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      Priceline Grubu Davranış Kuralları

Dünya çapındaki ekibimize, 

Hep birlikte, her gün milyonlarca kişinin hayatına 
dokunan inanılmaz bir küresel işi yürütüyoruz. 
Görevimiz, İnsanların Dünyayı Tanımasına 
Yardımcı Olmak. Bu bizim tutkumuz, ancak 
amacımıza ve değerlerimize uygun olarak 
yapılmazsa hiçbir anlam ifade etmeyecek.

Biz, kendi kültürü ve DNA’sı olan markalarımızla 
70’ten fazla ülkeden insanla çalışan dünyanın 
en kapsamlı şirketlerinden biriyiz. Çalışanlarımız 
ve markalarımızın bu kadar benzersiz olmasına 
rağmen, bizi birbirimize asıl bağlayan şey, 
dürüstlüğe olan ortak bağlılığımızdır. Bu bağlılık, 
eylemlerimizin ve kararlarımızın sorumluluğunu 
üstlenmemizi gerektiren temel değerlerimize 
işlemiştir.

Kurallarımız, taahhüdümüzün temelini oluşturur. 
Bu, hukuki ve etik standartlarımızın ötesinde bir 
rehber. Sizin ve topluluğumuzun arasındaki kısa 
ve öz bir anlaşmadır. Bir yandan, size şirketten 
ve meslektaşlarınızdan neler bekleyebileceğinizi, 
diğer yandan da şirketin ve benim, sizden ne 
beklediğimizi söyler. Her birimiz, ben de dahil 
olmak üzere, Kurallara bağlı kalmaktan 
sorumluyuz. 

Bir çalışan olarak, sizden ne istediğimizi 
anlamanız için bu Kuralları dikkatli bir şekilde 
okumanızı öneriyorum. Taahhüdümüz veya 
Kurallar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, 
sorunuzu yöneticinize, Uyum Görevlisine, Etik 
Elçisine veya bana sormaktan çekinmeyin. 

Doğru olmayan bir şey gördüğünüzde bunu 
dile getirmeniz benim için çok önemli. Güven 
ve şeffaflığı destekleyen güvenli bir ortam 
sunacağımıza söz veriyoruz. İyi niyetle endişelerini 
dile getiren birine karşı misilleme yapılmasını hoş 
görmeyeceğiz.

Mutlak dürüstlük kültürünün gelişmesine ve 
Doğru Sonuçlar, Doğru Yol mottomuza değişmez 
bağlılığınız ve sıkı çalışmalarınız için teşekkür 
ederiz. 

Glenn Fogel 
İcra Kurulu Başkanı

KURALLARIMIZ, 
TAAHHÜTLERİMİZ,  
SÖZLEŞMEMİZ 

“ Bizi birleştiren en önemli 
bağ, dürüstlüğe olan 
bağlılığımızdır.”
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Priceline Grubu Davranış Kuralları

DEĞERLERİMİZ

SÜREKLI YENILIK.
Alışılmış olanla asla yetinmemeliyiz. Her 
güne “Bugün nasıl yenilik yapacağız?” 
sorusuyla başlamalıyız.

HERKES IÇIN HER 
TÜRDEN DENEYIM.
Dünyayı tanımayı kolaylaştırarak 
insanlığı daha iyi bir yere getirme 
konusunda üzerimize düşeni 
yaptığımıza inanıyoruz.

MUTLAK DÜRÜSTLÜK.
Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için 
kazanmaya kararlıyız. Dürüstlük ve 
sorumluluk bilincimizle her zaman 
doğru şeyi yapıp başarılı olmak için 
çabalayacağız. 

BIRLIKTEN GÜÇ DOĞAR. 
Gücümüzün temeli çalışanlarımızdır. Başarı 
da insanların dünyayı tanımasına yardımcı 
olma misyonumuzu gerçekleştirmek için bir 
ekip olarak birlikte çalışma kabiliyetimize 
dayanır. 

FARKLILIK, GÜÇ VERIR.
Farklı fikirlere, kişilere ve deneyimlere 
mutlak bir bağlılık duyuyoruz.
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Booking Holdings, altı ana 
marka aracılığıyla 220’den fazla 
ülke ve bölgede, tüketicilere ve 
yerel ortaklara hizmet veren, 
dünyanın önde gelen çevrimiçi 
seyahat ve ilgili servisleri 
sağlayıcısıdır: Booking.com, 
KAYAK, Priceline, Agoda, 
BookingGo ve OpenTable.

DOĞRU  
SONUÇLAR  
DOĞRU YOL



GİRİŞ
Her yere gitmedim ama Tokyo bir başlangıç #tokyostreet #awestrucked 

TOKYO, JAPONYA
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DAVRANIŞ KURALLARI’NIN AMACI
Doğru sonuçlara doğru yollardan ulaşmak için etik, yasal ve misyonumuzu 
ilerletecek bir şekilde iş yapmaya kararlıyız. 

Bu Davranış Kuralları (“Kurallar”) birçok önemli alanda küresel işimizin bağlı 
olduğu yasal, etik ve düzenleyici gereklilikleri ve politikaları özetler. Aynı 
şekilde, bu Kurallar gerektiğinde olası ihlallerin raporlanması veya ek rehberlik 
edinme konularında da bilgi verir.

Kurallar karşılaşabileceğiniz her sorun veya durumu ele alacak şekilde 
tasarlanmamıştır. Bunun yerine, Şirketin daha ayrıntılı politikaları, 
Çalışan El Kitabı ve sağduyunuzun yanında bir rehber olarak kullanılabilmesi 
amaçlanmıştır. Belirli bir durumu nasıl ele alacağınızdan emin değilseniz, 
harekete geçmeden önce danışın ve müdürünüzle veya bu Kurallar’da 
belirtilen kaynaklardan biriyle görüşün.

KURALLAR’IMIZIN KAPSAMI
Kurallar’ı okumanız ve ilkelerine uymanız önemlidir. Kurallar, herhangi bir 
Booking Holdings Şirketlerinde veya bu şirketlerle çalışan herkes için 
geçerlidir. Bunlar Booking.com, KAYAK, Priceline, Agoda, BookingGo, 
OpenTable ve bunların tüm iştirakleridir (her biri bireysel olarak veya topluca 
“Şirket” ya da “Booking Holdings” olarak anılabilir). Şirketin tüm yönetici, 
görevli ve personelinin, nerede olurlarsa olsunlar, Kurallar’ı bilmeleri ve 
belirttiği geçerli ilke ve prosedürlere uymaları beklenir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
İş yaptığımız ülkelerde yürürlükte bulunan bütün yasalara uygun olarak faaliyet 
göstermekte kararlı olan küresel bir şirketiz. Yasa dışı veya etik olmayan 
yollarla sonuç almaya çalışmak kabul edilemez bir durumdur. Doğruluğa 
olan bağlılığımızdan taviz vermeniz anlamına gelecek hiçbir şey yapmamanızı 
bekliyoruz: Yanlış bir şekilde kazanmaktansa iş kaybetmeyi tercih ederiz.

Yönetim Kurulunun bu Kurallar’ı benimsemesinin nedeni aşağıdakileri 
güvenceye almak istemesidir:

 4  Çıkar çatışmalarının adil ve etik bir biçimde ele alınması da dahil olmak 
üzere, dürüst ve etik davranış

 4 İlgili yasalar ile resmi kurallar ve yönetmeliklerle uyum 

 4 Görevi kötüye kullanmaya engel olmak

Doğruluğa olan bağlılığımızdan 

taviz vermeniz anlamına gelecek 

hiçbir şey yapmamanızı bekliyoruz: 

Yanlış bir şekilde kazanmaktansa iş 

kaybetmeyi tercih ederiz.
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HANGİ YASA GEÇERLİDİR?
Dünya genelinde 220’den fazla ülke ve bölgede iş 
yapıyoruz. Sonuç olarak, operasyonlarımız birçok 
ülke, il, eyalet ve belediye ile Avrupa Birliği gibi 
kuruluşların yasalarına tabidir.

Genel olarak, e-ticaretin sınır ötesi doğası, 
bu yasaların operasyon ve işimize nasıl 
uygulanabileceklerini anlamakta önemli zorluklarla 
karşılaşmamıza yol açmaktadır. Bu Kurallar ve 
diğer marka şirketi politikalarında Amerika Birleşik 
Devletleri ve iş yaptığımız diğer ülkelerin yasalarına 
değinilmesi, bizim gerçekten de aynı anda birçok 
farklı yasaya tabi olan tamamen küresel bir şirket 
olduğumuz gerçeğini yansıtır. Bazı durumlarda, 
iki veya daha fazla ülkenin yürürlükteki yasaları 
arasında bir uyuşmazlık olabilir. Böyle bir 
uyuşmazlıkla karşılaşmanız veya uyuşmazlıktan 
şüphelenmeniz durumunda size rehberlik 
etmesi için Uyum ve Etik Görevlisi ya da Hukuk 
Departmanınıza danışmanız özellikle önemlidir.

GÜVEN Artışı 
Etik Karar Verme Modeli

Etik çelişkiler 
hakkında 
DÜŞÜNÜN

Geçerli 
Kurallar 
bölümünü 
ve/veya geçerli 
politikayı 
OKUYUN

Riskleri ve 
etkisini 
ANLAYIN

Doğru kişilerle 
KONUŞUN ve 
onların 
yardımlarını 
isteyin

Etik çelişkiyi 
ortadan kaldırmak 
için HAREKETE 
GEÇİN

0 1   

0 2   

0 3   

0 4   

İzlenecek yol yasalara uygun mu?

İzlenecek yol yapılacak en doğru şey mi?

İzlenecek yol Kurallarımıza uygun mu?

Yaptıklarınız haberlerde yayımlansa kendinizi iyi 
hisseder miydiniz? Peki ya iş arkadaşlarınız 
karşısında? Aileniz karşısında?

Doğru hareket biçiminin ne olduğundan emin 
olamadığınız bir durumla karşılaşırsanız, 
kendinize şu soruları sorun:

Eğer bu soruların hepsine “evet” yanıtı 
veremiyorsanız, harekete geçmeden önce danışın!

BÜYÜTMEK İÇİN 
TIKLAYIN

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL
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RESMİ İNCELEMELERE CEVAP VERME
Yasa uygulayıcı konumundaki devlet kurumları zaman zaman inceleme 
talebiyle gelirler. Hükümetin uygun ve meşru bilgi isteklerine, işbirliği ve 
şeffaflık ruhuyla, dürüstçe ve kesin bir şekilde anında yanıt veririz. Bir devlet 
kurumu tarafından sizinle irtibata geçildiğinde, hukuki yaptırımlar veya ilgili 
düzenleyici makamlar tarafından aksi belirtilmedikçe, yanıt vermeden önce 
derhal Uyum Görevlisine veya Hukuk Departmanına başvurmanız önemlidir. 

