlilerinin, Özel Bireylerin ve tüm diğer üçüncü 
tarafların iş kararlarının profesyonel tarafsızlığını uygun 
olmayan bir şekilde etkileyebilecek herhangi değerli 
bir şey vermeyiz, teklif etmeyiz, istemeyiz, almayız, 
söz vermeyiz, ödemeyiz veya yetkilendirmeyiz. Kamu 
Görevlileriyle etkileşimde bulunurken dikkatli ve titiz 
davranırız.

Potansiyel Çıkar Çatışmalarını her zaman bildirin
Potansiyel Çıkar Çatışmalarını Etik ve Uyum Departmanına 
bildiririz. Bir Çıkar Çatışmasına yol açabilecek ve kişisel 
ilişkilerimizin veya aktivitelerimizin yargı gücümüzü 
etkileyebilecek durumlara karşı her zaman dikkatliyiz.  

Kaçakçılığı önleyin
Yasadışı faaliyetleri belirlemek için müşteri satış 
hacimlerini izleriz. Eğer ürünlerimizin yetkisiz kişilerce 
yetkilendirilmemiş pazarlarda satıldığından şüphelenirsek 
harekete geçeriz.

Boykot isteklerini bildirin
Bir boykota katılmamız için yapılan istekleri Hukuk 
Departmanına bildiririz.

Açıkça dile getirin
Yanlış bir şeyler gördüğümüzde veya hatta yanlış olma 
potansiyeli olan bir şey gördüğümüzde bunu açıkça dile 
getiririz ve harekete geçeriz.

Pazarımızda nasıl dürüstlükle hizmet veririz:
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Hissedarlarımız 
için dürüstlükle 
hizmet verme

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme
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Doğru iş 
kayıtları tutma
Şirket Bilgilerini koruruz ve 
sorumlu bir şekilde yönetiriz. Tüm çalışanlar kendi pazarlarında ve fonksiyonlarında Şirket 

Bilgilerini korumakla sorumludurlar. Şirket Bilgileri bir varlıktır ve 
biz onu PMI’ın en iyi çıkarına olacak bir şekilde yönetmeliyiz ve 
korumalıyız.

Doğru ve güvenilir kayıtlar tutmak işimize olan güveni 
sürdürmek için kritik önemdedir. Hissedarlarımız, iş ortaklarımız, 
düzenleyiciler ve kamu, işimizin adil ve doğru bir resmini elde 
edebilmeleri için finansal raporlar dahil Şirket Bilgilerimizi 
kullanırlar. Bu paydaşlar, finansal sonuçlarımızı ve işimizin seyrini 
anlamak için doğru ve kolayca anlaşılabilen bilgilere dayanırlar. 
PMI; finansal bilgiler dahil Şirket Bilgilerini doğru bir şekilde 
ve yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler uyarınca kaydetmeyi, 
işlemeyi ve analiz etmeyi taahhüt eder.  

Şirket Bilgilerini sorumlu bir şekilde yönetmek, PMI’ın iş ve yasal 
gereksinimleri yerine getirmesine olanak verir, faaliyet etkinliğini 
teşvik eder ve bilgilerin yetkisiz ifşasını önlemeye yardım eder. 
Buna göre PMI, birtakım Şirket Kayıtları için zorunlu Saklama 
Çizelgeleri’ne sahiptir. Çalışanların, ilgili herhangi bir Kayıt 
Saklama İhbarının olmaması kaydıyla duruma göre belgeleri 
saklamaları ve bertaraf etmeleri beklenir. Daha fazla bilgi için 
PMI Küresel Şirket Bilgilerini Yönetme Politikası’na bakınız.

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme
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Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Şirket Bilgilerini ilgili Kayıt Saklama Çizelgesi 
uyarınca saklayın. Geçici Kayıtları iş amaçları için artık 
gerekmediği zaman veya tüm yasal ve düzenleme 
gereksinimlerini aşınca bertaraf etmeliyiz.

Bir Hukuki Saklamaya tabi olduklarında Şirket Kayıtlarını 
ve Şirket Bilgilerini Saklayın. Bir Hukuki Saklama sizin 
için geçerli olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi için 
Hukuk ve Uyum Departmanıyla iletişime geçiniz.

İlgili herhangi bir Hukuki Saklama bulunmaması 
kaydıyla, saklama sürelerinin sonunda bertaraf edilmesi 
gerekenleri belirlemek için Şirket Kayıtlarını en az yılda 
bir kez gözden geçirin.
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Kişisel verileri 
koruma
Biz, topladığımız ve 
kullandığımız kişisel verileri 
korumakla sorumluyuz. 

