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Etik İlkeler: Sorumlu 
Büyüme elde etmemizin 
özü 
Ekip arkadaşlarıma: 

Sorumlu Büyüme elde etmek için her gün çok çalışıyoruz — 

bu, piyasada büyümek ve kazanmak, yaptığımız her şeyde 

müşteriye odaklanmak, riskleri iyi yönetmek ve büyümemizin 

sürdürülebilir olmasını sağlamak demektir.

Etik İlkelerimiz, finansal hayatları iyileştirmeye yardımcı 

olmak için bu işleri nasıl yapacağımız, değerlerimizi nasıl 

hayata geçireceğimiz ve amacımızı nasıl gerçekleştireceğimiz 

hakkında bize yol gösterir.

Bunların tümünü birinci sırada tutmak için her birimizin Etik 

İlkelerimizi yıllık temelde incelememiz, kabul etmemiz ve 

anlamamız gerekir. Bunu yaptığınız için ve müşterilerimiz, ekip 

arkadaşlarımız ve topluluklarımız için her gün yaptıklarınızda 

etik standartlarımızı desteklediğiniz ve değerlerimize 

bağlılığınız için teşekkür ederim.

Brian Moynihan 
Bank of America İcra Kurulu Başkanı



Ne yapma yetkiniz olmasını isterdiniz?®

Bank of America olarak bizler, bu soruyu hizmet sunduğumuz kişilere her gün sormaktayız. Değerlerimizi hayata geçirme,  
amacımızı gerçekleştirme ve Sorumlu Büyümeyi başarma şeklimizin özünde bu bulunmaktadır.

Değerlerimiz 
• Birlikte hareket etmek

• Sorumluluk sahibi olmak

• Çalışanlarımızın  
gücünü sahiplenmek

• Takımımıza güvenmek

Amacımız 
Her bir bağlantının gücünü 
kullanarak finansal hayatları 
iyileştirmek

Sorumlu Büyüme 
• Herhangi bir mazeret 

olmaksızın piyasada 
büyümeli ve pazar payımızı 
genişletmeliyiz.

• Müşteri odaklı strateji ile 
büyümeliyiz.

• Risk Yönetimi Çerçevesine 
uygun bir şekilde 
büyümeliyiz.

• Sürdürülebilir bir şekilde 
büyümeliyiz.

Sekiz farklı iş kolu 
İnsanların, şirketlerin ve 
kurumsal yatırımcıların 
başlıca finansal ihtiyaçlarını 
sekiz farklı iş kolu aracılığıyla 
karşılama

Değerlerimiz
Birlikte hareket etmek
Her müşteriye, danışana ve ekip arkadaşına bir birey olarak 
davranmanın ve her anın önemli olduğunu benimsemenin 
önemine inanırız. Disiplinli ve tutkulu şekilde çalışarak işi 
sonuna kadar götürmeye çalışırız İnsanlarla empati ve anlayış 
içinde birebir bağlantı kurmaya inanırız. Müşteriler, ekip 
arkadaşları ve hizmet verdiğimiz topluluklar için yaptığımız 
her şeyin, hissedarlar için iyi sonuçlar sağlayan sağlam bir iş 
temeli üzerinde oluşturulduğuna inanırız.

Sorumluluk sahibi olmak
Dürüstlüğün ve disiplinli risk yönetiminin işimizin temelini 
oluşturduğuna inanırız. Kararlarımızın ve davranışlarımızın her 
gün insanların hayatlarını etkilediğinin farkındayız. Anlaşılır 
ve adil olan ve ortak başarı, sorumlu vatandaşlık ve topluluk 
oluşturma ilkeleri temeline dayanan kararlar almaya inanırız.

Çalışanlarımızın gücünü sahiplenmek
Tüm çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmasına 
yardımcı olmaya çalışırız. Çeşitliliğe sahip geçmişlerin  
ve deneyimlerin bizi daha güçlü kıldığına inanırız.  
Her bireye saygı gösteririz ve düşünce, tarz, kültürler,  
etnik köken ve deneyim bakımından farklılıklarımıza  
değer veririz.

Takımımıza güvenmek
En iyi sonuçların, tüm şirkette çalışanlar birlikte çalıştığı 
zaman başarıldığına inanırız. Çok iyi ekiplerin karşılıklı 
güven, ortak sahiplenme ve hesap verebilirlik temelinde 
oluşturulduğuna inanırız. Tek şirket halinde hareket ederek 
birlikte çalıştığımız zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarının 
tamamını en iyi şekilde karşıladığımıza inanırız.
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Amacımız 
Her bağlantının gücü sayesinde finansal hayatları 
iyileştirmeye yardımcı olmak için amacımız bize yol gösterir. 
Sorumlu Büyümeye odaklanarak amacımızı gerçekleştiririz.  
Çalışanlarımızın başarısı için yatırım yaparak, işler 
yaratmaya yardımcı olarak, toplulukları geliştirerek, 
ekonomik hareketliliği destekleyerek ve toplumun en büyük 
güçlüklerini ele alarak —aynı zamanda riski iyi yöneterek ve 
müşterilerimize ve işimize getiri sağlayarak — büyüme elde 
ediyor ve uzun dönemli başarımızı sağlıyoruz.

Kültürümüz
Kültürümüz, şirketimizi her gün sorumlu şekilde hareket 
ederek ve riski iyi yöneterek çalıştırma şeklimizden ileri 
gelir ve bu, samimi ve etiğe uygun şekilde davranma, 
dürüstlük içinde hareket etme ve geçerli yasalara, kurallara, 
düzenlemelere ve politikalara uyma taahhütlerimizi içerir. 
Güçlü bir kültür geliştirmenin, hem resmi hem resmiyet 
dışı yollardan günden güne güçlendirilen sürekli bir çaba 
olduğunu biliyoruz. Ortak bir kültür inşa etmek, düşünceli 
ve amaca yönelik eylemler gerektirir. Bu doğrultuda, tüm iş 
kollarımızda ve faaliyet gösterdiğimiz her ülke ve bölgede 
tüm çalışanlarımızın, kurulan her bağlantının gücüyle finansal 
yaşamları daha iyi hale getirme amacımızla uyumlu şekilde 
hareket etmesini sağlıyoruz.

4 | 2023 Etik İlkeler | Amacımız



Sorumlu Büyüme  
Elde Etmek
Sorumlu Büyümeye odaklanarak amacımızı gerçekleştiririz. 
Çalışanlarımızın başarısı için yatırım yaparak, işler 
yaratmaya yardımcı olarak, toplulukları geliştirerek, 
ekonomik hareketliliği destekleyerek ve toplumun en büyük 
güçlüklerini ele alarak —aynı zamanda riski iyi yöneterek ve 
müşterilerimize ve işimize getiri sağlayarak — büyüme elde 
ediyor ve uzun dönemli başarımızı sağlıyoruz.