Marka şirketinizin site ziyaretleri, şafak baskınları veya bir devlet 
temsilcisinden gelen bilgi isteklerine ilişkin belirli politikaları olabilir. Bu 
politikaları bildiğinizden ve anladığınızdan emin olun.

Çalışanlar olarak etik yükümlülüklerimiz şunlardır:

 � Kurallar’ın ilkelerini bilmek

 �  Kurallar ile tutarlı kararlar vermek

 �  İş yaptığımız/yaptığınız yargı sınırlarının, yasa ve yönetmeliklerinin 
farkında olmak ve bunlara uymak

 �  Kurallar’la tutarlı olmayan tüm ihlal veya eylemleri raporlamak

Emin değilseniz, harekete geçmeden önce danışın!

...ve lütfen çevrimiçi eğitimleri ve bireysel uyum eğitimlerinizi 
zamanında tamamlayın! Bu Doğru Sonuçlar, Doğru Yol konusundaki 
taahhüdümüzün önemli bir parçasını oluşturur.

 � Doğrudan size bağlı çalışanları, hem örnek olarak hem de yol 
göstererek Kurallar’la uyumlu davranmaya teşvik etmek 

 � Hesap verebilirlik ve dürüstlük kültürünü oluşturmak, geliştirmek ve 
ödüllendirmek 

 � Astlarınızın Kurallar’a uyumlu davranıp davranmadıklarını takip etmek 

 � Kurallar’ı tutarlı bir şekilde uygulamak 

 � Departmanınız veya kurumunuzda uygun uyum kontrollerinin 
uygulandığından emin olmak 

 � Çalışanları sorunları iyi niyetli olarak raporlamaya teşvik etmek 

 � Şirketin iyi niyetle yapılan ihbarlara karşı misilleme yapılmasına asla 
izin vermeme yaklaşımına uygun hareket edildiğinden emin olmak 

YÖNETICILERIN EK  
SORUMLULUKLARI VARDIR: 

Hükümetin uygun ve meşru bilgi isteklerine, işbirliği ve şeffaflık ruhuyla, dürüstçe ve kesin bir şekilde 
anında yanıt veririz. 

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL
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Priceline Grubu Davranış Kuralları

RAPORLAMA VE 
SORUŞTURMA

Kemerlerinizi bağlayın!  #camelindesert #humpycamels #bucketlisted

ERG CHEBBİS, FAS
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RAPORLAMA VE SORUŞTURMA
Kurallar’ı, yasaları, yönetmelikleri veya şirket politikalarını ihlal eden veya 
ihlal ediyor gibi görünen herhangi bir durumun farkına varmanız halinde, 
yürürlükteki ilgili yasaların izin verdiği ölçüde bu durumu bildirmekten 
sorumlusunuz. 

Tüm ayrıntılara sahip olmasanız bile, hızlı raporlama kritiktir; böylece uygun 
personel konuyu araştırabilir, tüm gerçekleri ortaya çıkarabilir ve ihlalin 
gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyebilir. Bu, sadece başka 
ihlaller olmasını önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda delillerin 
korunmasını sağlar ve çalışanlarımızı, memurlarımızı, yöneticileri ve Şirketi 
başka herhangi bir haksızlığa karşı korur. İhlalin gerçekleştiğine gerçekten 
inanıyorsanız, doğru şeyi yapıyorsunuz. İyi niyetle rapor verenlere karşı 
misilleme yapanlara toleransımız sıfırdır.

“İyi niyetle” bir iddiada bulunmak, iddia edilen konuda dürüst ve samimi bir 
inanca sahip olmak demektir. 

Daha spesifik olmak gerekirse, iddianın (i) kötülük veya benzer bir 
motivasyonla ortaya konmamasını ve (ii) iddia edilen konuyla ilgili dürüst bir 
soruşturma haricinde, dolandırıcılık, manipülasyon veya aldatmaya yönelik 
niyet olmamasını gerektir. 

Sorunları raporlamak için birkaç yol belirledik. Böylece sizin için en rahat olan 
yöntemi seçebilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sorununuz hassasiyet 
ve ciddiyetle ele alınacaktır. Ayrıca Şirket tüm raporları durum elverdiği ve/
veya geçerli yasalara uygun şekilde, gizlilik ve korumaya aynı şekilde önem 
göstererek ele almak için elinden geleni yapacaktır.

Kurallar hakkında sorular veya fark ettiğiniz herhangi bir görevi kötüye 
kullanma durumunu bildirmek için, aşağıdaki kaynaklardan biriyle irtibata 
geçin: 

Ürün hattı yöneticiniz veya süpervizörünüz 

İnsan Kaynakları temsilciniz 

Yerel Etik Elçiniz 

Yerel Hukuk Departmanınız 

Yerel Uyum ve Etik Görevliniz 

Küresel Uyum ve Etik Görevliniz 

Baş Hukuk Sorumlusu 

Uyum Yardım Hattı: www.bknghelpline.com

Nerede olursanız olun, muhasebe, iç kontrol, denetim konuları, finansal 
kayıtlar, bankacılık suçları veya finansal suçlar, rüşvet ve yolsuzluk veya 
tekelciliğin önlenmesi ve rekabet ile ilgili endişeleriniz varsa Küresel Uyum 
ve Etik Görevlisini ya da İç Denetim Departmanı’nı doğrudan bilgilendirebilir, 
Uyum Yardım Hattı: www.bknghelpline.com’u kullanabilir, Booking Holdings 
Yönetim Kurulu Denetim Komitesine veya sorunu sizin adınıza bildireceğine 
güvendiğiniz herhangi birine endişeleriniz hakkında bilgi verebilirsiniz. Eğer 
Denetim Komitesi’ne şikayette bulunmak isterseniz, lütfen Denetim Komitesi 
Şikayet Prosedürleri’ne başvurun.

KAYNAKLAR
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UYUM YARDIM HATTI
Web tabanlı ve telefonla ulaşılabilen Uyum Yardım Hattı, haksızlık veya etik 
davranış hataları konularında artan endişeler için güvenli ve bağımsız bir 
kaynaktır. 

Uyum Yardım Hattı aşağıdakileri sunar:

 4  Gizli raporlama ve kimliğini gizli tutma 
seçeneği 

 4  12 dilde telefon (ücretsiz) ve Web tabanlı 
bildirim seçeneği 

 4 7 gün/24 saat haftalık erişim 

 4  Kimliğinizi gizli tutmayı tercih etseniz bile 
endişelendiğiniz konuyu takip etme olanağı 

Yerel yasaların izin verdiği durumlarda endişelerinizi Uyum Yardım Hattı 
kanalıyla kimliğinizi gizli tutarak raporlayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki 
bazı durumlarda Şirket’in, kimlik bilgileri gizli tutularak oluşturulan raporları 
derinlemesine soruşturması zor, hatta olanaksız olabilir. Bu nedenle, kimliğinizi 
paylaşmanızı öneriyor ve Şirket’in raporları durumun elverdiği ve/veya 
yürürlükteki yasalara uygun olduğu ölçüde gizlilik içinde ve koruyarak ele 
alacağına dair çalışanlarımıza söz veriyoruz. 

Katkılarınızı takdir ediyor ve iş davranışlarıyla ilgili endişelerinizi raporlamaya 
davet ediyoruz. Tüm endişeler ciddi şekilde ele alınacaktır. Bir endişe ya da 
iddiayı iyi niyetle dile getiren kişilere karşı misilleme yapılması yasaktır. 

BİR KONUYU RAPORLAMAMIN ARDINDAN 
NELER OLUR?
Olumsuz davranış ve bu Kuralların ihlal edilmesi iddialarını ciddiye 
alırız. Konular Şirket’e raporlandığında, en kısa zamanda cevap verecek 
ve yasalara aykırı faaliyetleri veya Kurallar’ın ihlal edildiği durumları 
raporlayan çalışanların gizliliğini korumak için, yasaların izin verdiği ölçüde 
çaba göstereceğiz. 

Raporlanan tüm ihlaller gizlilik içinde, kapsamlı ve tarafsız bir şekilde 
incelenecektir. Gerçeklerin doğru şekilde keşfedilmesini ve analiz edilmesini 
sağlamak amacıyla tüm çalışanlar iç ve dış soruşturmalar sırasında işbirliği 
yapmak zorundadır. 

Bu Kurallar’ın veya yasanın ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde, Şirket işten 
çıkarmak da dahil olmak üzere gerekli disiplin tedbirlerini alacak ve önleyici 
eylemlerde bulunacaktır. Suç teşkil eden veya yasaların ihlal edildiği diğer 
durumlarda Şirket, ilgili hükümet yetkililerine bilgi verebilir. Çoğu durumda 
Şirket, ilgili çalışanlara bu tür dahili veya harici soruşturmalar hakkında güncel 
bilgiler vermeye ve sonuçları bildirmeye çalışacaktır.

Ayrıca, Küresel Uyum ve Etik Görevlisi, Kurallar ile ilgili beklemekte olan tüm 
soruşturmaları ve uygulanan disiplin işlemleri de dahil nihai kararları dönemsel 
olarak üst yönetime ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’ne raporlayacaktır.

Tüm endişeler ciddi şekilde ele alınacaktır. Bir endişe ya da iddiayı 
iyi niyetle dile getiren kişilere karşı misilleme yapılması yasaktır. 
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MİSİLLEME KARŞITI DURUŞUMUZ
Yanlış davranışları raporlayan çalışanlar, Şirkete önemli bir hizmet 
vermektedir. Şirket, endişelendiğiniz konulara, iyi niyetle dikkat 
çekmeniz nedeniyle, olumsuz bir istihdam kararı (ayrılma, rütbe indirimi, 
uzaklaştırma, kazanç kaybı, tehdit, taciz ya da ayrımcılık dahil) şeklinde 
bir misillemeyle karşılaşmanızı asla hoş görmeyecektir. Şirket veya 
çalışanlarının, iyi niyetle raporlamaları veya ilgili soruşturmalarda işbirliği 
yapmaları karşısında çalışma arkadaşlarına karşı misillemede bulunmaları 
Kurallara aykırıdır.

“İyi niyetle” bir iddiada bulunmak, iddia edilen konuda 
dürüst ve samimi bir inanca sahip olmak demektir. 

Daha spesifik olmak gerekirse, iddianın (i) kötülük veya 
benzer bir motivasyonla ortaya konmamasını ve (ii) iddia 
edilen konuyla ilgili dürüst bir soruşturma haricinde, 
dolandırıcılık, manipülasyon veya aldatmaya yönelik niyet 
olmamasını gerektir. 

Her marka şirketi, iyi niyetle ihbarda bulunan kişileri misillemede 
bulunulmasına ve intikam alınmasına karşı korunmayı amaçlar, misilleme 
yapan kişilere uygun disiplin cezalarını verir. Diğer taraftan, kötü niyetle 
yapılan ihbarlar, işten çıkarma da dahil olmak üzere çeşitli disiplin 
yaptırımlarına neden olabilir.