PMI olarak biz, Kişisel Verilerin çeşitli farklı türlerini saklarız. 
Kişisel Veriler, bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak 
tanımlayabilen herhangi bir veridir. Bu bilgiler; tüketiciler, 
çalışanlar, tedarikçiler ve üçüncü taraflar hakkındaki bilgileri 
kapsar. 

Dünyadaki yasalar; bireyin haklarını korumamız için Kişisel 
Verileri nasıl toplayacağımızı, işleyeceğimizi, saklayacağımızı 
ve sileceğimizi düzenler. PMI olarak verileri şeffaf bir şekilde 
toplamak ve işlemek ve Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak, 
ilişkilerimizi ve itibarımızı sürdürmemiz için kritik önemdedir. 
Kişisel Verileri işlerken dürüstlükle hareket ederiz.

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Gizlilik Yasaları ve Politikalarımıza uyun. Kişisel Verileri 
her zaman yürürlükteki yasalar ve iyi veri gizliliği 
uygulamaları ve bizim Küresel Gizlilik Politikamız uyarınca 
işleyin. 

Verilerin arkasındaki insanlara saygı gösterin. Sadece 
gerektiği kadar Kişisel Verileri toplayarak, kullanımı 
konusunda şeffaf olarak, Kişisel Verileri yasal ve güvenli 
olarak işleyerek ve artık gerekmediğinde onları bertaraf 
ederek Kişisel Verileri toplarken saygılı olun.

Üçüncü tarafların verilere uygun şekilde muamele 
etmesini sağlayın. Bazen üçüncü tarafların topladığımız 
Kişisel Verilere erişmesi gerekir. Onların bilgileri 
koruduğundan ve onları dürüstlükle kullandıklarından her 
zaman emin olun.

İster PMI’da isterse de PMI’ın birlikte çalıştığı üçüncü bir 
tarafta olsun herhangi olası Kişisel Veri güvenlik ihlalini 
derhal soc@pmi.com adresi üzerinden Bilgi Güvenliği 
Departmanına rapor edin.

mailto:soc%40pmi.com?subject=
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Finansal 
varlıklarımızı 
koruma
Dumansız bir gelecek 
sunma vizyonumuzu 
gerçekleştirebilmemiz 
için finansal varlıklarımızı 
koruyoruz. 

Finansal varlıklarımız PMI’da yaptığımız için önemlidir. Finansal 
varlıklarımız bilimsel araştırma yapma ve yeni ürünler oluşturma 
çabalarımızı finanse ederler. Faaliyet göstermeye ve büyümeye 
devam edebilmemiz için finansal varlıklarımızı koruruz. 

PMI, finansal varlıklarımızı korumak için uygulamaya konulan 
şirket içi denetimlere sahiptir. Denetimlerimiz, dolandırıcılığı 
önlememize ve tespit etmemize, doğru muhasebe kayıtları 
tutmamıza ve yürürlükteki yasalara uymamıza yardım eder. 

Biz, PMI’ın finansal kaynaklarını kullanırken dikkatli davranırız 
ve onları Politikalarımıza uygun şekilde ve sadece meşru iş 
nedenleri için kullanırız.

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme
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Bilgi 
varlıklarımızı 
koruma
Biz; bilgi varlıklarımızı 
geliştirerek, kullanarak 
ve koruyarak önemli işler 
başarırız. 

PMI’daki bilgilerimizi korumak kritik önemdedir. Rollerimizde 
çeşitli bilgi varlıklarını geliştirir ve kullanırız. Örneğin biz, Gizli 
Bilgileri, Fikri Mülkiyeti ve/veya üçüncü taraf verileri dahil 
bilgileri dosyalarımızda, iş istasyonlarında, cep telefonlarında 
ve sunucularda saklayabiliriz. Bu bilgiler değerlidir ve uygun 
olmayan bir şekilde paylaşılırsa itibarımıza zarar verebilir, 
ilerleyişimizi yavaşlatabilir veya başka bir şirkete bir rekabet 
üstünlüğü kazandırabilir.

Biz, bilgisayarlarımızı ve bilgi sistemlerimizi kullanarak veri 
toplarken, depolarken, işlem yaparken veya dağıtırken dikkatli 
oluruz. Bilgisayarlarımız ve sistemlerimiz ve onların içindeki 
bilgi varlıklarımız onları korumak için önlemler almazsak 
ele geçirilebilir. Biz duyarlı veriler için veri sınıflandırması 
gereksinimlerini anlıyor ve uyguluyoruz ve Gizli Bilgilerimiz 
veya Fikri Mülkiyetimizin onları paylaşmadan önce güvenliğinin 
sağlandığından emin oluruz. PMI olarak bilgileri yalnızca 
bilinmesi gerektiği ölçüde paylaşırız.