İnsan hakları
Bank of America insan haklarına saygı gösterme ve tüm 
işletmemizde ve iş yaptığımız tüm bölgelerde sorumlu 
iş yeri uygulamalarında liderlik gösterme konusunda 
kararlıdır. Şirketimizin politikalarını ve uygulamalarını 
uluslararası standartlara uygun duruma getirmeyi 
amaçlarız. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz 
ve tüm dünyadaki topluluklar ile iletişim kurarken 
adil, etik ve sorumlu iş uygulamalarına bağlılığımız 
değerlerimizde ve Etik İlkelerimizde somutlaşır. Daha 
fazla bilgi için, lütfen İnsan Hakları Beyanımızı okuyun. 
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Sorumlu şekilde büyümeye odaklanırız
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim
Bank of America’da ESG liderliğine güçlü şekilde 
odaklanarak Sorumlu Büyüme elde ediyoruz. Bu, müşterilere 
hizmet vermemize, sürdürülebilir sonuçlar sayesinde 
hissedarlarımıza uzun vadeli sonuçlar sağlamamıza ve 
toplumun en büyük güçlüklerinden bazılarını ele almamıza 
olanak vermektedir. Ayrıca, ESG’ye odaklanmamız tüm 
şirkette fırsatlar elde edilmesine ve risklerin yönetilmesine 
yardımcı olur, sermayemizi ve kaynaklarımızı nasıl 
harekete geçireceğimizi tanımlamamıza yardım eder ve 
iş uygulamalarımızı ve değerlerimizi desteklemek üzere 
sesimizi nasıl ve ne zaman kullanacağımız hakkında bilgi 
sağlar. ESG ilkelerine bağlılığımız sayesinde insanların 
çalışmak, yatırım yapmak ve birlikte çalışmak isteyeceği bir 
şirket olarak güven ve inandırıcılık oluştururuz.

Sekiz farklı iş kolumuza entegre olarak ESG’ye odaklanmamız 
değerlerimizi yansıtır, kendimizi sorumlu tutmamızı sağlar, 
önemli iş fırsatları sağlar, ve müşterilerimiz ve topluluklarımız 
ile paylaşılan bir başarı yaratmamıza imkan tanır. 

Çalışanlarımızı gönüllülük, bağış ve daha iyi çevre destekçileri 
olma yolu ile topluluklarımızda aktif olmaya teşvik ederiz. 
Gönüllü izni (uygunluğa sahip çalışanlar için), gönüllü 
saatlerin nasıl kaydedileceği, evde ve iş yerinde sürdürülebilir 
olma ipuçları ve bir My Environment® bölümü ile nasıl 
ilgilenileceği dahil olmak üzere daha fazla fırsat ve kılavuz 
için Flagscape üzerindeki HR Connect ve Çevresel, Sosyal ve 
Kurumsal Yönetişim bölümüne gidin.

Daha fazla bilgi için:

• Çevresel ve Sosyal Risk Politikası Çerçevesi
• Yatırımcı İlişkileri — Etki oluşturma
• Yatırımcı İlişkileri — Yıllık Rapor ve Vekil Beyanı
• Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Flagspace sitesi
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Etik İlkelerimiz 
Bank of America en yüksek etik ve mesleki davranış 
standartlarına bağlıdır. Etik İlkeler (“Etik İlkeler” veya “İlkeler”), 
Bank of America çalışanları olarak benimsememiz ve 
desteklememiz beklenen iş uygulamasının, mesleki ve kişisel 
davranışın temel kurallarını sağlar. Etik İlkeler değerlerimiz ile 
tutarlı olan aşağıdaki temel temaları içerir:

İlkelerimize uyarız ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Riski iyi yönetiriz ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16

Etiğe uygun şekilde hareket ederiz ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

İletişimlerimizde adil ve samimi oluruz ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

Bilgileri koruruz �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Bilgiyi kötüye kullanmayız ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

Bank of America kıymetlerini koruruz ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Yasalara ve düzenlemelere uyarız ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Finansal ilişkilerimizi sorumlu şekilde yürütürüz �������������������������������������������������������������������������������������� 34

Her ekip arkadaşına değer veririz ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Kaynaklar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
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Çalışanlara bildirim
Bu Davranış Kurallarındaki hiçbir şey bir çalışanın veya  
danışmanının yasa ihlali kuşkuları hakkındaki  
herhangi bir ihbar, soruşturma veya kovuşturma ile ilgili 
olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 
Adalet Bakanlığı, Financial Industry Authority, Inc., başka bir 
düzenleyici kuruluş veya başka bir devlet, kolluk kuvveti veya 
düzenleyici makam ile doğrudan iletişimler başlatmasını, 
oradan gelen herhangi bir sorguya yanıt vermesini, oraya 
gönüllü olarak bilgi vermesini veya onun huzurunda tanıklık 
yapmasını yasaklamaz veya sınırlandırmaz ve hiçbir 
çalışanın böyle bir faaliyete dahil olmadan önce şirketten 
tavsiye veya izin alması gerekmez. Yukarıda izin verilen 
faaliyetler ile ilişkili olarak, çalışanlar gizli olan bilgileri 
tespit etmeli ve devlet kuruluşundan söz konusu bilgilere 
gizli muamelesi yapılmasını istemelidir. Yukarıdakilere 
rağmen, çalışanların herhangi bir resmi makam, kolluk 
kuvveti ya da düzenleyici kuruluş dahil üçüncü taraflara 
avukat-müvekkil gizliliği, avukat iş ürünü doktrini ve/veya 
diğer tüm ilgili yasal imtiyazlar dahil fakat bunlarla sınırlı 
olmamak üzere ilgili imtiyazlar ile açıklanmaya karşı korunan 
ve söz konusu çalışanların şirket ile istihdamları sırasında 
öğrendikleri bilgileri açıklamasına izin verilmez. Şirket, ilgili 
imtiyazlardan ya da imtiyazlı avukat-müvekkil bilgilerine, 

avukat iş ürünü ya da diğer imtiyazlı bilgileri korumaya 
devam etme hakkından feragat etmez. Bunlara ek olarak, 
çalışanlar bilgileri ifşa edebilmelerinin yürürlükteki yasalar 
ile sınırlandırılmış veya yasaklanmış olabileceğini ve Şirketin 
geçerli yasaları ihlal edecek ifşalara onay vermediğini kabul 
ederler. Bu tür geçerli yasalar, bunlarla sınırlı olmaksızın gizli 
gözetim bilgilerinin açıklanmasını veya şüpheli bir faaliyet 
raporunun mevcudiyetini veya iletilmesinin öngörülmesini 
ortaya çıkaracak olan bilgiler dahil olmak üzere Banka 
Gizlilik Yasasına (31 U.S.C 5311-5330) tabi olan açıklamaları 
kısıtlayan yasalar ve yönetmelikleri içerir. 

Denetleme ile ilgili gizli bilgiler şunları içerir: geçerli banka 
düzenleyici kuruluşları tarafından bankanın incelenmesi veya 
denetlenmesi ile ilgili tüm bilgiler ve materyaller, banka 
düzenleyici kuruluşları tarafından yapılan incelemelere veya 
denetlemelere yanıt veren veya bunlarla ilgili herkese açık 
olmayan bilgilere atıf yapan şirket materyalleri ve geçerli 
bankacılık düzenleyicilerine giden veya onlardan gelen 
yazışmalar.