Belirli marka şirketleri, uyum ve etik işlevinin ulaşabildiği alanı genişletmek 
üzere Etik Elçileri Programları uygularlar. Tüm markalarımızda 600’ün 
üzerinde Etik Elçisi var. Etik Elçileri, (i) çalışanlara nasıl soru soracaklarını 
veya endişelerini nasıl bildireceklerini gösteren yerel veya departman 
düzeyinde bir kaynak görevi görmek; (ii) uyum işlevi ile yerel ofis veya 
departman arasında aracılık yapmak; (iii) Kurallar, değerlerimiz ve 
politikaların yerel veya departman düzeyinde organizasyona daha 
fazla yerleşmesine yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
çalışanlar arasından seçilen ve özel olarak eğitilen çalışanlardır. 

Etik Elçisi olmak istiyorsanız, program hakkında daha fazla bilgi 
almak ve bulunduğunuz departmanda Etik Elçisi olmaya uygun olup 
olmadığınızı öğrenmek için, marka şirketi Uyum Görevlinizle görüşün.

ETIK ELÇILERI
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İŞ YERİNDE SAYGI

İmkansız seyahat henüz başlamamış olduğunuz seyahattir  
İmkansız seyahat henüz başlamamış olduğunuz seyahattir #journeybegins #norwegianmountains  
#journeyneverends #glenthebookinggoguru #thanksbookinggo NORVEÇ DAĞLARI
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ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME
Çalışanlarımız bizim en önemli gücümüz ve varlığımızdır. Başarımıza olan 
katkıları için her çalışanımıza değer veririz. 70’den fazla ülkede faaliyet 
gösteriyoruz. Şirketimizle işimizin küresel niteliği ile uyumlu olarak, bu 
Kurallar ve yasal gerekliliklerle çelişmediği sürece yerel kültürler ve iş 
gelenekleri ile uyumlu bir şekilde çalışmak isteriz. 

İş gücümüzün çeşitliliği, benzersiz fikirler, bakış açıları, yetenekler ve değerler 
yoluyla başarıya katkıda bulunur. Tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olduğu, 
tümüne saygılı ve insan onuruna yaraşır şekilde davranıldığı bir çalışma 
ortamı oluşturmayı amaçlarız. İstihdam doğrudan profesyonel yetkinlikle 
ilgili bireysel liyakat ve niteliklere dayanır. Farklı deneyim ve geçmişlere sahip 
çalışanlarımızın katkılarını takdir eder ve onlara değer veririz. Hizmet ettiğimiz 
toplumun çeşitliliğini yansıtan küresel bir ekip oluşturmak için çalışıyor ve 
çalışanlarımızın kapsayıcı bir kültür ve iş gücünü benimsemelerini bekliyoruz. 
Şirket, istihdam uygulamalarımızın tabi olduğu tüm yasa ve yönetmeliklere 
uyar ve her türlü yasa dışı ayrımcılığı yasaklar.

İYİ VATANDAŞ OLMA TAAHHÜDÜMÜZ
Her bir markamızın, dürüst ve adil bir şekilde iş yaparak başarılı olmaya 
dayanan bir geçmişi vardır. Yasa dışı veya etik olmayan yollarla rekabet 
avantajı elde etmek peşinde değiliz. 

İyi ve sorumlu vatandaşlığa değer verir, itibarımıza zarar verebilecek 
tüm davranış veya eylemleri yasaklarız. İnsanlara insanca davranılması 
ve başkalarının zayıflıklarından yararlanılmaması gerektiğine inanırız. 
İnsan ticareti, kölelik, yasa dışı çocuk işçiliği ya da belgesiz işçi kullanımı 
faaliyetlerinde bulunmayız. 

Yasalara aykırı ayrımcılık yapmayız. Tüm çalışan ve potansiyel 
çalışanlarımızı, liyakat ve niteliklerine göre değerlendiririz ve asla 
aşağıdaki bireysel özelliklerine göre değerlendirmeyiz:

 � Irk

 � Renk

 � Din

 � Cinsiyet

 � Toplumsal cinsiyet

 � Ulusal köken

 � Yaş

 � Medeni hal

 � Hamilelik/doğum ve buna bağlı 

sağlık durumu

 � Engellilik

 � Cinsel eğilim/cinsel kimlik

 � Askerlik durumu/ilişki durumu/

gazilik durumu

 � Şirket politikamız veya yasalar 

tarafından korunan her türlü 

özellik

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL

 | DAVRANIŞ KURALLARI14

İş gücümüzün çeşitliliği, benzersiz fikirler, bakış açıları, yetenekler ve değerler yoluyla başarıya katkıda bulunur. 



İŞ YERİNDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, 
TACİZ VE ZORBALIK 
Tüm çalışanlarımız saygın, güvenli ve güvende hissettikleri bir ortamda 
çalışma hakkına sahiptir. Tüm çalışanlarımızın bu hakka saygı göstermelerini 
ve profesyonelce hareket etmelerini bekliyoruz. Hakaret edici, zarar verici, 
tehditkar veya küfürlü yorumların kullanılmasına hoşgörü göstermeyiz. Tüm 
çalışanlar, iş arkadaşlarının bakış açılarının, inançlarının ve değerlerinin 
çeşitliliğine dikkat etmeli, saygı göstermeli ve hiçbir çalışan iş yeriyle ilgili 
olmayan, iş ortamını olumsuz etkileyecek veya iş arkadaşlarının çalışma 
becerilerini engelleyecek, siyaset veya din gibi hassas konularda görüş 
bildirmemeli veya iletmemelidir. 

Şirket, duygusal, fiziksel veya cinsel taciz dahil olmak üzere her tür tehdit, 
zorbalık veya yasadışı tacizi yasaklar. Eğer yasa dışı tacize ya da ayrımcılığa 
maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, hızlı ve düzeltici önlemler alınabilmesi 
için derhal yerel yöneticinize veya yerel bir İnsan Kaynakları temsilcisine 
başvurmalısınız. Bir taciz veya ayrımcılık sorununu ya da şikayetini iyi 
niyetle raporlayan birine karşı gerçekleştirilen hiçbir misillemeyi hoş 
karşılamayacağımızı unutmayın. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için 
lütfen Çalışan El Kitabı’na başvurun.

Çalışanlara duyduğumuz saygı, hem insani hem de çevresel tehlikelerden 
arınmış güvenli bir çalışma ortamı sağlama taahhüdünü de kapsar. İşyerinde 
sağlığınız ve güvenliğinizle ilgili endişeleriniz varsa, derhal yöneticinizle irtibata 
geçin.

“Taciz” sözcüğü, bir kişinin 

haysiyetini zedelemeyi 

amaçlayan veya bu şekilde etki 

yaratan, özellikle korkutucu, 

düşmanca, aşağılayıcı veya 

rahatsız edici bir ortam 

oluştururken ortaya çıkan 

istenmeyen sözlü, sözsüz veya 

fiziksel davranış biçimleri olarak 

tanımlanır.
“İş yeri zorbalığı”, bir kişiyi veya 
çalışan grubunu zayıflatmayı 
amaçlayan, kibirli, zalim, kötü 
niyetli veya küçük düşürücü 
girişimler yoluyla saldırgan 
davranış anlamına gelir.

Başkalarına saygılı, insan onuruna yaraşır şekilde ve nazik davranın. 
Taciz olarak kabul edilebilecek davranışlar şunları içerir: 

 � İş yerinde saldırgan veya 
uygunsuz yorumlar veya şakalar

 � Zorbalık
 � İstenmeyen fiziksel temas veya 

jestler 
 � Çalışanların “uyum sağlamak” 

adına uygunsuz iş 
uygulamalarında bulunmaya 
yönelebileceği durumlar da 
dahil düşmanca ya da yıldırıcı 
bir çalışma ortamı yaratmak

 � Her türlü sözlü ya da fiziksel 
tehdit 

 � Açık, küçümseyici resimler veya 
işyerine uygun olmayan yazılar 

 � Cinsel yaklaşımlar ya da cinsel 
yakınlık talepleri 

 � Irk veya etnik kökenle ilgili 
hakaretler 

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL
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      Priceline Grubu Davranış Kuralları

İŞYERİ GÜVENLİĞİ
Yasa dışı uyuşturucuların kullanımına hoşgörü göstermeyiz. Yasa dışı 
uyuşturucular ya da alkolün etkisi altında çalışmak siz ve çevrenizdekiler 
için güvenli olmayan çalışma koşulları yaratabilir. Bir meslektaşlarının iş 
kapsamında uyuşturucu ya da alkol kullandığına tanık olan veya bundan 
şüphelenen çalışanlar yöneticileri veya bir İnsan Kaynakları temsilcisiyle 
iletişime geçmelidir. Ayrıca daha fazla bilgi için, lütfen markanızın Uyuşturucu 
ve Alkol Politikasına veya Çalışan El Kitabına başvurun. 

İş yerinde tüm şiddet eylemleri ve tehdit içerikli davranışlar yasaktır. Şirket 
mülklerinde bıçak ve ateşli silahlar da dahil olmak üzere hiçbir silahın 
taşınmasına izin verilmez. Şirket bir çalışanın şiddet uyguladığını ya da 
tehdit edici veya uygunsuz davranışlar sergilediğini belirlerse gerekli disiplin 
işlemlerini uygulayacaktır. Ayrıca, ilgili emniyet teşkilatıyla da temasa 
geçilebilir.

Çalışanların veya iş yerinin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi 
bir davranış veya faaliyeti yerel yöneticinize derhal rapor edin. Kendiniz veya 
başka birisinin tehlike altında olduğunu düşünüyorsanız, yerel yetkilileri/acil 
servisleri aramalısınız.

Çalışanların veya iş yerinin sağlığını 
ve güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir davranış veya faaliyeti yerel yöneticinize derhal rapor edin. 
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ÇİN SEDDİ, ÇİN

RÜŞVET VE 
YOLSUZLUĞUN 

ÖNLENMESİ
Golden Gate, desteğiniz için teşekkür ederiz #bridgepuns  #powerpose 

GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ, SAN FRANCİSCO, CALİFORNİA, ABD

 | DAVRANIŞ KURALLARI17



RÜŞVETİN YASAKLANMASI
Her türden rüşvet ve yolsuzluğa sıfır tolerans gösteririz. Dünya genelinde 
faaliyet gösteriyoruz ve her türden rüşvet teklifini, rüşvet verilmesini ve 
onaylanmasını kesinlikle yasaklayan çeşitli yasalara tabiyiz. Bu yasaların çoğu, 
sizin de işlerimizin yürütülmesi ile bağlantılı olarak rüşvet (veya komisyon) 
almanızı yasaklar. Bu yasaların çok uluslu kapsamı göz önüne alındığında, 
ABD Yabancı Yolsuzluklar Yasası (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası 2010 
(UK Bribery Act) dahil olmak üzere ilgili tüm rüşvetle mücadele yasalarının 
lafzına ve ruhuna uymak Şirket'in politikasıdır. Bu alandaki kompleks yasalar 
nedeniyle, bu konuyla ilgili olarak tüm çalışanlar ve üçüncü taraflardan 
beklentilerimiz hakkında daha fazla rehberlik sağlamak için bir Küresel Rüşvet 
ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası geliştirdik. Bununla birlikte aşağıdaki 
ilkeler, size rehberlik edebilir:

Her türden rüşvet ve yolsuzluğa 

sıfır tolerans gösteririz. 