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme
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Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Biz diğer kişilerin gizliliğine ve fikri mülkiyet 
haklarına saygı duyarız. Biz fikri mülkiyet veya 
başka bir mülkiyet olsun, asla diğer insanların 
sırlarını veya mülkiyetini çalmayız. Bu, diğer bir 
şirketin gizli bir prosesi gibi büyük şeyler için 
olduğu kadar inernetten bulunan telif haklı bir 
resim gibi küçük şeyler için de geçerlidir. 

Kontrolünüzde olan hangi bilgilerin Gizli Bilgi 
olduğunu bilmek sizin sorumluluğunuzdur. 
Gizli Bilgi örnekleri aşağıdakileri kapsar ancak 
onlarla sınırlı değildir: 

 Yeni veya mevcut ürünler ve 
teknolojiler için şartnameler;

 Bütçeler ve diğer Kamuya Açık 
Olmayan Finansal Bilgiler; 

 Pazarlama stratejileri ve diğer Gizli 
Marka Materyalleri;

 Personel Verileri ve kayıtları; 

 Pazar Araştırması sırasında üretilen 
veriler ve ilgili bulgular; 

 Araştırma ve teknik veriler; 

 Yatırım planları;

 Ticari Sırlar ve 

 Rekabet Açısından Hassas Bilgiler.

Ne yapmalıyım? 

PMI pazarlama ekibinde olduğunu söyleyen 
birinden bir e-posta aldım. Gizli ürün 
şartnamelerini içeren bir dosyaya erişim istiyor. 
Ben pazarlama ekibi ile çok sık çalışmıyorum ve 
bu istek bana tuhaf geliyor. Ancak PMI’dan biriyse 
eminim sorun yok. Doğru mu? 

Yanlış. Şirketin içinden veya dışından “bilmesi 
gereken” bir kişi olmayan kimseyle bilgi 
paylaşmayın. Siz ilk önce bu kişinin bir PMI çalışanı 
olup olmadığını doğrulamanız gerekir ve PMI 
çalışanıysa amirinize bu bilginin bu kişiyle paylaşılıp 
paylaşılamayacağını sormalısınız. PMI çalışanlarını 
taklit etmenin suçluların bilgilerimizi çalmak için 
kullanabilecekleri bir hile olduğunu unutmayın. 

S
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Fiziksel ve 
elektronik 
varlıklarımızın 
güvenliğini 
sağlama
Fiziksel ve elektronik 
varlıklarımızı korumak 
gündelik faaliyetlerimizi 
sürdürmek için önemlidir. 

Biz, masaüstü/dizüstü iş istasyonları, ağ cihazları, aygıtlar, 
tablet cihazlar, cep telefonları ve internete bağlı aygıtlar gibi 
PMI bilgisayarları ve bilgi sistemlerini her gün Şirket Bilgilerini 
oluşturmak veya sürdürmek için kullanırız. Elektronik varlıklarımız 
faaliyetlerimiz için fiziksel varlıklarımızla eşit derecede önemlidir. 
Bunlar işimizin temelinde yatar ve iş başarımız için kritik öneme 
sahiptir. 

Her birimiz fiziksel ve elektronik varlıklarımızı korumakla 
sorumluyuz. Bu, güvenlik için uygulamaya aldığımız politikalar ve 
prosedürleri yerine getirmeyi kapsar. Fakat bu aynı zamanda iyi bir 
değerlendirmeye indirgenir. Biz; ekipmanlarımız ve sistemlerimizin 
sorumlu bir şekilde bakımını yapmak için sağduyumuzu kullanırız 
ve biz asla yetkisiz kişilerin onları kullanmalarına izin vermeyiz. 
Şirket varlıklarının kötüye kullanımı PMI’da kabul edilemezdir. 

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Fiziksel veya elektronik varlıkların şüphelenilen suistimali 
veya kötüye kullanımı derhal Etik ve Uyum Departmanına 
rapor edilmelidir. 
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Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Ne yapmalıyım? 

Ben birkaç aylığına uzun süreli bir izne gidiyorum. 
Dizüstü bilgisayarımdaki bir şeye bakmaları 
gerekirse diye PMI oturum açma bilgilerimi iş 
arkadaşıma verebilir miyim?