“Bank of America,” “Banka,” “Şirket,” “anonim şirket” ve “şirket” terimleri Bank of America Corporation ve onun doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin her birisi 
anlamına gelir. Kolaylık olması açısından bu terimleri kullanıyoruz çünkü bu belgeyi Bank of America dahilindeki çeşitli şirketler kullanmaktadır. Bu terimlerin 
burada veya başka yayınlarda kullanılması sizin Bank of America Corporation’ın bir çalışanı olduğunuz anlamına gelmez. Bu terimlerin kullanılması veya 
bu belgenin yayınlanması, mevcut, kendi isteğinize bağlı çalışan olma durumunuzu değiştirmez. Çalışanlar kendi istekleri ile istihdam edilmiş olarak kalır 
ve isteğe bağlı istihdam ilişkisi ancak yetkili bir şirket temsilcisi tarafından yazılı şekilde değiştirilebilir. Benzer şekilde, bu terimlerin kullanılması veya bu 
Davranış Kurallarını okuma ve onlara uyma koşulu, şirketin üçüncü taraflarının veya yüklenicilerinin çalışanlarının istihdam durumunu değiştirmez. “İş arkadaşı”, 
“çalışan”, ekip arkadaşı” veya “siz” terimleri herhangi bir Bank of America direktörü, görevlisi veya çalışanını ifade eder. 2023 Etik İlkeler, daha az veya daha 
çok kısıtlayıcı olan gerek yazılı, gerek sözlü daha önceki tüm iletişimleri, politikaları, kuralları, uygulamaları, standartları ve/veya kılavuzları geçersiz bırakmakta 
ve onların yerini almaktadır. ABD’de veya bir Çalışan El Kitabı bulunan ülkelerdeki Çalışan El Kitabı ile herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Davranış 
Kurallarının dili, ABD’deki ve bir çalışan el kitabı bulunan ülkelerdeki Çalışan El Kitabını geçersiz bırakır. Bu İlkelerin herhangi bir hükmü yerel yasanız ile çeliştiği 
takdirde yerel yasanızın hükümleri geçerli olur.
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Etik İlkelerimiz 
Davranış Kurallarımız Bank of America’nın tüm çalışanları 
için geçerlidir. Çalışanlara ek olarak, bu İlkeler, danışmanlar, 
üçüncü taraflar ve yükleniciler dahil ama bunlarla sınırlı 
olmamak üzere bizim adımıza hareket eden herkesten 
beklentilerimizi tanımlamaktadır. Bizim adımıza hareket eden 
herkesin bu belgenin ruhunu benimsemesi ve en yüksek 
dürüstlükle hareket etmesi beklenir.

Yöneticiniz veya Uyum ve Faaliyet Riski görevliniz size özgü 
iş ile ilgili kılavuzlara, politikalara, prosedürlere ve eğitime 
erişmenizi sağlayacaktır. Çalışan davranışları hakkında ek 
bilgi için ABD’de ve kendi Çalışan El Kitabına sahip olan 
ülkelerde Çalışan El Kitabına bakmalısınız. Şirket gerekli 
veya uygun görülen şekilde ek politikalar yayınlayabilir. Bu 
İlkeleri, İlkelerde belirtilen diğer politikaları, size özgü iş için 
geçerli olan ek politikaları ve geçerli olan tüm yasaların ve 
düzenlemelerin özünü ve sözünü izlemeniz beklenir. Etik 
İlkelerinin veya diğer politikaların, prosedürlerin, yasaların 
ve düzenlemelerin ihlali hemen ele alınacaktır ve istihdamın 
feshedilmesi ve olası yasal işlem dahil disiplin işlemi için 
neden oluşturabilir.
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İlkelerimize uyarız
İyi, sorumlu kararlar vermek 
Bir kurum olarak ve çalışanlar olarak aldığımız her karar 
yalnızca şirketi ve ekip arkadaşlarımızı değil, aynı zamanda 
müşterilerimizi, hissedarlarımızı ve toplulukları da etkileme 
potansiyeline sahiptir. Hepimiz iyi, sorumlu kararlar almaya 
ve doğru olanı yapmaya çalışırız. Ama karar almak her zaman 
kolay değildir. Bilgiye dayalı, düşünceli kararlar almanıza 
yardımcı olması için aşağıdakileri akılda tutun:

• Tüm ilgili gerçeklere/bilgilere sahip olduğunuzdan emin 
olun.

• İlgili yasaları, kuralları, düzenlemeleri ve politikaları 
hesaba katın.

• Çelişen çıkarları dikkate alın.

• Potansiyel seçenekleri ve bunların sonuçlarını belirleyin.

• Bank of America değerlerini önde tutun.

Etik İlkelerine uyulması ve yıllık eğitim
Bir Bank of America çalışanı veya yüklenicisi olarak,  
Etik İlkelerine uymanız ve bir onay beyanı gerektiren  
Etik İlkeler eğitimini yıllık temelde almanız gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için:

• Etik İlkeler Flagscape sitesi
• Uyum Eğitim Politikası
• Çalışan El Kitabı

Etiğe uygun karar verme ağacı

EMİN DEĞİLİM

EMİN DEĞİLİM

EMİN DEĞİLİM

Daha fazla rehberlik için 
Hukuk Departmanı ile 

iletişime geçin.

EVET

Küresel Politika Kaynağını 
inceleyin veya Uyum ve 

Faaliyet Riski Görevliniz ile 
iletişime geçin.

Rehberlik için Etik İlkelerdeki 
Bank of America 

değerlerini inceleyin.

Yöneticinizden veya 
Uyum ve Faaliyet Riski 

Görevlinizden 
rehberlik isteyin.

Yöneticinizden veya 
Uyum ve Faaliyet Riski 
Görevlinizden rehberlik

 isteyin.

EMİN DEĞİLİM

EVET

EVET

HAYIR

Müşterilerimizi veya hissedarlarımızı 
olumsuz şekilde etkileyebilir mi?

EMİN DEĞİLİM HAYIR

Bank of America’nın temel değerlerini 
yansıtıyor mu?

Bu karar haberlerde veya sosyal medyada 
yer alırsa bu bir endişe oluşturur mu? 

Yasal mı?

Bank of America’nın politikalarına uygun mu?

Devam etme kararı uygunsuz gibi görünüyor.
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Adil Davranış ve Çalışan Sorumlulukları
Bank of America’da çalışanlarımız, müşterilerimiz, 
tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve başka üçüncü taraflar  
i le adil şekilde ilişki kurmamız beklenir:

• Manipülasyon, gizleme, özel ve/veya gizli bilgileri 
kötüye kullanma, gerçekleri bilerek yanlış ifade etme 
veya adil olmayan başka bir iş uygulaması yolu ile 
hiçbir çalışandan, müşteriden, tedarikçiden, rakipten 
ve başka bir üçüncü taraftan adil olmayan şekilde 
yararlanmamalısınız.

• Rüşvet, komisyon, yetkisiz vaatler veya imtiyazlı kredi 
uzatması vermemeli veya almamalısınız.

• Kayırmacılıktan veya kayırmacılık görünümünden 
kaçınmak için emirleri, sözleşmeleri ve taahhütleri 
nesnel iş standartları temelinde onaylamalı veya 
vermelisiniz. 

• Rakiplerle hiçbir şekilde gizli iş birliği kurmamalı veya 
gizli anlaşma yapmamalısınız.

• Müşterinin hesabına uygun iş amaçları dışında  
erişmemelisiniz.

Daha fazla bilgi için bu İlkelerin her bir bölümünde sunulan 
ve 38. sayfadan başlayarak kaynaklarda birleştirilmiş olan 
politika ve kaynak referanslarına bakın.
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Yöneticilerin temel yükümlülükleri
Bir yönetici olarak, davranış sorunlarının aktif şekilde 
tartışıldığı bir iş ortamı yaratılmasına yardımcı olmak için 
temel yükümlülükleriniz bulunmaktadır. Bu yükümlülükler 
şunları içerir:

• Örnek olarak liderlik yapmak: “Ses tonunuzu en yükseğe 
ayarlayın,” etiğe uygun davranışı aktif olarak uygulayın, 
riskleri şirketin Risk Çerçevesine ve Davranış Riski 
Yönetim Programına göre yönetin ve İlkelerimizin ve 
değerlerimizin standartlarını hayata geçirin.

• Başkalarını değerlerimize, İlkelerimize, Risk Çerçevemize 
ve Davranış Riski Yönetim Programımıza uygun şekilde 
davranmaktan sorumlu tutun.

• Sizin denetiminiz altındaki bireylerin İlkelerimizi ve  
ilgili politikalarımızı ve prosedürlerimizi bildiğinden  
emin olun.

• Misilleme korkusu olmaksızın etik konular hakkında içten 
tartışmaları teşvik eden bir iş yeri ortamını oluşturun.