UYGUNSUZ ÖDEME YAPMA VE TEKLIF ETME: Hiçbir çalışan, iş imkanı 
elde etmek ve işi devam ettirmek ile Grup için etki, olumlu uygulama veya 
herhangi başka bir avantaj elde etmek amacıyla hükümet görevlilerine veya 
özel taraflara (bayi, tedarikçi, yüklenici, müşteri veya temsilci gibi) değerli bir 
şey sunamaz, teklif edemez ve bu türden eylemleri onaylayamaz. Bu yasak, 
hükümet yetkililerine ödeme yapmanın ötesine uzanarak birlikte iş yaptığımız 
özel ticari işletmelerin temsilcilerine ödeme yapılmasını da kapsar. 

C: Bir “hükümet yetkilisi” herhangi bir yabancı hükümet, daire, bölüm, 
düzenleyici kurum veya vasıta adına resmi sıfatla hareket eden kişidir. Bu 
terim genel hatlarıyla tanımlanmış olup aynı zamanda ulusal, eyalet ya da yerel 
yönetim çalışanları, siyasi makamlar için adaylar, siyasi partiler, siyasi parti 
yetkilileri, devlete ait işletmelerin çalışanları ya da kamu iktisadi teşekküllerinin 
(ulusal havayolları veya devletin sahip olduğu otel dahil) çalışanları, Birleşmiş 
Milletler ve Kızılhaç gibi yarı kamu veya uluslararası, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri/çalışanlarını da kapsar.

UYGUNSUZ ÖDEME TALEP ETME VE ALMA: Şirket çalışanlarının satıcılar, 
tedarikçiler, yükleniciler, müşteri temsilcileri gibi üçüncü taraflardan uygunsuz 
şekilde değerli bir şey almaları veya talep etmeleri de yasaktır. Bunu dolaylı 
veya dolaysız yapmak da yasaktır.

Gelir, satış veya işimizin diğer yönleri üzerindeki olumsuz etkisi ne olursa 
olsun, hiçbir çalışan rüşvet veya kolaylaştırma ödemesi yapmayı reddettiği için 
cezalandırılmayacaktır. Rüşvet ve yolsuzluğun yarattığı olumsuz sonuçların 
bedeli ve bu sonuçları ortadan kaldırmak için yapılan harcamalar, öngörülen 
kısa dönemli faydaların çok ötesindedir.

FCPA ve UK Rüşvet Yasası dahil olmak üzere rüşvetle mücadele yasalarının 
ihlali, çok ciddi sonuçlar doğurur ve Şirketin, yöneticilerin, görevlilerin ve 
çalışanların para cezalarıyla veya hukuki cezalarla karşılaşmasına neden 
olabilir. Bu cezalar arasında, suça karışanlara kesilen önemli para cezaları ve 
hapis cezaları bulunabilir.
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DOĞRU DEFTERLER VE KAYITLAR
Tüm çalışanlar, ödemeleri ve diğer ücretleri marka şirketlerinin defterlerine, 
kayıtlarına ve hesaplarına zamanında ve makul bir şekilde kaydetmelidir. 
Hiçbir sebeple, ne için olduğu açıklanmayan veya kaydedilmemiş hesaplar 
oluşturulamaz. Defterlerde ve kayıtlarda yapılacak yanlış, yanıltıcı, eksik veya 
yapay girdiler yasaklanmıştır. Kişisel fonlar, bu ve diğer Şirket politikaları 
tarafından yasaklanan şeyleri gerçekleştirmek için kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİLER
Rüşvetle mücadele yasaları, Şirket’in bizim adımıza rüşvet ödemesi yapmaları 
için üçüncü taraf temsilciler çalıştırmasını yasaklar. Rüşvetle mücadele yasaları 
Şirket'in sadece böyle davranışlardan haberdar olduğu durumları değil, aynı 
zamanda Şirket'in bu gibi ödemelerin yapıldığı veya yapılacağını makul şekilde 
bildiği ya da bilmesi gerektiği durumları da suç kabul eder.

Bu nedenle, üçüncü taraf temsilcilerimizin, bizim adımıza rüşvet almalarının/
vermelerinin (kolaylaştırma, hızlandırma veya küçük “rüşvet” ödemeleri 
de dahil olmak üzere) yasak olduğunu kesinlikle anlamaları gerekir. Bu 
bağlamda, Şirket’in bizim adımıza hareket eden üçüncü taraf temsilcilerinin 
hepsinin dikkatle onaylanıp tetkik edilmesi ve rüşvetle mücadele yasalarına 
uyacaklarına dair Şirketin beklentisine dikkatlerinin çekilmesi gerekir ki buna 
bir Rüşvetle Mücadele Beyanı/Bildirimi imzalamak da dahildir. Rüşvetle 
Mücadele Beyanı/Bildirimini almak ve üçüncü taraf temsilcilerimizin 
incelenmesini sağlamak için lütfen yerel Uyum ve Etik Görevlinizle birlikte 
çalışın.

“Üçüncü taraf temsilciler” terimi bizim adımıza hareket eden tüm kurum ve 
kişiler (ör. gümrük memurları/emlakçılar), yükleniciler, müşavirler, kurumsal 
hizmet şirketleri, bordro sağlayıcıları, reklam ajansları ve hukuk firmalarını 
kapsar.

Bu alandaki karmaşık yasalar nedeniyle, herhangi bir sorunuz veya endişeniz 
varsa lütfen Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına başvurun 
ve/veya yerel Uyum ve Etik Görevliniz ile iletişime geçin. 

Defterlerde ve kayıtlarda yapılacak yanlış, yanıltıcı, eksik veya yapay girdiler yasaklanmıştır. 
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FİNANSAL DÜRÜSTLÜK 
VE RAPORLAMA

Menüde ne var, OpenTable?  #foodie #diningout 

BERLİN, ALMANYA
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MOSKOVA

FİNANSAL RAPORLAMA, İFŞAAT VE İÇ 
KONTROL SİSTEMLERİ
NASDAQ’ta listelenen halka açık bir şirket olarak halka, Şirket hakkında 
finansal bilgiler vermek de dahil çeşitli açıklamalar yapmamız gerekmektedir. 
Şirketle ilgili finansal bilgiler ile diğer bilgilerin eksiksiz olarak halka bildirilmesi 
önemlidir. Bunun yapılamaması Şirket’in ve bazı durumlarda yetkililerin, 
müdürlerin veya Şirket çalışanlarının yükümlülük altına girmesine yol açabilir 
ve yatırımcı, analist ve diğerlerinin Şirkete karşı güven kaybetmesine yol 
açabilir. 

Basın bültenleri ve kamuya açık dosyalar dahil olmak üzere halka yaptığımız 
açıklamalar herhangi bir yanlış veya yanıltıcı bilgi içermemelidir. ABD Sermaye 
Piyasası Kurulu (SEC) tarafından istenen dosyalar, zamanında, tam ve eksiksiz 
olarak hazırlanmalı ve SEC gerekliliklerine uygun olmalıdır. 

Hepimiz Şirket’in yeterli bir iç kontrol sistemini devam ettirdiğinden ve 
işlemlerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) veya diğer ilgili 
yerel veya yasal esaslara uygun olarak zamanında yürütüldüğünden emin 
olmalıyız. Aşağıdakiler için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir 
iç kontrol sistemi oluşturmak ve bu sisteme uymaktan sorumluyuz: 

 4  Her işlemin düzgün bir şekilde kaydedilmiş ve her işlem için yönetim 
tarafından usulüne uygun bir şekilde yetki verilmiş olması

 4  Şirket varlıklarının uygun biçimde korunuyor ve sadece yönetimin verdiği 
yetkiler ile tutarlı bir şekilde kullanılıyor olması

 4  Tüm işlemlerin, Şirket’in varlık ve borçlarının hesabını verebilmesini ve 
ilgili muhasebe standartlarına göre finansal bildirimler hazırlamasın 
sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekir 

Muhasebe defterlerinin ve kayıtların tam tutulmasını ve iç kontrol 
sistemlerimizin baştan savma değil etkili olmasını sağlamak için tüm 
çalışanlarımızın üzerine düşen bir görev vardır. Bu gereklilikle bağlantılı olarak, 
tüm Şirket çalışanları dahil oldukları işlemleri desteklemeye yeterli olacak 
belgeleri temin etmelidirler. Sahte, yanıltıcı veya yanlış defter ve kayıtlar yasayı 
ihlal eder ve önemli para ve hatta hapis cezalarına neden olabilir. 

Eğer işlem konusunu doğru olarak yansıtmayan bir sözleşme, ödeme 
kuponu veya herhangi bir diğer şirket belgesi veya kayıt hazırlamanız, 
ibraz etmeniz ya da onaylamanız istenirse, bunu yapmayı derhal 
reddetmeli ve Raporlama ve Soruşturma bölümünde belirtilen kanallar 
aracılığıyla bu davranışı raporlamanız gerekir.

Benzer şekilde, bir üçüncü tarafın (bir satıcı, tedarikçi, danışman ya da 
diğer üçüncü taraf dahil) işlem konusunu doğru yansıtmayan bir kayıt 
sunmasını da asla talep etmemelisiniz.

İç kontrollerimizi kasıtsız ya da kasıtlı olarak çarpıtabilecek veya 
engelleyebilecek kişilerden şüphe ettiğiniz durumda her türlü endişenizi 
ortaya koymanız teşvik edilir. İyi niyetle bir endişesini bildiren bir 
çalışana karşı hiçbir misillemeye hoşgörü göstermeyeceğimizi lütfen 
unutmayın. 

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL
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IFŞAAT KONULARINA DAHIL OLAN YÖNETICILER, GÖREVLILER 
VE ÇALIŞANLARIN EK SORUMLULUKLARI
Şirketin ifşaat sürecine dahil olan yönetici, görevli veya çalışanlardan, kendi 
sorumluluk alanlarına giren finansal raporlamalar hakkındaki iç kontroller 
dahil, Şirketin tüm ifşaat kontrol ve prosedürlerini bilmeleri ve bunlara uymaları 
gerekir. 

SEC dosyaları veya Şirketin finansal konulardaki diğer kamu iletişiminde 
doğrudan ya da denetleme yetkisine sahip her kişi adil, doğru, zamanında ve 
anlaşılır açıklamalar sağlamak için diğer Şirket görevlilerine danışmak dahil 
olmak üzere tüm uygun adımları atmalıdır. 