Hayır, güvenlik nedenleriyle parolanızı ve 
diğer oturum açma bilgilerinizi hiç kimseyle 
paylaşmamanız önemlidir. İzne gitmeden önce 
ekibinizin ihtiyaç duyabileceği tüm önemli 
belgelerin sadece “bilmesi gereken” kişilerin 
erişebileceği paylaşılan bir klasöre sağlandığından 
veya kaydedildiğinden emin olun.

Oğlumun bazı iş ödevlerini yapmak için bir dizüstü 
bilgisayara ihtiyacı var. Kişisel bilgisayarım müsait 
değilken PMI dizüstü bilgisayarımı ona kullanması 
için verebilir miyim?

Hayır, PMI dizüstü bilgisayarınız sadece PMI için 
ve onun adına iş yapmak için kullanılabilir. Bu, 
PMI ağında erişilebilen gizli bilgilerin korunmuş 
ve güvenliğinin sağlanmış olduğundan emin 
olmak içindir. PMI dizüstü bilgisayarını sadece 
sizin kullanmanıza izin verilmektedir, aileniz ve 
arkadaşlarınızın onu kullanma yetkisi yoktur.
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İçeriden 
öğrenenlerin 
ticaretini 
önleme
Biz içeriden öğrenenlerin 
ticaretini önleyerek dürüst ve 
adil iş yaparız. 

İşimizin seyri boyunca, makul bir yatırımcının bir hisseyi satın alma, satma 
veya elde bulundurmaya karar verirken dikkat almaya değer olduğunu 
düşünebileceği Kamuya Açık Olmayan Önemli Bilgilere erişimimiz 
olabilir. Olumlu veya olumsuz olsun, bir şirketin hisse senedi fiyatını 
etkilemesi beklenen herhangi bir bilgi önemli olarak değerlendirilmelidir.

Kamuya Açık Olmayan Önemli Bilgilere erişimi olan PMI çalışanları, 
bu bilgileri gizli tutmak için onları güvenli bir yerde tutmak dahil özel 
önlemler almalıdırlar. Onlar bu tür bilgileri sadece kendi işlerini yapmak 
için bu bilgileri bilmeleri gereken diğer çalışanlara ve harici taraflara ifşa 
edebilirler ve ifşa ettikleri kişilerin de bu bilgileri gizli tutmaları gerekir.

İçeriden öğrenenlerin ticareti, bir kişi hisse senetlerini Kamuya Açık 
Olmayan Önemli Bilgiler temelinde alıp sattığında veya bu bilgileri bu 
bilgiler temelinde hisse senedi alıp satan başka bir kişiye aktardığında 
(“tüyo verme” olarak da bilinir) gerçekleşir. İçeriden öğrenenlerin ticareti 
yasadışıdır, PMI hakkında Kamuya Açık Olmayan Önemli Bilgilerden 
haberdar olduğumuzda veya PMI’ın iş yaptığı bir şirket hakkında Kamuya 
Açık Olmayan Önemli Bilgiyi öğrendiğimizde asla hisse senedi alıp 
satmayız.

Aynı zamanda, PMI Küresel İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası’nda 
tanımlandığı üzere Belirli Kişiler, herhangi bir zamanda PMI hisse 
senetleri işlemleri yapmadan önce PMI Şirket Genel Sekreteri’nden onay 
almalıdır. Bunlara ek olarak bu bireylerin tüm Yasak Dönemlerde PMI 
hisseleriyle ilgili işlemler yapmaları yasaktır.

PMI Kamuya Açık Olmayan Önemli Bilgilerin herhangi kamuya ifşası 
ancak yetkili PMI sözcüleri tarafından ve ilgili yasal gereksinimler yerine 
getirilerek yapılabilir.

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

PMI hisse senetlerinin alım satımı söz konusu olduğunda 
her zaman ihtiyatlı davranmak önemlidir, çünkü elinizdeki 
bilgilerin önemli veya kamuya açık olup olmadığı konusunda 
sorularınız varsa Hukuk ve Uyum Departmanı’nın PMI 
Şirket Sekreteri grubuyla iletişime geçiniz.
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PMI hakkında 
ve onun adına 
iletişim
Dürüst, adil ve saygılı bir 
şekilde iletişimde bulunuruz.

PMI’ın sesi, her birimizin bir araya gelmiş sesidir. İletişimlerimiz 
doğru, dürüst olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. Bu, iç, dış, resmi ve 
gayriresmi iletişimler olduğu kadar sosyal medyadaki yayınlar 
için de geçerlidir.