• Konumunuzun veya nüfuzunuzun kötüye kullanılması 
olarak görülebilecek davranışlardan kaçının (kişisel yarar 
için ekip arkadaşlarına uygunsuz baskı yapmak gibi)

• Üst kademeye iletilen tüm konuları ve şikayetleri, 
bunların ele alınması hakkındaki şirket politikalarını ve 
prosedürlerini izleyerek gizli ve tutarlı şekilde ele alın.

• Yanlış davranış endişelerini Etik ve Uyum Yardım Hattına 
veya Çalışan İlişkilerine bildirin ve/veya iletin.

Daha fazla bilgi için:

• Etik İlkeler Flagscape sitesi

S:  Bir yönetici olarak etiğe uygun davranışı nasıl teşvik 
edebilirim? 

Y:  Her şeyden önce, örnek olarak liderlik yapın. Ekip 
toplantılarına iş yeri etiği hakkında tartışmalar katın. Ekip 
üyelerinin endişeleri olduğu zaman sıkıntı çekmeden soru 
sormalarını sağlayın. Çalışanlara, iyi niyetle ve bu İlkelere 
uygun şekilde bildirim yaptıkları için kendilerine misilleme 
yapılmayacağını hatırlatın.
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Davranış yönetimi 
Bank of America, iş yaptığı yetki bölgelerinde hukuk ve 
düzenleyici gerekliliklerine uymanın önemini ve uygunsuz 
ve etik dışı davranışın risklerini bilmektedir. Davranış Riski 
Yönetim Programı belgesi Bank of America’nın davranış 
riskini yönetme yaklaşımının genel bir değerlendirmesini 
sağlamaktadır.

Etik Denetleme Komitesi, Bank of America Etik İlkelerinin  
denetlenmesini sağlamaktan sorumludur. Bu, ihlalleri ve bazı 
istisnaları önleme stratejileri dahil olmak üzere sorunları 
incelemeyi ve bunları çözümlemeye yardımcı olmayı ve Etik 
ve Uyum Yardım Hattından gelen bilgileri incelemeyi içerir. 
Bu komitede şirketin Baş Denetim Sorumlusu, küresel genel 
danışman, baş risk görevlisi, küresel uyum ve faaliyet riski 
yöneticisi, ve Baş İnsan Kaynakları Yöneticisi bulunur. 

Daha fazla bilgi için:

• Etik İlkeler Flagscape sitesi
• Bank of America programları, politikaları ve prosedürleri
• Çalışan El Kitabı

Davranış şikayetlerinin ve olası ihlallerin 
bildirilmesi
Yürürlükteki yasalara ve bu İlkelerdeki Çalışanlara Bildirime 
tabi olmak üzere, şirketteki herhangi bir kişi tarafından 
yapılan aşağıdaki gibi olduğuna makul şekilde inandığınız 
yanlış davranışa dair tüm bilgileri veya malumatı mutlaka 
hemen bildirmelisiniz: 

• Bir suç veya yasa dışı hareket.

• Bu İlkeler dahil olmak üzere yasanın, düzenlemenin veya 
politikanın ihlali.

• Bank of America’dan fonların veya değerli herhangi bir 
şeyin zimmete geçirilmesi dahil dürüst olmayan veya 
etiğe aykırı olan bir davranış veya şirketin kıymetlerinin 
veya borçlarının uygun olmayan bir şekilde kaydedilmesi.

Ayrıca, Etik İlkeler ile çelişen daha başka tüm durumları veya 
faaliyetleri de mutlaka bildirmelisiniz. Etik İlkeler hakkında 
herhangi bir sorunuz ve endişeniz olursa:

• Yöneticinize veya Uyum ve Faaliyet Riski görevlinize 
danışın.

• Ek bilgi ve iletişim kişileri için Flagscape üzerindeki Risk 
ve Uyum konusuna bakın.

• Çalışan İlişkileri ile iletişime geçin.

Etik konular hakkındaki şikayetleri veya olası ihlalleri veya 
başka bir uygunsuz faaliyeti bildirmek için hemen aşağıdaki 
numaralardan Etik ve Uyum Yardım Hattını arayın veya 
çevrimiçi olarak bankofamerica.ethicspoint.com adresinden 
bir bildirim gönderin: 

•  ABD, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları’nda bulunan 
çalışanlar ücretsiz 888.411.1744 numarayı aramalıdır.

• Diğer uluslararası çalışanlar için ücretsiz arama 
talimatları konuma göre değişecektir. Lütfen 
Uluslararası Etik ve Uyum Yardım Hattı  
arama talimatlarına bakın.

Olası ihlaller hakkındaki şikayetlerin tam bir güven içinde 
isimsiz olarak gönderilebileceğini lütfen dikkate alın. 

Finansal bir suç ile ilgili şüpheler bildiriliyorsa, bunlar 
Yönlendirme Yönetim Sistemi aracılığıyla bildirilmelidir. Bu, 
Etik ve Uyum Yardım Hattına yapılan bildirim yerine veya ona 
ek olarak yapılabilir.

ABD dışında bulunan bireyler endişelerini bildirme konusunda 
daha fazla bilgi için bu bağlantıya tıklamalıdırlar.
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Misilleme yapılmaması
Bank of America, anlaşılır ve açık iletişimlere değer verir ve 
tüm çalışanların katkılarına saygı gösterir.

Olası yanlış davranış, etik dışı hareketler ve/veya yasaların, 
kuralların, yönetmeliklerin ve bu İlkelerin ihlalleri ile ilgili 
olduğuna inandığınız bilgileri iyi niyetle ve bu İlkelere uygun 
şekilde bildirdiğiniz için size karşı misilleme yapılmayacaktır.

Misilleme davranışına, söz konusu bildirim ile bağlantılı 
şekilde yapılan herhangi bir yasal davranış yüzünden işten 
çıkarma, kıdem indirme, askıya alma, tehditler, taciz ve 
istihdam hükümlerinde ve koşullarında herhangi bir başka 
tarzdaki ayrımcılık dahildir.

Olası yanlış davranışı bildirenlere karşı misilleme iddialarını 
Bank of America ciddiye alır. Misilleme iddialarını 
soruşturacağız ve Etik ve Uyum Yardım Hattına veya başka 
bir kanala olası yanlış davranışı bildiren herhangi bir bireye 
karşı misillemeden sorumlu bulunan herhangi bir birey 
istihdamın feshedilmesine ve olası yasal işleme kadar varan 
disiplin işlemine tabidir. 
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Tutuklamaları bildirme görevi
Yerel olarak geçerli yasalara ve kılavuzlara tabi olmak üzere, 
tüm Bank of America başvuru sahiplerinin bir istihdam 
koşulu olarak sabıka geçmişi kontrolünden geçmesi 
gerekmektedir. Geçmiş kontrolleri ancak bir başvuru sahibi 
koşullu bir istihdam teklifi aldıktan sonra yapılmaktadır. 
Federal şekilde düzenlenen bir finansal kuruluş olarak Bank 
of America’nın, sabıka geçmişi geçerli yasal kuralları ve 
finansal endüstri kurallarını karşılamayan bireyleri istihdam 
etmesi yasaktır. Bank of America aynı zamanda şirketin 
güvenliğini ve esenliğini korumaya odaklanan şekilde 
kişiselleştirilmiş bir sabıka geçmişi incelemesi de yapar. Bu 
yasalara ve standartlara sürekli uygunluk sağlamak için Bank 
of America istihdam esnasında herhangi bir zamanda ek 
sabıka geçmişi kontrolleri yapabilir. Herhangi bir iş koluna 
özgü kılavuza veya sektör gerekliliklerine uymanın yanı 
sıra, yasalar ile yasaklanmadığı sürece, ufak trafik ihlalleri 
(örn. hız yapma, kırmızı ışıkta geçme, bir trafik cihazına 
teslim olmama ve uymama gibi) dışında istihdamınız 
sırasında meydana gelen herhangi bir suça yönelik herhangi 
bir tutuklama veya cezai soruşturma hakkında şirketi 
codeofconduct@bofa.com adresine bir e-posta göndererek 
bilgilendirmelisiniz. Tutuklamalar ve suçlamalar yalnızca 
geçerli yasa tarafından gerekli tutulan veya izin verilen 
şekilde göz önünde tutulacaktır ve beklenen bir tutuklamanın 
veya suçlamanın veya bundan ortaya çıkan bir mahkumiyetin 
beyan edilmesi sizi istihdam için uygun olmaktan mutlaka 
çıkaracak değildir. Bu gerekliliğe uyulması hakkında  
herhangi bir sorunuz varsa Çalışan İlişkileri ile iletişime 
geçmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için:

• Küresel Sabıka Geçmişi Kontrolü Politikası
• Davranış Riski Yönetim Programı
• Çalışan El Kitabı
• HR Connect üzerinde Çalışan İlişkileri
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi
• Geçerli yerel ve iş koluna özgü kılavuzlar

İş birliği yapma görevi
Dahili veya harici herhangi bir soruşturmada ve denetlemede 
veya herhangi bir düzenleyici incelemesi veya bilgi talebi için 
yasal korumalara tabi olarak tam ve dürüst şekilde iş birliği 
yapmak zorundasınız. Düzenleyiciler ile iletişim hakkında 
geçerli olan işe özgü tüm politikaların ve prosedürlerin 
farkında olmanız ve bunlara uymanız gerekmektedir ve bu, 
başka şeylerin yanı sıra, söz konusu iletişimi ya yöneticinize 
ve/veya Uyum ve Faaliyet Riski görevlisine ve/veya Küresel 
Düzenleyici İlişkilerine bildirmenizi gerekli tutabilir. Ek olarak, 
yasalar, düzenlemeler veya soruşturmayı yapan makam 
yapmanızı yasaklamadığı sürece, harici bir soruşturma 
konu olduğunuz zaman hemen yöneticinize haber vermek 
zorundasınız.

Daha fazla bilgi için:

• Etik İlkeler Flagscape sitesi
• Çalışan El Kitabı
• HR Connect üzerinde Çalışan İlişkileri
• Risk Yönetimi Flagscape sitesi
• Küresel Düzenleyici İlişkileri Flagscape sitesi
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Riski iyi yönetiriz
Riski yönetmek, yaptığımız her şey için merkezde bulunur. 
Bu nedenle, kuruluşta nerede çalışırsak çalışalım, riski iyi 
yönetmek, amacımızın ve değerlerimizin yerine getirilmesi 
ve Sorumlu Büyüme sağlanması için temel önem taşır.

Risk Çerçevemiz, risk yönetimine yaklaşımımız ve her 
çalışanın riski yönetmesi bakımından sorumlulukları hakkında 
bir anlayış sağlamaktadır: Riski iyi yönetme kültürü:

• Tüm faaliyetlerde riske odaklanmamızı zorunlu kılar

• Etkili risk yönetimine olanak vermek için gerekli olan 
zihniyeti teşvik eder

• Risk iştahımız dahilinde sağlam şekilde risk almayı 
destekler 

Riski iyi yönetme kültürümüzü  
uygulamak için:

Sahiplenme

  Değerlerimizi hayata geçirmekten, sorumlu 
şekilde hareket etmekten ve sorunlu bulmakta 
ve düzeltmekte proaktif olmaktan kendinizi ve 
birbirinizi sorumlu tutun. Kararları, sanki kendi 
itibarınız söz konusu olmuş gibi alın.

Sesinizi kullanma

  Sesinizi yükseltin ve diğer kişilerin endişelerini 
paylaşmakta sıkıntı çekmediği bir ortam 
geliştirin. Potansiyel risklere dikkat çekilmesini 
teşvik edin ve bunu yapanları takdir edin.

Zihinsel açıdan meraklı olma

  İş arkadaşlarınızla riskler hakkında açık ve 
düzenli konuşmalara girişin. Akıllı kararlar 
almak için birbirinize itiraz edin, nesnel şekilde 
düşünün ve birlikte çalışın.

Risk yönetimini hepimiz kişisel olarak sahiplendiğimiz zaman 
bu, müşterilerimize, topluluklarımıza, hissedarlarımıza ve 
çalışanlarımıza hizmet vermek için şirketimizin gücüne ve 
sürdürülebilirliğine katkı yapar ve yaptığımız işe destek olur. 

Daha fazla bilgi için lütfen Risk Çerçevesine bakın.

Risk Çerçevesi bileşenleri
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Etiğe uygun şekilde hareket ederiz
Riski iyi yönetme kültürümüzün tüm şirkette sürdürülmesi, 
başarımız ve Sorumlu Büyüme elde etme çabalarımız 
bakımından kritik önem taşır. Sorumlu şekilde büyümek, 
sorumlu şekilde hareket etmeye bağlılığımız tarafından 
desteklenir ve bu da, müşterilerimiz için finansal hayatları 
iyileştirmeye yardımcı olurken her zaman adil, samimi ve 
dürüst şekilde davranmamız gerektiği anlamına gelir.

Çıkar Çatışmaları
Bank of America’nın çalışanları, işlerin normal akışı sırasında 
düzenli bir temelde fiili, potansiyel ve algı halindeki 
çıkar çatışmaları ile karşı karşıya kalır. Kişisel çıkarlarınız 
veya şirket adına yerine getirdiğiniz faaliyetler şirketin, 
hissedarların veya bir müşterinin çıkarını engellediği veya 
engelliyor gibi göründüğü zaman bir çıkar çatışması ortaya 
çıkabilir. Şirketin işini yerine getirmenizi zorlaştıran bir 
davranışta bulunduğunuz veya çıkarlara sahip olduğunuz 
zaman bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. Bir çatışma 
ortaya çıkabilecek olan iş faaliyetlerini veya uygulamalarını 
belirlemek, azaltmak, açıklamak veya kısıtlamak için makul 
adımlar atmamız gerekir. Farkında olmanız gereken bazı 
çıkar çatışmaları şunlardır:

• Çalışanlar arasındaki kişisel ilişkiler

• Çalışanlar arasında hediyeler

• Kurumsal fırsatlar

• Bağış amaçlı katkılar ve talepler

• Dışarıdaki iş faaliyetleri

• İş dışındaki faaliyetler

• Rüşvet ve Yolsuzluk

• Hediyeler ve Eğlence

• ABD’de siyasi katkılar ve faaliyetler

• Devlet çalışanları ile etkileşimler  
(federal, eyalet ve belediye düzeyinde)

• Üçüncü taraflarla etkileşimler

Potansiyel çıkar çatışmalarının belirlenmesi hakkında 
düşünceler:

Geçerli düzenleyici gerekliliklerine ve bu İlkeler dahil geçerli 
Bank of America politikalarına uygun şekilde, fiili, potansiyel 
ve algılanan çatışmayı belirlemekten, yönetmekten ve 
üst kademeye (yöneticinize veya Uyum ve Faaliyet Riski 
sorumlunuza) iletmekten siz sorumlusunuz. Potansiyel çıkar 
çatışmalarının belirlenmesi hakkında bazı genel düşünceler:

• Algı: Bu faaliyet veya işlem başkaları tarafından 
potansiyel bir çatışma olarak algılanabilir mi?

• Niyet: Teklif veya istek, alıcının veya sizin 
muhakemenizi bir etkileme çabası mı?

• Etki: Bu faaliyete katılmanız durumunda şirket, onun 
çalışanları, hissedarları veya müşterileri dezavantajlı 
duruma gelecek veya olumsuz şekilde etkilenecek mi?