Şirketin ifşaat sürecinde rol alan her yönetici, görevli veya çalışan:

 4  Şirket için geçerli ifşaat gerekliliklerinin yanı sıra Şirket’in iş ve finansal 
operasyonuna aşina duruma gelmeli;

 4  Şirket’in bağımsız denetçileri, devlet müfettişleri ve özdenetim kuruluşları 
da dahil olmak üzere başkalarına Şirket hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak 
yanlış yansıtmamalı ve başkalarının da bunu yapmasına neden olmamalı;

 4  Önerilen ifşaatları doğruluk ve eksiksizlik bakımından gereği gibi gözden 
geçirmeli ve eleştirel olarak analiz etmelidir (veya, uygun olduğunda, bu 
görevi başkasına devretmelidir).

Şirketin ifşaat sürecinde yer 

alan her yönetici, görevli ya da 

çalışanın, Şirketin ifşaat kontrol ve 

prosedürlerine aşina olması ve uyması 

gerekmektedir.
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HEDİYELER VE ÇIKAR 
ÇATIŞMALARI

 

Güvenlik sayesinde bir küçük adım, bulutların içine dev bir sıçrayış #planespotting 

RASTGELE BİR HAVAALANI, BİR YERLERDE
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      HONG KONG LİMANINDA BİR SAMPAN

HEDİYELER, EĞLENCE VE AĞIRLAMA
Hediye veya eğlence alışverişinde bulunmak iş ilişkilerini güçlendirmek için 
alışılmış bir yoldur ve bazı kısıtlamalar dışında, yasal ve kabul edilebilir iş 
uygulamalarıdır. 

Ancak, bu gibi hediye ve eğlenceler Şirketin iş ilişkilerinin dürüstlüğünü asla 
tehlikeye atmamalıdır.

Hükümet yetkilileri ile iş yaparken dikkatli olun. Hediye, eğlence ve 
konaklamanın herhangi bir tarafa sağlanması bazı sorunlar doğurabilecekken 
hükümet yetkililerine teklif edilmesi veya sunulması durumunda risk önemli 
ölçüde artar. Hükümet ya da hükümet yetkilileriyle etkileşimle bağlantılı olarak 
sunulan tüm hediye, eğlence veya konaklamalar için Hukuk Departmanı’ndan 
önceden izin alınmış olması gerekir ve Küresel Rüşvetle Mücadele ve 
Yolsuzluk Politikası ve Hediyeler ve Eğlence Politikasına harfiyen uymalıdır.

Genellikle, Şirket politikamız, Şirket çalışanlarının, tedarikçilerin ve diğer 
sivil toplum tarafları ile yaptıkları işlerle bağlantılı olarak uygun hediye veya 
eğlenceler verebileceğini ve alabileceğini ve bu tür hediye nominal değerde 
olmaları şarttır ve bu hediyeler:

 4 Alışılmış ve kabul gören uygulamalarla uyumsuz olmamalı

 4 Aşırı veya makul sınırların dışında olmamalı

 4  Belirli bir karar veya eylemi etkilemek ya da ödüllendirmek için ödeme 
veya bedel olarak yapılmış olabileceği makul ölçülerde düşünülebilir 
olmamalı

 4  Menkul, nakit, nakit muadili veya benzeri (örneğin hediye kartları, fiş veya 
diğer kuponlar) biçimde olmamalı

 4  Yasalara aykırı olmamalı

 4  Kamuoyuna duyurulması halinde Şirket’i utandırmamalı

Hediyeler ve eğlence üzerine bu genel açıklamaya dair istisna ve uyarılar 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi, rehberlik ve kısıtlamalar için lütfen Çalışan 
El Kitabı’ndaki Hediyeler ve Eğlence Politikası’na başvurun.

Aşağıda sıralanan ödeme yapma ya da talep etme girişimlerine dikkat 
edin:

 � Fatura, sözleşme veya hizmetlerin yürütüleceği yargı alanında 

belirtilenlerin dışındaki para birimleriyle

 � İş ile görünürde hiçbir bağlantısı olmayan diğer ülkelerden veya bu ülkelere

 � Nakit veya nakit muadili olarak

 � İşleme taraf olmayan birine veya bu kişi tarafından

 � Normal iş ilişkisi hesabı dışında bir hesaptan veya bu hesaba 

 � Birden fazla çek veya poliçeyle

 � Fazla ödeme yapıldığını fark ettiğiniz durumlarda

 � Rolleri net olarak açıklanmadıkça, bilinmeyen veya gereksiz aracıların 

dahil edilmesi durumunda

 � Gereksiz derecede karmaşık ya da belirgin bir meşru ticari amacı olmayan 

ödemeler

 � Yüksek riskli ülkeler ya da tarafların katılımı söz konusu olduğunda

Bu tehlike işaretlerinden herhangi biriyle karşılaşırsanız, bu konuyu 
yöneticinize veya Hukuk Departmanı’na raporlamanız gerekir.

Emin değilseniz, harekete geçmeden önce danışın!

“Nominal değer” genellikle 
100 USD/EUR’dan daha az 
veya eşdeğer yerel para birimi 

olarak kabul edilir.

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL
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KARA PARA AKLAMA
Yürürlükteki tüm kara para aklama karşıtı yasa, kural ve yönetmeliklere 
uymayı taahhüt ederiz. Kara para aklama, yasadışı fonları gizleme veya onlara 
meşruymuş süsü verme sürecidir. Sadece meşru kaynaklardan elde edilen fonlar 
ile meşru ticaret yapan saygın satıcılar, tedarikçiler, taşeronlar, müşteriler ile iş 
yaptığımızdan emin olmak için gerekli önlemleri almanız gerekir.

Ayrıca, yasadışı davranış veya işlem konusu şüpheli gelirleri veya varlıkları 
gizlemek olarak algılanabilecek bir şekilde yapılandırılmış herhangi bir 
işleme dahil olmaktan kaçınmak için dikkatli olmalısınız. Eğer parçası 
olduğumuz bir işlemin bir kara para aklama sorunu ortaya çıkabileceğinden 
şüpheleniyorsanız, Hukuk Departmanı ya da Uyum ve Etik Görevlisi ile hemen 
irtibata geçin.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Çalışanlar olarak, her zaman Şirketin yararına hareket etme sorumluluğumuz 
vardır. Bizim kişisel, sosyal, veya finansal çıkarlarımızın Şirket çıkarları ile 
çatışması, hatta çatışıyor gibi görünmesi sonucunda ortaya çıkan, gerçek ve 
algılanan çıkar çatışmalarından kaçınılması da bu sorumluluğa dahildir. Bunu 
yapmaları için bir fırsat olduğunda, Şirket’in iş çıkarlarına öncelik vermek, çalışan, 
görevli ve yöneticilerin görevidir. Aşağıdakiler potansiyel çıkar çatışmalarına bazı 
yaygın örneklerdir:

DIŞARIDA BAŞKA BIR IŞTE ÇALIŞMA
Harici bir işiniz olması, özellikle bir rakip için çalışıyorsanız veya bu ikinci 
iş Şirket’teki iş günü çalışma saatlerinizle çakışıyorsa Şirket’in çıkarları 
doğrultusunda hareket etme kabiliyetinizi veya verimliliğinizi azaltabilir.

Harici iş dendiğinde akla yalnızca geleneksel ikinci işler gelmemelidir. Gün 
içinde yapılan uzmanlık veya danışmanlık hizmetleri de bu kapsama girer. Bu 
durum, Şirket harici işler için Şirket kaynaklarını (çalışma saatleri dahilindeki 
süre de dahil olmak üzere) kullanma politikasına aykırıdır.

Eğer Şirket dışında ikinci bir işte çalışmayı düşünüyorsanız, bunun bir çıkar 
çatışması oluşturmayacağından emin olmak için önce yöneticinizle konuşun.

KURUMSAL FIRSATLAR
Çalışan, görevli ve yöneticilerin, kurumsal varlık, bilgi veya pozisyonlarını 
kullanarak keşfettikleri bir iş fırsatını (bu fırsatın önce Şirket’e sunulup 
reddedildiği durumlar haricinde) değerlendirmeleri (ya da üçüncü bir tarafa 
yönlendirmeleri) yasaktır. Daha genel anlamda; kurumsal varlık, bilgi veya 
pozisyonun kişisel kazanç ve Şirket aleyhine rekabet için kullanılması yasaktır.

Bazen kişisel fırsatlar ile Şirkete özel fırsatlar arasında ayrım yapmak zordur ve 
bazı faaliyetlerde hem kişisel hem de Şirkete yönelik fırsatlar ortaya çıkabilir. 
Şirketin varlıklarını, bilgilerini veya Şirketteki konumunuzu sadece Şirketin 
yararı için olmayacak bir şekilde kullanmadan önce yöneticinize danışın.

Kara para aklama, yasadışı fonları 

gizleme veya onlara meşruymuş süsü 

verme sürecidir. 
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DIŞARIDAKI ILIŞKILER VE FINANSAL ÇIKARLAR
Özel ilişkileriniz, eylemleriniz ve finansal çıkarlarınızın, Şirketin çıkarlarına 
hizmet etme sorumluğunuzla çelişmemesini sağlamalısınız.

Gayri menkul sahibi olmak dışında Şirket çalışanlarının, Küresel Uyum ve Etik 
Görevlisi veya Baş Hukuk Sorumlusunun onayı olmadan, Booking Holdings’in 
bir rakibi veya tedarikçisinde çıkarları olamaz. 

Bu gayri menkul sahipliği, 100.000 USD’den daha düşük 
değerde ve bir kamuya açık şahsi şirketin toplam 
özkaynağının %1’inden azını oluşturacak şekilde 
belirlenmiş menfaatler olarak tanımlanır.

Çalışanlar, Global Uyum ve Etik Sorumlusunun veya Baş Hukuk Sorumlusunun 
onayı olmaksızın, Şirkete mal veya hizmet tedarik eden veya Şirketle rekabet 
eden herhangi bir kuruluşun (yönetici/denetleyici) direktörlerin (veya benzeri 
bir otoritenin veya organın) yönetim kurulunda görev yapamaz.

AILE VE KIŞISEL ILIŞKILER
Ailevi veya kişisel ilişkilerinizin, Şirket yararına hareket etme yükümlülüğünüzle 
çeliştiği veya çelişiyor gibi göründüğü durumlardan her zaman kaçınmanız 
gerekir. Bazı kişisel ilişkiler şunları yapabilir:

 4  Çalışanların bağımsız yargısına müdahale eder

 4  Çalışanlar açısından ahlaki sorunlar yaratır

 4  Çıkar çatışması veya hatta cinsel taciz iddialarına yol açabilir

 4  Uygunsuzluk yaratabilir

 4  Ayrımcılık ya da kayırmacılıkla sonuçlanabilir

Çalışanlar, ilişkide olduğu kişinin, iş durumu, iş terfisi, ödemesi ya da diğer 
iş koşullarının gözden geçirilmesi yetkisine, direkt olarak ya da dolaylı olarak 
sahip olmamalıdır. 