Biz, PMI adına iletişimde bulunurken her zaman sağlam bir 
değerlendirme yapmalı ve finansal bilgiler üzerine iletişimde 
bulunurken daha da dikkatli olmalıyız. PMI’ın sadece birkaç 
çalışanı Şirket adına medyaya, yatırımcılara, Hükûmet 
Görevlilerine ve bilimsel kuruluşlara açıklamada bulunma 
yetkisine sahiptir. Uygun yetkiler ve onaylar olmadan PMI adına 
kamuya açıklamalar yapmayın veya sorulara cevap vermeyin.

İş için Sosyal Medyayı kullanırken onu sorumlu bir şekilde 
kullanmalıyız ve Sosyal Medyayı şahsi kullanımımızı net bir 
şekilde profesyonel kullanımımızdan ayrı tutmalıyız. PMI 
çalışanları, Sosyal Medyayı şahsi kullanımları için kendi iş e-posta 
adreslerini veya iş irtibat bilgilerini kullanmamalıdırlar.

PMI; kamu politikası diyaloglarına yapıcı bir şekilde katılır ve 
Şirketi ilgilendiren politika kararlarına katkıda bulunma üzerine 
rolümüz ve katkı yapan kuruluşları destekleme konusunda 
dürüsttür. Bu, politika kararlarına bilgi sağlamak için finanse 
ettiğimiz araştırma veya çalışmaların sonuçlarını ve bizim adımıza 
ve/veya hesabımıza üçüncü tarafların veri veya görüş sunduğu 
durumları da kapsar. Materyal sağlayan, iletişim talep eden 
ve/veya çalışmalar yaptıran veya finanse eden PMI çalışanları 
Şirketin finansal desteğinin uygun şekilde ifşa edilmesini 
sağlamakla sorumludur.

Daha fazla bilgi için PMI Küresel Dış İletişim ve Açıklamalar 
Politikası ve PMI Küresel Üçüncü Taraflara Finansal Bilgiler 
Sağlama Politikası’na bakınız.

Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme
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Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Aklınızda bulunsun 

Soruları uygun ekibe yönlendirin. Eğer bir basın veya 
medya isteği alırsak biz onu Küresel İletişim Ekibimize 
yönlendirmeliyiz. Bir hissedar veya yatırımcıdan 
bir soru alırsak, biz onu Yatırımcı İlişkileri ekibine 
yönlendirmeliyiz. Bizim konu uzmanlarımız Şirket 
Pozisyonunu sağlama ve istek dışı gizli bilgileri ifşa etme 
riskini hafifletme konusunda en iyi konumdadırlar.

Düzenleyicilere ve Kamu Görevlilerine saygılı olun. 
Eğer bir Kamu Görevlisi veya düzenleyici kurum/kuruluş 
bizimle iletişime geçerse biz her zaman saygı, adalet ve 
dürüstlükle hareket ederiz. Biz derhal Hukuk ve Uyum 
Departmanını dahil ederiz. 
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Hissedarlarımız  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Doğru defterler ve kayıtlar tutun
Tüm iş bilgilerini doğru ve tam olarak tutar ve rapor 
ederiz. Kayıt Saklama Çizelgesi ve varsa Hukuki 
Saklama prosedürlerini yerine getirerek saklarız. 

Finansal varlıkların suistimallerini rapor edin
Fonların şüpheli suistimalini derhal ilgili 
departmanlara rapor ederiz. 

Gizlilik Yasalarına uyun 
Kişisel Verileri yürürlükteki yasalar ve iyi veri 
gizliliği uygulamaları ve küresel Politikalarımız 
uyarınca işleriz. 

Şirket Bilgilerinin gizliliğini ve doğruluğunu 
koruyun 
Duyarlı verilerimizin gizliliğini ve doğruluğunu 
korumak için bilgi koruma standart uygulamalarını 
yerine getiririz. 

Asla içeriden öğrenenlerin ticaretini yapmayın
PMI hakkında Kamuya Açık Olmayan Önemli 
Bilgilerden haberdar olduğumuzda veya PMI’ın 
iş yaptığı bir şirket hakkında Kamuya Açık 
Olmayan Önemli Bilgiyi öğrendiğimizde asla 
hisse senedi alıp satmayız. 

Tüm iletişimlerde dürüst olun
Biz tüm iletişimlerimizde doğru, dürüstüz ve 
yanıltıcı iletişimlerden kaçınırız. Biz, ailemize 
ve arkadaşlarımıza bile bilimsel kanıtı olmayan 
örtülü ve/veya açık olarak ürünle ilgili sağlık 
iddialarında bulunmamalıyız. 