• Tarafsızlık: Bu faaliyete katılmanız bir müşterinin 
veya sizin muhakemenizi veya herhangi bir iş kararı 
bakımından nesnel olma yeteneğinizi etkileyecek mi?

• Zaman ile ilgili düşünceler: Dışarıdaki iş, bir 
faaliyeti veya dışarıdaki bir çıkar için gerekli olan 
süre şirkete, onun hissedarlarına veya müşterilerine 
karşı iş sorumluluklarınızı etkili şekilde yerine getirme 
yeteneğinizi engelleyecek mi?

Ek bilgi için, lütfen Çıkar Çatışmaları 
— Kurumsal Politikası’na bakın.
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Çalışanlar arasındaki kişisel ilişkiler
Yine Bank of America’da çalışan bir kişi ile kişisel bir 
ilişkiye sahip olabilirsiniz ama işe alma kararlarının, ast 
üst ilişkilerinin ve istihdamın diğer hüküm ve koşullarının 
(örneğin izin vermek, programları ayarlamak veya potansiyel 
olarak imtiyazlı daha başka çalışma düzenlemeleri) 
herhangi bir çıkar çatışmasından veya bir çıkar çatışması 
görünümünden kaçınması önemlidir.

Başka bir çalışan ile kişisel bir ilişkiye sahip olduğunuz ve 
tarafların herhangi birisinin diğer tarafın istihdamı, ücreti, 
onay yetkisi, gözetim zinciri veya çalışma koşulları üzerinde 
doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahip olduğu takdirde gerçek 
veya algı halinde bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. Kişisel 
ilişkilerin örnekleri arasında bir aile üyesi, 1 yakın arkadaş, 
yakın veya romantik partner, oda arkadaşı, çocuk bakıcısı ve/
veya kiracı/mal sahibi ile ilişkiler bulunmaktadır ama bunlarla 
sınırlı değildir. Ayrıca, bir çıkar çatışması yaratacak olan iş 
yeri ilişkilerinden kaçınmanız gerekir. Örneğin, yöneticilerin 
astlar veya kendi komuta zincirlerinde bulunan herhangi bir 
kişi ile flört etmesi veya cinsel ilişkiye girmesi yasaktır. Böyle 
bir çatışma yaratabilecek bir kişisel ilişkiye sahip olduğunuz 
takdirde veya söz konusu kişisel ilişkinin bir çatışma yaratıp 
yaratmadığından emin olmadığınız zaman bunu yöneticinize 
ve İK’ye veya Çalışan İlişkilerine iletin.

Not: Merrill Lynch Wealth Management, akrabaların 
istihdam edilmesi bakımından iş koluna özgü kuralları 
izlemektedir. Ek bilgi için lütfen yöneticiniz, Çalışan İlişkileri 
veya Advisory Online ile iletişime geçin.

Çalışanlar arasında hediyeler
Başka bir çalışana hediye verdiğinizde veya başka bir 
çalışandan hediye aldığınızda ve özellikle aynı ast üst 
zincirinde veya nüfuz konumlarında bulunan çalışanlar 
arasında karşılıklı hediyeler verildiği zaman bir çıkar 
çatışması ortaya çıkabilir. Çalışanlar herhangi bir hediyenin 
söz konusu olay için makul olmasını ve bir çıkar çatışması 
görünümü yaratacak veya iş performansı karşılığında 
ücret veya ödül gibi algılanacak kadar müsrif veya çok sık 
olmamasını sağlamak için iyi bir muhakeme kullanmalıdır.

Bununla birlikte, hediye vermeyi teşvik edici etkisi olan, 
Bank of America’nın istihdam ilişkileri dışında kişisel hayatı 
ilgilendiren olaylar nedeniyle verildiği aşikar olduğu zaman, 
hayatı ilgilendiren olaylar ve tatiller (örneğin düğünler, 
doğum günleri, doğumlar) ile ilişkili olarak hediyeler 
verebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:

• Çıkar Çatışmaları — Kurumsal Politika
• Rüşvetle Mücadele Yolsuzlukla Mücadele — Kurumsal 

Politika
• ABAC Hediyeler ve Eğlence — Kurumsal Politika
• Hediyeler ve Eğlence SSS
• ABAC ABD Siyasi Faaliyetler — Kurumsal Politika
• ABD Siyasi Faaliyetler SSS
• Dışarıdaki İş Faaliyetleri — Kurumsal Politika
• Çalışan El Kitabı
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi
• Geçerli iş koluna özgü kılavuzlar

1 Bu İlkelerin amaçları için “aile üyesi” şunları içerir: çalışanın veya çalışanın 
eşinin veya hayat arkadaşının eşi veya hayat arkadaşı, çocuğu (evlat 
edinilenler dahil), ebeveyni, dedesi ve ninesi, torunu, kuzeni, halası/teyzesi, 
amcası/dayısı, yeğeni, kardeşi, kayınvalidesi ve kayınpederi, kayınbiraderi, 
baldızı, yukarıda belirtilenlerin üvey ilişkileri veya bir çalışanın evinde ikamet 
eden bireyler.
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Kurumsal fırsatlar
Şirkete karşı, fırsat çıktığı zaman şirketin meşru çıkarlarını 
geliştirmek gibi bir göreviniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, 
şunları yaparak şirketi bir fırsattan yoksun bırakamazsınız:

• Şirket ile rekabet etmek veya kurumsal varlıkları, bilgileri 
veya konumunuzu kişisel kazanç için kullanmak.

• Kurumsal varlıklar kullanılarak keşfedilmiş olan veya 
şirkete ait olan bir fırsatı kendiniz için almak veya 
kurumsal bir fırsatı kendi yararlarına saptıracak  
bir konumda bulundukları takdirde başkalarının bunu 
yapmasına yardım etmek.

Bağış amaçlı katkılar ve talepler
Bir işi korumanın veya iş yapmaya teşvik etmenin bir yolu 
olarak bir müşterinin veya tedarikçinin isteği üzerine yardım 
amaçlı bir kuruluşa yapılan bir katkı yüzünden veya bir çalışan 
bir müşteriden veya tedarikçiden daha düşük ücretler, uygun 
koşullar, ürünler veya hizmetler karşılığında yardım amaçlı 
kuruluşa katkı yapmasını istediği zaman bir çıkar çatışması 
ortaya çıkabilir. Bir çalışan tarafından, çalışanın doğrudan bir 
müşterisi olan yardım amaçlı bir kuruluşa ve/veya çalışanın 
doğrudan bir müşterisi olan yardım amaçlı kuruluşun 
yönetim kurulu üyesine veya bir devlet görevlisi ile ilişkili 
olan yardım amaçlı bir kuruluşa katkı yapıldığı zaman da bir 
çıkar çatışması algısı ortaya çıkabilir.

Daha fazla bilgi için:

• Çıkar Çatışması Flagscape sayfası
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi
• Geçerli iş koluna özgü kılavuzlar
• ABAC Kurumsal Politika

S:  En beğendiğim yardım kuruluşunun yerel şubesine  
son beş yıldır yıllık bağışta bulundum. Kısa süre 
önce, müşterilerimden birinden yönetim kuruluna 
katılmasının istendiğini öğrendim. Bu yardım 
kuruşuna bağış yapmaya devam edebilir miyim?

Y:  Evet. Müşteriniz yönetim kuruluna katılmadan önce bu 
yardım kuruluşuna bağış yapma geçmişiniz var; ancak 
bağışınızı ileride önemli ölçüde arttırma kararınızı 
yöneticiniz ve/veya Uyum ve Faaliyet Riski görevliniz ile 
incelemeniz gerekir.