Davranış Kurallarının amaçları için “kişisel ilişkiler”, profesyonel ilişkilerin 
ötesinde ilişkilerdir. Kişisel ilişkiler şunları içerir:

 4  Aile veya aile ilişkileri (kardeşler, ebeveyn/çocuk, karı/koca, fiili eşler, 
partnerler, kuzenler, yeğenler, teyze, amca, büyükanne, büyükbaba, 
torun ya da evlilik ilişkileri, kayınbirader ya da kayınpeder gibi)

 4  Romantik ve/veya cinsel ilişkiler; ya da

 4  Diğer yakın arkadaşlıklar veya ilişkiler.

Şirket’in, aileniz veya bir yakınınızla olan işleriyle ilgili herhangi bir karara 
iştirak etmemeli ve bu kararı etkilemeye çalışmamalısınız. Satıcı, tedarikçi ve iş 
ortaklarımızı seçerken ve istihdam kararları alırken, adayların aile bağlantılarını 
veya kişisel dostluklarını değil, niteliklerini esas alırız.

Şirket’in beklentisi, Şirket çalışanlarının, iş yerinin düzenini 
bozan veya olumsuz etkileyen 
ilişkilere girmeme sorumluluğunu 
almalarıdır. 
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Çalışanlar için, Şirketle olan görevlerinden dolayı kişisel ilişkileri olan herkesle 
Şirket işlerinden herhangi bir uygunsuz fayda elde etmek uygun değildir. Bu 
konu hakkında daha fazla bilgi için Iş Yerinde Kişisel Ilişkiler Politikasına 
başvurun.

Son olarak, çıkar çatışması oluşturmayan bir durumun sonradan koşullar 
değiştikçe çıkar çatışması oluşturabileceğini anlamanız gerekir. Gerçek 
veya potansiyel çıkar çatışması teşkil eden ve hatta çıkar çatışması teşkil 
ediyormuş gibi görünen durumları bildirmekle yükümlüsünüz. Bir çıkar 
çatışması sergileyebilecek bir durumdan haberiniz olması durumunda lütfen 
Çıkar Çatışması İfşa Formunu doldurun veya meseleyi amiriniz ya da Uyum ve 
Etik Görevlisi ile konuşun.

Birçok durumda çıkar çatışmaları basit adımlar atılarak ve/veya kontroller 
gerçekleştirilerek azaltılabilir veya çözülebilir.

SİYASİ FAALİYETLER VE YARDIM 
FAALİYETLERİ
Çalışanlar, siyasi süreçlerde yer almak veya yardım faaliyetine katılmakta 
özgürdür. Ancak, bunu kendinize ait zamanda ve kendi kaynaklarınızla 
yapmanız gerekir. Kişisel faaliyetler için Şirket malı, ekipmanı veya zamanını 
kullanmak doğru değildir. Ayrıca, çalışanların siyasi faaliyetlere veya yardım 
faaliyetlerine işverenlerinin temsilcileri değil, sivil vatandaşlar olarak katılmaları 
gerekir.

Şirket, Şirketin çıkarlarına uygun kamu politikası konularıyla meşgul olabilir ve 
Yönetim Kurulu ya da vekilinin onayıyla, yasalar ve kendi iç politikalarının izin 
verdiği ölçüde siyasal ve yardım amaçlı katkılar yapabilir.

Tüm lobi yasalarına riayet ederiz ve çalışanları veya profesyonel lobicileri bizim 
adımıza hükümet yetkilileri ile çalışmak için görevlendirebiliriz. Şirket, Booking 
Holdings’in Baş Hukuk Sorumlusunun açık izni olmadan bizim adımıza veya 
herhangi bir Booking Holding Şirketinin adına lobicilik faaliyetine katılmayı 
yasaklar.

Davranış Kurallarının amaçları için “kişisel ilişkiler”, profesyonel 

ilişkilerin ötesinde ilişkilerdir. Kişisel İlişkiler şunları içerir:

 � aile veya aile ilişkileri (kardeşler, ebeveyn/çocuk, karı/koca, 

eşler, kuzenler, yeğenler, teyze, amca, büyükanne, büyükbaba, 

torun ya da evlilik ilişkileri, kayınbirader ya da kayınpeder gibi)

 � romantik ve/veya cinsel ilişkiler; ya da

 � diğer yakın arkadaşlıklar veya ilişkiler

Çalışanların, Şirket’in çıkarları ile kişisel çıkarların çatışmasına 
neden olan ilişkiler, yatırımlar ve fırsatlardan kaçınmaları gerekir. 
Çelişen kişisel çıkarlar nedeniyle Şirket adına adil ve tarafsız bir iş 
kararı vermekte zorlanıyorsanız, hemen bu konuyu görüşmek üzere 
yöneticiniz, İK çalışanı ve/veya Uyum ve Etik Görevlisi ile iletişime 
geçmeniz gerekir.

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL
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      SNAEFELLS JOKULL VOLKANI, İZLANDA

ADİL REKABET/
TEKELCİLİĞİN 
ÖNLENMESİ

Bazen sadece bir ara verirsin ve Çin Seddi’ne gidersin #wallofchina

ÇİN SEDDİ, PEKİN, ÇİN
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ADİL REKABET/TEKELCİLİĞİN ÖNLENMESİ
Dürüst ve adil rekabetin herkes için iyi olduğuna ve rakiplerimiz de dahil olmak 
üzere her birimizin en iyi taraflarını ortaya çıkardığına inanır, piyasada adil ve 
dürüst bir şekilde rekabet etmeyi taahhüt ederiz. 

İş faaliyetlerimiz, dünya genelinde çoğu ülkede geçerli olan rekabet 
yasalarına tabidir. Bu yasalar rakipleri makul olmayacak ölçüde engelleyecek 
veya kısıtlayacak faaliyetleri yasaklayarak adil rekabeti teşvik etmek için 
hazırlanmıştır. Rekabet yasaları satış, pazarlama, satın alma, ihale, şirket 
birleşme ve satın almaları dahil olmak üzere işlerimizin birçok yönü için 
geçerlidir. Bu yasalar özellikle aşağıdakileri amaçlayan rekabet karşıtı anlaşma 
veya düzenlemeleri yasaklar veya kısıtlar: 

 4  Fiyatları sabitlemek, koordine veya kontrol etmek 

 4  İhaleye hileli teklif vermek veya fesat karıştırılmasını sağlamak 

 4  Müşterileri, bölgeleri veya pazarları tahsis etmek veya bölmek 

 4  Piyasadaki diğer katılımcıların rekabetini kısıtlamak 

 4  Rakiplerle fiyatlar, kar veya kar marjları hakkında bilgi paylaşmak 

 4  Pazarları, bölgeleri veya müşterileri bölmek veya tahsis etmek 

 4  Fiyatlar ya da rekabetle ilgili yayınlanmamış diğer bilgileri rakiplerle 
paylaşmak veya değiş tokuş etmek

Bu rekabet yasaları basit bir mantığa dayansa da, belirli durumlara 
uygulanmaları oldukça karmaşık olabilir. ABD ve AB dahil olmak üzere birçok 
yargı alanında, rekabet yasalarının ihlal edilmesi ciddi hukuki yaptırımlar ve 
zarar tazminatlarının yanı sıra hakkında yasal işlem yapılan bireyler için para 
ve hapis cezalarına da yol açabilir. Eğer tekelciliğin önlenmesi ve rekabet 
yasalarının belirli bir durumda nasıl uygulanacağı hakkında herhangi bir 
sorunuz varsa, harekete geçmeden önce Küresel Rekabet Politikası ve 
Rehber Kurallarına başvurun ve Hukuk Departmanının görüşünü alın.

Piyasada adil ve dürüstçe rekabet etmeye kararlıyız. 
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      Priceline Grubu Davranış Kuralları

ULUSLARARASI 
TİCARET

Dünyanın her yerinden arkadaş edinme #nofilter #vibrantsoul 

HOLİ FESTİVAL, JAİPUR, HİNDİSTAN
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ULUSLARARASI TİCARET 
Booking Holdings’in işinin uluslararası niteliği gereği, faaliyet gösterdiğimiz 
birçok ülkenin yasa ve geleneklerine tabiyiz. Bu nedenle, bu ülkelerdeki 
tüm yasaları anlamak ve onlara uymakla yükümlüyüz. Kurallardaki ilkeler 
yerel yasalarla ya da marka şirketinin genel merkezinin bulunduğu ülkenin 
yasalarıyla çelişiyorsa hemen yerel Hukuk Departmanına başvurun.

SINIRLANDIRILMIŞ ÜLKELER VE TARAFLAR
ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Hollanda, Singapur veya İngiltere 
tarafından yürütülen kısıtlamalar (veya diğer ilgili yasalar) dahil olmak üzere 
yürürlükteki ambargo ve ticari yaptırımlara uymaya kararlıyız. Bu yasalar, 
sınırlandırılmış ülkeler, hükümetler, iş kolları ve kişilerle iş yapmayı yasaklar.

Satıcılar, tedarikçiler, diğer iş ortakları ve müşterileriyle ilişkilerimiz 
kapsamında bu yasalarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yaptırımlara tabi 
çeşitli ülkelerde izin verilen faaliyetlerle ilgili dahili rehber kurallar uygularız. 
Sorularınız varsa, bu konularda daha fazla rehberlik için Hukuk Departmanına 
ya da Küresel Uyum ve Etik Görevlisi’ne başvurmanız gerekir.

İTHALAT VE İHRACAT
Göreviniz ulusal sınırların ötesine BT donanımı, yazılım, promosyon 
malzemeleri ya da diğer ekipmanlar gibi malları göndermeyi veya teslim 
almayı gerektiriyorsa, yürürlükteki (özellikle iki şekilde/askeri amaçla 
kullanılabilen eşyalarla ilgili) ithalat ve ihracat yasalarını bilme ve anlama 
sorumluluğunuz vardır. Bu yasalar Booking Holdings içinde ve yapılan 
aktarımların yanı sıra satıcılar, lisans verenler ve tedarikçiler gibi üçüncü 
taraflara aktarımlar için de geçerlidir. İhracat kontrol veya ithalat yasalarını 
ihlal eden şirket veya bireyler ciddi para cezaları ve/veya adli cezalarla 
karşılaşabilir. 

Herhangi bir ticaret yasağının ihlali ciddi hukuki yaptırımlar ve hasar 
tazminatı gibi sonuçların yanı sıra buna katılan çalışan, memur ve 
yöneticiler hakkında cezai takibatlar ile para veya hapis cezalarına da 
yol açabilir.