Açıkça dile getirin
Yanlış bir şeyler gördüğümüzde veya hatta yanlış 
olma potansiyeli olan bir şey gördüğümüzde 
bunu açıkça dile getiririz ve harekete geçeriz.  

Hissedarlarımız için nasıl dürüstlükle hizmet veririz:
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Toplumumuz için 
dürüstlükle hizmet 
verme

Toplumumuz  
için dürüstlükle 
hizmet verme
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Toplumumuz  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Sürdürülebilirliğe 
odaklanma
Biz, sürdürülebilirliği yaptığımız 
her şeye dahil etmek için 
çalışıyoruz. 

PMI için sürdürülebilirlik; inovasyon, büyüme ve amaç odaklı, 
etki odaklı, uzun vadeli bir değer yaratımı için esastır. Biz 
sürdürülebilirliği işimizin ve faaliyetlerimizin her yönüne entegre 
etmek için sıkı çalışırız.

PMI’ın sürdürülebilirliğe yaklaşımı; bazıları 2025 PMI Yol 
Haritası’nda özetlenen etki odaklı stratejiler ve hedefler 
üzerinden Çevresel, Sosyal ve Yönetişim önceliklerimize hitap 
eder. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma konusundaki 
ilerleyişimizi takip etmek için biz 2021 yılında, daha detaylı 
olarak 2021 PMI Entegre Raporu ve ilk ESG KPI Protokolü’nde 
açıklanan, net olarak tanımlanmış, ölçülebilir kilit performans 
göstergeleri seti olan PMI Sürdürülebilirlik Endeksini geliştirdik.

PMI’ın sürdürülebilirlik programı ve aktiviteleri üzerine ek bilgi 
için lütfen ziyaret edin: https://www.pmi.com/sustainability.   

https://www.pmi.com/sustainability
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Toplumumuz  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Çevremizi 
koruma 
Biz, ürünlerimizin, 
faaliyetlerimizin ve değer 
zincirimizin çevre üzerindeki 
etkisini aktif bir şekilde 
azaltarak daha iyi, daha 
sürdürülebilir bir geleceğe 
öncülük ediyoruz.

Biz, değer zincirimiz boyunca iklim değişikliğiyle mücadele 
ediyoruz ve doğal ekosistemleri koruyoruz ve aynı zamanda 
ürünlerimizi malzemeleri sorumlu bir şekilde kullanacak ve 
döngüselliği iyileştirecek bir şekilde tasarlayarak ve ürünlerimizin 
yaşam sonlarını yöneterek ürünlerimizin olumsuz etkisini 
azaltıyoruz. 

PMI; özellikle iklimi koruma, çöp dökmeyle mücadele, eko-
tasarım, su, atık ve biyoçeşitlilik alanlarında en yüksek çevresel 
sürdürülebilirlik standartlarını elde etmek için iş faaliyetlerini 
sürekli iyileştirir. Bu alandaki spesifik taahhütlerimiz üzerine 
daha fazla bilgi için PMI Çevre Politikası’na bakın.  
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Toplumumuz  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Toplumumuza 
yardım etme 
Biz, faaliyet gösterdiğimiz 
toplumla derinden ilgiliyiz ve 
sosyal ve çevresel zorluklarla 
baş etmeye yardım etmek için 
onlarla ortaklık ederiz. 

Biz; değer zincirimiz boyunca yaratılan çevresel ve sosyal 
etkilere hitap etmeye çalışarak faaliyet gösterdiğimiz toplumu 
olumlu bir şekilde etkileriz.

Bizim bağışlarımız ve topluluk yatırımlarımız, faaliyet 
gösterdiğimiz topluluklardaki yaşam kalitesinde iyileştirmeler 
yapmaya ve yerel ihtiyaçları desteklemeye odaklanır. Biz aynı 
zamanda afetlere hazırlığa ve yardım girişimlerine katkı yaparız.

PMI, gönüllü katılım faaliyetleri için her takvim yılında beş güne 
kadar izin vererek çalışanlarımıza tanınmış hayır kuruluşlarına ve 
topluluk organizasyonlarına gönüllü katılma izni verir.

Buna ek olarak PMI, çalışan katkılarını hayır kuruluşlarıyla 
eşleştirerek çalışan bağışlarını teşvik eder.

Ne yapmalıyım? 

Ofisimde artık kullanılmayan eski bilgisayar 
ekipmanları var ve ben onu yerel topluluğumdaki 
bir okula bağışlamak istiyorum. Bunu yapabilir 
miyim?