S:  Kızım halen finans bölümünde lisans derecesi için 
okuyor. Bizim ekibimizde açık olan bir stajyerlik için 
öz geçmişini işe alma görevlisine gönderebilir miyim?

Y:  Hayır, bankadaki nüfuzunuzu ve konumunuzu kendinizin 
veya bir aile üyesinin kişisel yararı için kullanamazsınız. 
Ama kızınızin şirkette stajyer olmak için normal standart 
işe alma uygulamalarını izlemesini memnunlukla karşılarız. 
Bir aile üyesinin yetkinlikleri temelinde bir konum için 
seçilmesi durumunda aynı ekibe yerleştirilmesine izin 
verilmeyecektir.
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Dışarıdaki iş faaliyetleri
Bank of America’daki göreviniz dışında yürütülen 
faaliyetlerden, istihdamdan veya başka ilişkilerden bir 
çıkar çatışması veya başka bir risk ortaya çıkabilir. Bank of 
America’daki göreviniz ve sorumluluklarınız dışındaki hiçbir 
iş ilişkisinden şirket adına hareket etmemeniz veya şirketi 
temsil ediyor gibi görünmemeniz gerekir. Onay gerektiren 
faaliyetler için, tüm gerekli onayları dışarıdaki bir iş 
faaliyetine başlamadan önce faaliyeti Çalışan Yatırımı İzleme 
(AIM) sisteminde açıklayarak almanız gerekir.

Dışarıda bu gibi iş faaliyetleri ve ilişkileri ararken Bank of 
America kaynaklarını sınırlı şekilde kullanmanıza izin vardır 
(fiziksel mekan, tedarik malzemeleri, iletişim yöntemleri veya 
zaman dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere). Ancak, iş, 
yurttaşlık veya yardım ile ilgili dışarıdaki hiçbir faaliyetin 
işinizi yapmanızı engellemesine izin vermemeniz, dışarıdaki 
bir iş faaliyeti ile ilgili buluşlar geliştirmek için Bank of 
America kaynaklarını kullanmamanız ve Dışarıdaki bir İş 
Faaliyeti ile ilgili olan hiçbir önemli, kamuya açık olmayan 
bilgiyi (MNPI) veya başka hassas verileri banka mülklerinde 
depolamamanız gerekir. Çok az bir istisna ile Bank of 
America genel olarak çalışanları kâr amaçlı bir kuruluşun 
yönetim kurulunda, özellikle halka açık bir şirketin yönetim 
kurulunda kişisel sıfatla görev yapmayı teşvik etmez ve ek 
onaylar gereklidir.

Daha fazla bilgi için:

• Dışarıdaki İş Faaliyetleri — Kurumsal Politika
• Birincil istihdam dışındaki iş çıkarları
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi
• Geçerli iş koluna özgü kılavuzlar

İş dışındaki faaliyetler
Hepimizin halkın güvenini ve itimadını hak eden, yüksek 
mesleki davranış standartları ile tutarlı bir tarzda hareket 
etmesi beklenmektedir.

İş dışındaki davranışlarınızın Bank of America’nın itibarını/
markasını, müşteri ilişkilerini, çalışma arkadaşı ilişkilerini 
ve sizin görevinizi etkileme potansiyeline sahip olduğunun 
farkında olmanız gerekir. İş dışındaki eylemleriniz Bank of 
America ile ilişkilendirildiği takdirde, ilişkilendirme kasıtsız 
olsa bile, özellikle davranışlar bizim değerlerimiz veya bu 
Etik İlkeler ile çeliştiği takdirde fiili veya algısal olarak çıkar 
çatışması veya davranış sorunu ortaya çıkabilir.

İstihdam hükümlerini ve koşullarını içeren koruma altındaki 
konuşmalar dışında, fiili veya algısal olarak bir çıkar 
çatışması ortaya çıkaran iş dışındaki davranışlar istihdamın 
feshedilmesine kadar varabilecek olan disiplin önlemine yol 
açabilir.

S:  Kâr amacı gütmeyen yerel bir kuruluşta yönetim 
kurulunda görev yapmam istendi. Onay almam  
gerekir mi?

Y:  Evet, ister kâr amaçlı olsun ister kâr amacı gütmeyen 
olsun, bir kuruluşun yönetim kurulunda görev yapmadan 
önce onay almanız gerekir. Ek rehberlik için lütfen 
Flagscape üzerindeki Dışarıdaki İş Faaliyetleri bölümüne 
gidin.

S:  Dışarıdaki bir iş faaliyetini nasıl açıklarım?

Y:  Onay gerektiren tüm faaliyet AIM sisteminde 
açıklanmalıdır. Bu açıklama yöneticinizden onay almanızı 
ve faaliyet için gerekli olabilecek tüm ilave onayları 
almanızı kolaylaştıracaktır. Ek rehberlik için, lütfen 
Flagscape üzerinde birincil istihdam dışında İş faaliyetleri 
bölümünü ziyaret edin.

S:  Eğer dışarıdaki bir iş faaliyeti önceden onaylanmışsa, 
daha fazla eylem gerektirir mi?

Y:  Evet, önceden açıklanmış dışarıdaki bir faaliyetin detayları 
değişirse, açıklamanızı AIM sisteminde güncellemeniz 
gerekir. Bank of America, onayı herhangi bir zamanda 
reddedebilir veya geri alabilir ve katılım Şirket tarafından 
belirlenen ve kabul edilen süre içerisinde sonlandırılmalıdır. 
Ek rehberlik için, lütfen Flagscape üzerinde Birincil 
istihdam dışında iş faaliyetleri bölümünü ziyaret edin.

20 | 2023 Etik İlkeler | Etiğe uygun hareket ederiz



Rüşvet ve Yolsuzluk
Bir kararı uygunsuz şekilde etkilemek, bir avantaj sağlamak 
veya iş elde etmek veya işi elde tutmak amacı ile hiçbir 
müşteriye, devlet çalışanına veya başka herhangi bir kişiye 
para veya değerli herhangi bir şey veremez, vaat edemez 
veya teklif edemezsiniz. Bu tür bir davranışta bulunursanız, 
kendinizi ve şirketi potansiyel düzenleyici, hukuki ve/veya 
cezai sorumluluğa ve önemli itibar kaybına maruz bırakırsınız 
ve müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve topluluklarımızın 
güvenini zedelersiniz.

Daha fazla bilgi için:

• Rüşvetle Mücadele Yolsuzlukla Mücadele  
Flagscape sitesi

• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi

Hediyeler ve Eğlence
Promosyon ögeleri dahil, hediyeler ve eğlence aktivitesi 
sağlanması finansal hizmet sektöründe sıklıkla karşılaşılan 
bir durumdur; ancak birçok ülke bu faaliyetleri düzenleyen 
kurallara sahiptir. Bank of America’yı hukuki ve/veya cezai 
sorumluluğa maruz bırakabilecek veya toplumun Bank of 
America’ya olan güvenini tehdit edebilecek uygunsuzluktan 
veya uygunsuzluk görünümünden kaçınmak için söz konusu 
kurallara uymanız gerekir.

Müşterilere, potansiyel müşterilere veya üçüncü taraflara 
hediye veya eğlence aktivitesi sağladığınız veya onlardan 
kabul ettiğiniz zaman bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. 
Karşılıklı hediye veya eğlence aktivitesi sağlanmasının makul 
olmasını ve meşru bir iş amacı için olmasını (kişisel özellikte 
olmadığı sürece) ve kurumsal ve yerel politikalarımıza uygun 
olmasını sağlamanız gerekir. 

Uygunsuz olarak algılanabilecek olan çok müsrif, sık veya 
aşırı hediyeler veya eğlence sağlamanız veya almanız 
yasaktır. Hediye ve eğlence faaliyetleriniz belirli dolar sınırları 
(veya yerel para eşdeğerleri) ile sınırlandırılabilir ve/veya 
belirli ön onay eşiklerine tabi olabilir.