Uluslararası ticaret yasaları karmaşık ve anlaşılması zor olabilir. Eğer bu 
konular ile ilgilenen bir departmanda çalışıyorsanız, uluslararası hukuk 
veya uluslararası işletmeleri düzenleyen ABD yasalarına aykırı olabilecek 
kararları vermeden önce Hukuk Departmanı’na danışmanız gerekir.

Emin değilseniz harekete geçmeden önce danışın!

DOĞRU SONUÇLAR, DOĞRU YOL
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Zorunlu bisiklet eylem fotoğrafı #iloveamsterdam #amsterdamstyle 

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

İÇERİDEN ALINAN 
BİLGİYE DAYANAN 

TİCARET
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İÇERİDEN ALINAN BİLGİYE DAYANAN 
TİCARET
İçeriden alınan bilgiye dayanan ticareti kesin biçimde yasaklarız. İçeriden 
alınan bilgilerle ilgili ticaret yasaları, bir şirket hakkında kamuya açık olmayan 
maddi bilgilere sahip bireylerin, bu şirketin menkul kıymetlerini satın almalarını 
ya da başka şekilde kar etmelerini yasaklar. Ayrıca yasa, kendilerine yapılan 
açıklamalara dayanarak ticaret yapan veya farklı şekilde kar elde eden kişilere 
kamuya açık olmayan maddi bilgilerin açıklanmasını (“tüyo verme”) yasaklar. 

Çalışanlarımız dikkatli olmalı ve gizli veya kamuya açık olmayan bilgilere 
dayanarak Booking Holdings menkul kıymetleri ile veya herhangi halka açık başka 
bir şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak asla ticaret yapmamalıdırlar. Ayrıca, 
bunu yapmaya yetkili olmadığınız sürece, sahip olabileceğiniz gizli Şirket bilgilerini 
ifşa etmemeniz veya başka bir şekilde iletmemeniz gerekir. 

Maddi bilgilere, menkul kıymet fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olan veya olması 
muhtemel olan bilgiler de dahildir. Aklı başında bir insanın bir kişinin, bir yatırım 
kararı verirken önemli olduğunu düşüneceği bir konunun söz konusu olduğu 
durumlar da maddi bilgi kabul edilebilir. Bunlara aşağıdakiler dahildir: 

 4  Fiyat konusunda hassas bilgiler 

 4  İş kolu açısından hassas bilgi 

 4  Rekabet açısından hassas bilgi 

 4  Duyurulmamış finansal sonuçlar 

 4  Önemli, yeni veya kaybedilen sözleşmeler 

 4  Yönetimde büyük değişiklikler 

 4  Devlet soruşturmaları (şafak baskınları dahil) 

 4  Bekleyen malzeme davaları veya maddi yasal mutabakatlar 

 4  Olası birleşmeler, satın almalar ya da bölünmeler 

 4  Önemli yeni ürünler veya teklifler 

Bu yasaların ihlalinin ciddi para ve hapis cezası ile sonuçlanması muhtemel 
olduğu için bu alandaki riskler oldukça yüksektir. Eğer bu konuda herhangi 
bir sorunuz varsa, Booking Holdings menkul kıymetlerini satın almadan veya 
satmadan önce Hukuk Departmanı ile görüşün ve Içeriden Alınan Bilgiye 
Dayanan Ticaret Politikasına başvurun.

Çalışanlarımız dikkatli olmalı ve gizli 

veya kamuya açık olmayan bilgilere 

dayanarak menkul kıymetlerimiz ile 

veya herhangi halka açık başka bir şir
ket 

ile doğrudan veya dolaylı 
olarak asla 

ticaret yapmamalıdır. 
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GİZLİLİK VE VERİ 
GÜVENLİĞİ

Başıboş dolanan herkes kaybolmuş değildir #wanderlust #lostboy #adventureislife

HTİLOMİNO TEMPLE, BAGAN, MYANMAR
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GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ
İsimler, kredi kartı bilgileri, e-posta adresleri ve seyahat güzergahları da 
dahil olmak üzere milyonlarca müşteri kişisel bilgisi örneğini toplamakta ve 
işlemekteyiz. Müşterilerimiz kişisel bilgilerini bize verirken, kötüye kullanım 
ve/veya yetkisiz işlemlerden uygun şekilde korunmalarını bekler. Buna 
göre, Booking Holdings ve tüm iştirakleri, müşterilerin kişisel bilgilerinin 
yanı sıra, personel ve üçüncü taraflar hakkında kişisel bilgileri toplarken, 
işlerken ve kullanırken yürürlükteki gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve kendi 
Veri Güvenliği Politikalarına uyar. Çalışanlar ifşaya yetkili veya yasal olarak 
zorunlu oldukları durumlar hariç onlara emanet edilen tüm kişisel bilgilerin 
gizlilik, güvenlik ve mahremiyetini her zaman korumak zorundadır. 

MÜŞTERİYE AİT KİŞİSEL BİLGİLERİN 
KORUNMASI
Müşterinin kişisel bilgileriyle ilgili olarak aşağıdaki gizlilik ilkelerine uyacağız:

1  
UYARI VE BİLGİLENDİRME: Gizlilik İlkelerimiz üzerinden kişisel 
bilgilerinin ne zaman ve nasıl toplandığını ve işlendiğini müşterilerimize 
bildireceğiz 

2  
AMAÇ: Amaca ulaşmak için yalnızca minimum miktarda müşteri kişisel 
bilgileri toplayacağız, müşteri kişisel bilgilerini yalnızca belirtilen amaçlar 
için kullanacağız ve müşterilerimizin rızası olmadan, kişisel bilgilerini, 
hiçbir şekilde izin almadığımız başka amaçlar için daha sonra kullanmak 
üzere gerekenden daha uzun süre saklamayacağız

3  
RIZA: Müşterilerin kişisel bilgilerini, yalnızca istenen işlemleri 
gerçekleştirmek için gerektiğinde, rıza yoluyla izin verildiğinde veya 
yasalar veya işle ilgili bir nedenden dolayı açıklarız

4  
GÜVENLİK: Müşteri verilerinin kötüye kullanılmalarını veya yetkisiz 
olarak erişilmesini engellemek için gerekli tüm önlemleri alırız 

5  
ERİŞİM: Müşterilerimize kişisel bilgilerine ulaşabilmeleri ve herhangi 
bir hatalı veriyi düzeltebilmeleri için makul düzeyde bir erişim imkanı 
sağlarız

6  
HESAP VEREBİLİRLİK: Her zaman için yukarıda sıralanan ilkeler 
doğrultusunda hesap vermeye hazır olacağız

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ 
KORUMA
Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak için planlı ve 
düzenli bir çaba gösteririz. 

Çalışma arkadaşlarımızın kişisel bilgilerine erişimi olan veya onları işte kullanan 
çalışanlar, kişisel bilgileri uygun biçimde ele almak, gizlilik ve veri güvenliği 
politikalarımız uyarınca gizliliklerini korumak için gerekli bütün önlemleri 
almaktan sorumludur. 

Bu konuda sorularınız varsa ya da herhangi bir olası veri güvenlik ihlalini 
raporlamak isterseniz, lütfen Veri Güvenliği Politikaları’na başvurun ya da 
yöneticiniz, Hukuk Departmanı ve/veya Güvenlik Görevlisi ile iletişime geçin. 
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 “İnsanlar gezileri almıyor, geziler insanları alıyor.” - John Steinbeck  #takingatraingoinganywhere

CENTRAL WARSAW RAİLWAY STATİON, POLONYA

ŞİRKET VARLIKLARININ 
KORUNMASI
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ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI 
Tüm çalışan, görevli ve yöneticilerin, Şirket’in varlıklarını koruması ve etkin bir 
şekilde kullanılmalarını sağlaması gerekir. Şirket varlıklarıyla kastedilen, ofis 
araçları, gereçleri (dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları gibi), iletişim sistemleri, 
araçlar, şirkete ait bilgiler, finansal kaynaklar, Şirket dosyaları, raporlar ve 
belgeler gibi kaynaklardır. 

FİZİKSEL VARLIKLAR
Çalışanların Şirket varlıklarını sorumlu bir şekilde kullanması ve israfı, amaç 
dışında kullanımı veya Şirket mallarının çalınmasını önlemeleri gerekir. 
Şirket varlıkları sadece yasal iş amaçları için kullanılabilirseler de Şirket, 
telefon, bilgisayar, İnternet bağlantısı, sesli mesaj ve e-posta dahil elektronik 
kaynakların çalışanlar tarafından makul ölçüde sınırlı kişisel kullanımlarına da 
genellikle izin verir. 

Belirli departmanlar ve belirli bazı ülkelerde Şirket kaynaklarının kişisel 
kullanımı ile ilgili daha kısıtlayıcı politikalar uygulanabilir, bu nedenle Şirket 
kaynaklarını bu amaçla kullanmak için izin konusunda yöneticiniz veya 
departman başkanınıza danışın.

Departmanınızda sınırlı kişisel kullanıma izin veriliyorsa, bu kullanım kısa ve 
ara sıra olmalı ve işinize veya Şirket’teki sorumluluklarınıza engel olmamalıdır. 
Yürürlükteki yasa kısıtlamaları dahilinde Şirket, çalışanlarının Şirket sistemleri 
aracılığıyla yapılan iletişimlerini izleme ve bu iletişime erişim hakkını saklı tutar. 

ÖZEL BİLGİLER
Şirket varlıklarını koruma yükümlülüğümüze Şirket’in özel bilgilerinin korunması 
da dahildir. Bunlara yazılım kodu, patentler, ticari sırlar, iş planları, telif hakları 
ve ticari markalar gibi tüm fikri mülkiyet dahildir. 

Tescilli Şirket bilgileri çok gizlidir ve yetkisiz veya uygunsuz yayımlanması 
gelecekteki başarımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Gerekli izin ve Hukuk 
Departmanı ile bir gizlilik anlaşması olmadan özel bilgileri asla ifşa 
etmemelisiniz. Şirket’in özel bilgilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğünüz, 
Şirket için çalışmayı bıraktıktan sonra dahi devam eder.

Gerekli izin ve Hukuk Departmanı ile bir gizlilik anlaşması olmadan özel bilgileri asla ifşa etmemelisiniz. 
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BAŞKALARININ FİKRÎ MÜLKİYETİNE SAYGI 
GÖSTERME
Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz, bu hakları bilerek 
ihlal etmeyiz veya uygunsuz bir şekilde kullanmayız.

Çoğu durumda başka bir kişinin veya şirketin fikri mülkiyetini kullanmak 
istememiz halinde ilgili ürünü satın almamız veya kullanım lisansını elde 
etmemiz gerekir. Kullanmak istediğiniz herhangi bir fikri mülkiyeti kullanım 
hakkına sahip olup olmadığımızı belirlemekten sorumlusunuzdur. Emin 
değilseniz, departman başkanınıza veya Hukuk Departmanınıza danışın. 