Tüm sosyal katkıların şeffaf ve sorumlu bir şekilde 
yapıldığından emin olmak için herhangi bir bağışta 
bulunmayı taahhüt etmeden önce Sosyal Katkılar 
Politikamızı okumalı ve yerine getirmelisiniz.  

S
C
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Toplumumuz  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Siyasi süreçlere 
sorumlu bir 
şekilde katılma 
Siyasi sürece sorumlu 
bir şekilde katıldığımızda 
yaşamlarımızda ve 
topluluklarımızda pozitif bir 
fark yaratırız.  

Adil ve açık bir siyasi sürecin toplumumuzu iyileştirdiğine 
inanıyoruz. PMI olarak siyasi sürece kurumsal bir vatandaş olarak 
katılırız ve iş yaptığımız her yerde tüm yerel kampanya finans, 
seçim ve lobicilik yasalarına uyarız.

Herkesin kendi inançlarını ifade etme ve siyasi sürece katılma 
hakkını desteklememize rağmen PMI çalışanları kişisel siyasi 
faaliyetleri için iş zamanlarını veya PMI kaynaklarını kullanamazlar.

Ne yapmalıyım? 

Yakın bir arkadaşımın yerel bir makam için seçimlere 
katılmasına yardım ediyorum. Bir PMI sosyal medya 
hesabını kullanarak yayında bulunursam ona daha 
çok kişinin oy vereceğini düşünüyorum. Bunu 
yapabilir miyim?

Hayır. Siz yasal ve izin verilen kişisel siyasi 
faaliyetlere katılmakta serbestsiniz. Buna rağmen 
kişisel görüşlerinizle Şirketin görüşlerini net bir 
şekilde ayırt etmelisiniz ve faaliyetlerinizin PMI’a 
kötü yansımamasını sağlamalısınız. Arkadaşınızı 
desteklemek için bir PMI sosyal medya hesabını 
kullanmanız yanıltıcı olur ve itibarımıza zarar 
verebilir.

S
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Toplumumuz  
için dürüstlükle 
hizmet verme

Sürdürülebilir bir şekilde hizmet verin
2025 PMI Yol Haritası’nda belirlenen sürdürülebilirlik 
amaçlarımıza ulaşmaya çalışarak PMI’a 
sürdürülebilirliği entegre etmeye odaklanıyoruz. 

Çevremizi koruma
Çevremizi korumak için tedbirler alırız ve bireysel 
eylemlerimizin çevresel hedeflerimize ulaşmamıza 
ve daha iyi bir geleceğe öncülük etmemize yardım 
ettiğini anlıyoruz.

Katkılarımız hakkında şeffaf bir şekilde iletişimde 
bulunun
Her zaman Sosyal Katkılar Politikamızı yerine getiririz. 
Defterlerimizin ve kayıtlarımızın katkılarımızı doğru 
yansıtmasını sağlayarak ve her yıl katkılarımızı 
kamuya ifşa ederek yaptığımız katkılar konusunda 
şeffaf davranırız.  

Siyasi süreçlere sorumlu bir şekilde katılın 
Siyasi faaliyetlerimizi kişisel zamanımızda ve 
kişisel hesabımıza yürütürüz ve beyan ettiğimiz 
görüşlerimizin kendi görüşlerimiz olduğunu açık bir 
şekilde belirtiriz. Herhangi bir makam için seçimlere 
katılmadan önce amirimizi bilgilendiririz ve bu olası 
çıkar çatışmasını gözden geçirmesi için Uyumluluk 
takımına bildiririz. Eğer PMI adına siyasi bir katkıda 
veya harcamada bulunmamız gerekirse bunun 
için ön onay almamız gerekir. Lobicilik faaliyetleri 
bağlamındaki kamuya yapılan bildirimlere ilişkin 
kurallara uyarız. Ancak yetkilendirildiysek Kamu 
Görevlileriyle iletişime geçeriz. 

Açıkça dile getirin
Yanlış bir şeyler gördüğümüzde veya hatta yanlış 
olma potansiyeli olan bir şey gördüğümüzde bunu 
açıkça dile getiririz ve harekete geçeriz.  

Topluluklarımız için nasıl dürüstlükle hizmet veririz:
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PMI olarak hepimiz, dürüstlükle dumansız bir gelecek sunmak için 
birlikte çalışan aynı ekibin bir üyesiyiz. PMI Davranış Kurallarına 
veya herhangi PMI Politikasına uymama dahil sorular sormak, 
endişeleri dile getirmek veya gözlemlenen veya şüpheli hatalı 
davranışları rapor etmek için iletişime geçebileceğimiz birçok 
kaynak vardır. Aşağıdakilerden herhangi biriyle iletişime geçin:

• Amiriniz, departman müdürünüz veya yakın veya fonksiyon 
yöneticileri;

• PMI Etik ve Uyum ekibi ana irtibatı;

• PMI.EthicsandCompliance@pmi.com PMI Etik ve Uyum ekibi 
gizli e-posta adresi veya

• Günün 24 saatinde, haftada yedi gün boyunca, 
PMI’da konuşulan tüm dillerde olmak üzere üçüncü 
bir tarafça işletilen raporlama kanalı olan PMI 
Uyum Yardım Hattı. Yardım Hattıyla çevrimiçi olarak 
www.compliance-speakup.pmi.com adresinden veya 
telefonla +1 303-623-0588 numarası üzerinden iletişime 
geçebilirsiniz. Yerel yasalara ve düzenlemelere tabi olarak 
PMI Uyum Yardım Hattını anonim olarak kullanabilirsiniz.

PMI, şüphelenilen bir uyum ihlali hakkında iyi niyetle bildirimde 
bulunan veya bir soruşturmada işbirliği yapan çalışanlara karşı 
misillemeyi tolere etmez.  

Daha fazla bilgi için PMI Küresel Bildirimde Bulunma Politikasına 
(PMI-16C) bakın. Kaynaklar
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Kaynaklar

Daha fazla bilgi için

Uyum Onay Portalı

PMI Tarımda Çalışma İlkeleri Kuralları (ALP)

PMI’ın İnsan Haklarına Bağlılığı

PMI Uyum Özenli İnceleme ve İzleme Standardı

PMI Sosyal Katkılar Standardı

PMI İstihdam ve Hizmet Ücreti Standardı

PMI Çevre Taahhüdü

PMI Hediyeler, Seyahat ve Ağırlama Standardı

PMI Küresel Kabul Edilebilir Ödeme Yöntemleri Politikası (PMI 11-C)

PMI Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikasına (PMI 14-C)

PMI Küresel Yolsuzlukla Mücadele İntranet Sitesi

PMI Küresel Rekabet Politikası (PMI 5-C)

PMI Küresel Çıkar Çatışmaları Politikası (PMI 13-C)

PMI Küresel Çevre, Sağlık, Emniyet ve Güvenlik Politikası (PMI 8-C)

PMI Küresel Dış İletişim ve Açıklamalar (PMI 31-C)

PMI Küresel Şirket Bilgilerini Yönetme Kılavuzu (PMI 1-CG1)

PMI Küresel İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası (PMI 17-C)

PMI Küresel Fikri Mülkiyet Hakları Politikası (PMI 6-C)

PMI Küresel Müşterini Tanı ve Yetkisiz Pazar Satışları ile Mücadele Politikası  
(PMI 10-C)

PMI Küresel Tedarikçini Tanı Politikası (PMI 9-C)

PMI Küresel Şirket Bilgilerini Yönetme Politikası (PMI 1-C)

PMI Küresel Pazarlama Kuralları: Yakılan Tütün Ürünlerinin Tasarımı, Pazarlaması 
ve Satışı (PMI 04-C)

PMI Küresel Pazarlama Kuralları: Yakılmayan Alternatiflerin Tasarımı, 
Pazarlanması ve Satışı (PMI 04A-C)

PMI Küresel Ayrımcılık ve Tacizle Mücadele Politikası

PMI Küresel Kişisel Verileri Koruma Politikası (PMI 3-C)

PMI Ürünlerinin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve İmalatı hakkında PMI Küresel 
Politikası (PMI 7-C)

PMI Küresel Kalite Politikası (PMI 30-C)

PMI Küresel Sosyal Katkılar Politikası (PMI 12-C)

PMI Küresel Sosyal Medya Yönergeleri (PMI 18-CG2)

PMI Küresel Vergilendirme Politikası (PMI 15-C)

PMI Küresel Bilgisayar Teknolojisini Kullanma Teknolojisi (PMI 18-C)

PMI Küresel İşyerinde Dürüstlük Politikası (PMI 2-C)

PMI İyi Tarım Uygulamaları (GAP)

PMI IQOS için İyi Dönüştürme Uygulamaları

PMI Düşük Karbon Geçiş Planı

PMI M&A Uyum Özenli İnceleme Standardı

PMI Sorumlu Kaynak Kullanımı İlkeleri (RSP)

PMI Fiziki Güvenlik ve İş Emniyeti Merkezi

PMIScience.com
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