Başka bir şirketin veya kişinin fikri mülkiyetini kullanmamıza izin veren 
bir lisansımız varsa, bu lisanstaki kısıtlamalara veya izni veren kişi/şirket 
tarafından sağlanan kullanım kılavuzuna veya diğer sınırlandırmalara uymanız 
gerekir.

KÜRESEL KAYIT YÖNETİMİ
Tek tek her birimiz, doğru iş kayıtları tutmak ve doğru şekilde iletişim 
kurmaktan sorumluyuz. Şirket, önemli iş kararlarını kuruluş genelinde 
oluşturulmuş kayıtlara dayanarak alır ve bu kayıtların doğruluğu çok önemlidir. 
İş kayıtlarının yaygın örnekleri şunlardır:

 4 Masraf raporları

 4 Faturalar

 4 Zaman kayıtları 

 4 Finansal raporlar

 4 Personel dosyaları

 4 İş planları

 4 Sözleşmeler

 4 Müşteri listeleri

Tüm kayıtlar marka şirketi Kayıtlarını Saklama Politikası uyarınca muhafaza 
ve imha edilmelidir. Asla potansiyel suçları gizlemek veya soruşturmaya engel 
olmak amacıyla kayıtları imha etmeyin. 

Bir dava veya soruşturma ile ilgili bir hukuki zapt olması durumunda, ilgili iş 
kayıtlarının imhasına ara vermeli ve iş kayıtlarını silmeden önce konuyu Hukuk 
Departmanınıza danışmalısınız. 

Şirket kayıtlarının uygun bir şekilde saklanması ve imha edilmesi ile ilgili 
sorularınız varsa yöneticinize veya Hukuk Departmanınıza danışmalısınız.

Asla potansiyel 
suçları gizlemek 
veya soruşturmaya 

engel olmak 
amacıyla kayıtları 

imha etmeyin. 
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MANCHESTER KÖPRÜLERİ

DÜRÜST İŞ YAPMA 

Denizler altında 10.000 fersah! #underthesea #familyvacay #familyfun 

GREAT BARRIER REEF, QUEENSLAND, AVUSTRALYA
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DÜRÜST İŞ YAPMA 
Yasa dışı veya etik dışı iş uygulamalarına başvurarak rekabet avantajı elde etmeye 
çalışmayız. Müşterilerimizle, servis sağlayıcılarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle 
ve diğer marka şirketlerinden çalışanlarla dürüst bir şekilde iş yapmak için çaba 
göstermelisiniz. Manipülasyon, aldatma, gizleme, ayrıcalıklı bilgilerin kötüye 
kullanılması veya maddi gerçeklerin yanlış sunulması aracılığıyla hiç kimseden adil 
olmayan bir avantaj elde etmemelisiniz. 

Rakiplerimiz hakkında bilgi edinmek iyi bir iş uygulamasıdır ancak bunun dürüst 
bir şekilde ve ABD’deki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılması 
gerekir. Yalnızca bilginin alınmasının ve kullanılmasının yasalara uygun olduğuna 
inanıyorsanız rekabetçi bilgiler aramanız gerekir. 

Rekabet ortamı veya bir rakibin ürünleri, hizmetleri, pazarları, fiyatları veya 
iş planları ile ilişkili her türlü veri rekabet bilgisi olarak görülebilir. Rekabet 
bilgisinin meşru kaynakları, haber kaynakları, endüstri anketleri, rakiplerin 
konferanslarda sundukları gibi kamuya açık bilgileri ve İnternet ortamından 
herkesin ulaşabileceği bilgileri içerir. 

Rekabet bilgilerini, bilgiyi kullanmak için bir lisans elde ederek veya bilgiyi satın 
alarak diğer kişilerden (bilgiyi paylaşmaları yasak olmadığı sürece) uygun şekilde de 
öğrenebilirsiniz.

Aşağıdakilere asla başvurmayın veya bunları kullanmayın: 

 � Gizli dinleme veya bir üçüncü taraftan veya üçüncü taraf 

hakkında istenmeyen bir e-postanın alınması dahil etik 

olmayan şekillerde elde edilen bilgiler 

 � Diğerlerine ait özel bilgiler 

 � Ücret, istihdam beklentisi, hediye veya değerli olan 

herhangi bir şey karşılığında elde edilen bilgiler

 � Yeni işe alınan birinden elde edilen, eski bir işvereni 

hakkındaki halka açık olmayan bilgiler

 � Ticari sırlar yasası ile koruma altına alınabilecek teknik 

veriler veya mühendislik verilerini içeren bilgiler 
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SOSYAL MEDYA VE 
HALKLA İLİŞKİLER 

Koltuğumun manzarası #airplanemode #windowseat

UÇAKTA

 | DAVRANIŞ KURALLARI41



      Priceline Grubu Davranış KurallarıAL KHAZNEH’DE GECE, PETRA, 
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SOSYAL MEDYA
Çalışanların, sosyal medyada, bloglar ve Facebook ile LinkedIn gibi ağ siteleri 
dahil olmak üzere İnternet üzerinde Şirket ile ilgili yorum yaparken sağduyulu 
hareket etmeleri gerekir. Genel olarak, resmi bir Şirket sözcüsü olmadığınız 
sürece, şirketle ilgili konuları blogunuza yazmamalı veya yayınlamamalısınız. 
Böyle bir izin verilmişse, yorumlar yerinde olmalı ve kaba, küçük düşürücü ya 
da utandırıcı unsurlar içermemelidir. Paylaşımlar Şirket performansı, iş planları, 
fiyatlandırma vb gibi özel veya gizli bilgileri ifşa etmemelidir.

KIŞISEL KULLANIM
Çalışanların özel hayatlarının gizliliğine saygı duyduğumuz için onların iş 
performansını etkilemediği veya saygınlığımızı ya da geçerli iş çıkarlarımızı 
tehdit etmediği sürece, kimsenin iş dışında neler yaptığıyla genelde 
ilgilenmeyiz.

Booking Holdings veya çalıştığınız marka şirketi ile ilgili olan veya Şirket 
donanımı kullanılarak ya da Şirket ağı üzerinden gönderilen çevrimiçi 
sohbetlere katılırken özellikle dikkatli olmalısınız. İnternet’te Şirket’in çıkarlarına 
ters düşen tutum sergilemenin çıkar çatışmasına neden olabileceğini ve 
disiplin cezasına yol açabileceğini unutmayın.

Görüşlerini ve düşüncelerini ifade etmek hepimizin hakkı olsa da, 
İnternet üzerinden gönderdiğiniz halka açık yorumlardan kişisel olarak 
sorumlusunuzdur. Şirket, yürürlükteki yasalar çerçevesinde, paylaşımların 
Şirket’i kötü bir biçimde yansıtmadığından veya saygınlığına zarar 
vermediğinden emin olmak için sosyal medya ve diğer İnternet sitelerini takip 
edebilir.

Daha fazla ayrıntı için ve konu hakkında sorularınız olması durumunda lütfen 
Sosyal Medya Politikası’na başvurun.

KAMU, YATIRIMCILAR VE MEDYA İLE 
İLETİŞİM
Şirket adına konuşacak özel sözcüler görevlendirdik. Yetkili olmayan 
çalışanların bu tür konuşmalar yapmaktan kaçınması gerekir. Tüm bilgi 
istekleri, medya soruları ve röportaj istekleri derhal marka şirketinin Halkla 
İlişkiler ekibi veya Hukuk Departmanı’na aktarılmalıdır. Daha fazla ayrıntı için 
lütfen Kurumsal Iletişim Politikası ve Rehber Kuralları’na başvurun.İnternet’te 

yayınladığınız 
yorumlardan 
kişisel olarak 
sorumlusunuz. 
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https://sites.google.com/priceline.com/bkngcompliancehub/global-policies
https://drive.google.com/open?id=1b6soWnTrsvokLLQYVfZPCm0cwsazlWgq
https://drive.google.com/open?id=1b6soWnTrsvokLLQYVfZPCm0cwsazlWgq


SONUÇ
Cennette son gün #canaryisles #sunsetgram #horizon 

SANTA CRUZ CITY, KANARYA ADALARI
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      Priceline Grubu Davranış Kuralları

Yasalara uygun etik davranışları teşvik etmek ve doğru sonuçlara daima doğru 
yoldan ulaştığımızdan emin olmak için birlikte çalışmalıyız. Bu amaçla, bu 
Kurallar’ın hem lafzına hem de ruhuna uyum sağlamak için çaba göstermeliyiz. 
Asla unutmayın: 

 4  Çalışan El Kitabı ve diğer Politikalar gibi, mevcut Şirket kaynaklarına 
başvurun.

 4 Şüphe ettiğiniz yasa ve Kural ihlallerini derhal raporlayın 

 4 Çalışma arkadaşlarınızı yüksek etik standartlara bağlı kalmaya teşvik edin 

 4 Emin olmadığınız anlarda, harekete geçmeden önce danışın!

FERAGAT/DİĞER POLİTİKALARLA ÇATIŞMA
Bazı nadir ve beklenmedik durumlarda bu Kurallar’ın hükümlerine uymadan 
hareket etmeniz gerekebilir. Bu sınırlı durumlarda, bu Kuralların hükümlerinden 
feragat edilip edilmeyeceğine sadece Yönetim Kurulu karar verebilir. Yasa 
gereği Şirket, bu türden bir feragati derhal ifşa edecektir. 

Kurallar’ın hükümleri ve diğer Şirket politikalarında (Çalışan El Kitabınız da 
dahil) yer alan hükümler arasında bir çelişki olması durumunda, bu Kurallar’ın 
hüküm ve ilkeleri esas alınacaktır. Böyle bir çatışma durumunda, bu Kurallar’ın 
belirli bir durumda nasıl uygulanacağını yorumlamaya birinci derecede Hukuk 
Departmanı ve/veya yerel Uyum ve Etik Görevlisi yetkilidir ve bu yorum 
Küresel Uyum ve Etik Görevlisi ve/veya Baş Hukuk Sorumlusu tarafından 
gözden geçirilir. Kuralların yorumlanmasında en yetkili merci, Booking 
Holdings Yönetim Kurulu’dur. 

Bu Kurallar, herhangi bir üçüncü tarafa, sözleşme veya başka haklar 
sağlamaz. Kural hükümleri, şirket tarafından uygun görülen ve yürürlükteki 
yasaların izin verdiği herhangi bir anda gözden geçirilebilirler, yeni hüküm ilave 
edilebilir ve var olan hükümler tashih edilebilir. 

Bu Davranış Kuralları en son 15 Nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Bu amaçla, 
bu Kurallara 
harfiyen uyum 
sağlamak için çaba 

göstermeliyiz.
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https://sites.google.com/priceline.com/bkngcompliancehub/global-policies
https://sites.google.com/priceline.com/bkngcompliancehub/global-policies


YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 
MOZAIK IÇIN TIKLAYIN

https://www.bookingholdings.com/wp-content/uploads/2019/05/Mosaic.pdf