Daha fazla bilgi için:

• Çıkar Çatışmaları — Kurumsal Politika
• Çalışanlar arasındaki kişisel ilişkiler (Çalışan El Kitabı)
• ABAC Hediyeler ve Eğlence — Kurumsal Politika
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi
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ABD’de siyasi katkılar ve faaliyetler
Genel olarak, adaylara, partilere ve komitelere geçerli 
yasal sınırlar içinde kişisel siyasi katkılar yapabilirsiniz. 
Sektör düzenlemeleri ve federal, eyalet veya yerel yasalar 
nedeni ile, belirli işletmelerin çalışanları veya belirli kapsam 
sorumlulukları olan çalışanlar bazı siyasi katkıları yapmaktan 
veya bazı politik faaliyetlere girişme konusunda kısıtlanabilir.

Hiçbir koşul altında, başka çalışanları siyasi katkılar yapmaya 
mecbur tutamazsınız veya zorlayamazsınız. Çalışanlar  
şirket tesislerinde politik fon toplama veya talep etme 
faaliyetlerine girişmek için hiçbir şirket kıymetinden veya 
personelinden yararlanamaz.

Daha fazla bilgi için:

• Rüşvetle Mücadele Yolsuzlukla Mücadele  
Flagscape sitesi

• ABAC ABD Siyasi Faaliyetler — Kurumsal Politika
• ABD Siyasi Faaliyetler SSS
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi

Devlet çalışanları ile etkileşimler
Bir çıkar çatışması veya karşılıklı çıkar önerisi olarak 
algılanabilecek ise hiçbir devletin, temsilcinin, devlet malı 
olan veya devlet tarafından kontrol edilen işletmenin hiçbir 
çalışanına, siyasi partiye veya siyasi görev adayına para veya 
değerli herhangi bir şey teklif etmemeli, vermemeli veya 
vermeyi vaat etmemelisiniz. Devlet kuruluşları ve bunların 
çalışanları ile etkileşimler, şirketi ve onun çalışanlarını çeşitli 
kamu politikası, hukuk ve uyum riskleri karşısında bırakabilir. 
Devlet görevlilerine sağlanacak herhangi bir hediye ve 
eğlence için yöneticinizden ve Uyum ve Faaliyet Riski 
görevlinizden ön onay almak zorundasınız.

Politika kapsamındaki devlet kuruluşlarının/çalışanlarının 
türleri dahil ek bilgi için lütfen ABAC Hediyeler ve Eğlenceler 
— Kurumsal Politikası'nı inceleyin. Devlet çalışanları 
ile etkileşimde bulunurken özellikle tedbirli olmanız 
beklenmektedir ve bir Bank of America iş ilişkisini uygunsuz 
şekilde etkilemeyi amaçlıyormuş gibi algılanabilecek olan bir 
davranışa girişmemelisiniz.

Bu bölümdeki hiçbir şey çalışanların SEC, Financial Industry 
Regulatory Authority, Inc., Ulusal İş İlişkileri Kurulu, Mesleki 
Güvenlik ve Sağlık İdaresi gibi devlet kuruluşlarına ve benzer 
düzenleyici kuruluşlara şikayette bulunmasını engellemeyi 
amaçlamamaktadır.

Daha fazla bilgi için:

• ABAC Hediyeler ve Eğlence — Kurumsal Politika
• ABAC ABD Siyasi Faaliyetler — Kurumsal Politika
• ABD Siyasi Faaliyetler SSS
• Çalışanlara Bildirim
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Üçüncü taraflarla etkileşimler 
Bank of America birçok süreçte, faaliyette ve üründe 
üçüncü taraflar kullanmakta ve aynı zamanda dış kaynak 
kullanılan bu gibi faaliyetlerin güvenli ve sağlam şekilde 
ve geçerli tüm politikalara, yasalara ve düzenlemelere 
uygun olarak yürütülmesini sağlamaktadır. Tüm tedarik 
zincirimizde üçüncü tarafları görevlendirme çalışmalarımızın, 
dünyanın çeşitli yerlerinde yapmakta olduğumuz çevresel, 
çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetim (ESG) çalışmalarını 
desteklemesi amaçlanmaktadır. İş yaptığımız toplulukları 
geliştirmek için tüm tedarik zincirimizde şirketimizin çok 
çeşitli üçüncü tarafları kullanımını artırmaya ve etkili bir 
çevresel ve sosyal değişim elde etmeye bağlıyız. Üçüncü 
taraflardan ESG beklentilerimiz hakkında daha fazla bilgiyi 
Tedarikçi İlkelerimiz içerisinde bulabilirsiniz.

Üçüncü taraflar sekiz iş kolumuzun her birisine yardımcı 
olmakta kritik bir öneme sahiptir ve kontrol işlevleri onların 
kabiliyetlerine olanaklar sağlamaktadır. Üçüncü taraflar veya 
başka hizmet tedarikçileri ile ilişkilerden bir çıkar çatışması 
ortaya çıkabilir. Mallar veya hizmetler için üçüncü taraflara 
siparişler, sözleşmeler, taahhütler veya görevler verilmesini 
onaylama veya bunları verme yetkiniz varsa, fiili veya algısal 
olarak bir kayırmacılıktan kaçınmak için bunu nesnel iş 
standartları temelinde yapmanız gerekir. Bank of America 
çalışanları ile yine Bank of America müşterisi olabilecek olan 
üçüncü taraflar arasındaki etkileşimler geçerli tüm Bank of 
America politikalarına ve mesafeli işlem ilkelerine uygun 
şekilde yürütülmelidir. 

Küresel Tedarik, üçüncü taraf risk yönetimi çerçevesini 
belirleyen Bank of America kuruluşudur. İş ve risk yönetimi 
faaliyetlerinin gereklilikleri dahil olmak üzere, bu program, 
şirketin üçüncü taraf görevlendirme ömür döngüsünü 
yönetmek için tutarlı, sürdürülebilir ve etkili olan risk temelli 
bir süreç sürdürme hedefini destekler. Tüm üçüncü taraf 
etkileşimleri için Küresel Tedarik görevlendirilmelidir.

Daha fazla bilgi için:

• Üçüncü Taraf — Kurumsal Politika
• Üçüncü Taraf Yönetimi Flagscape sitesi
• Tedarikçi İlkeler
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İletişimlerimizde adil ve samimi oluruz
Medya araştırmalarını yanıtlamak
Geniş anlamda pazarlama, iletişim, kamu politikası ve 
kurumsal ilişkiler faaliyetlerimizin bir parçası olarak haber 
medyası ile etkileşim sayesinde Bank of America markasını 
hem geliştirmeye hem korumaya çalışırız. Bir muhabir 
veya medya üyesi sizinle iletişim kurduğu veya size geldiği 
ve şirket adına konuşmanızı istediği takdirde onları Bank 
of America basın odasının Gazeteci Kaynakları bölümüne 
yönlendirmeniz gerekir. Yalnızca Bank of America’nın Medya 
İlişkileri personeli tarafından belirlenen çalışanlar, sözcüler 
olarak şirket namına ve hesabına medya ile konuşma 
yetkisine sahiptir.

Şirket adına, sosyal medya dahil, medya ile konuşacağınızı 
veya iletişim kuracağınızı öngördüğünüz takdirde Medya 
İlişkileri ekibinin bir üyesinden onay almak ve iş koluna özgü 
geçerli politikalara ve prosedürlere uymak zorundasınız. 
Şirketin işi, planları veya stratejisi, kurumsal veya idari 
konuları, faaliyet sonuçları hakkında şirket adına bilgi ve 
yorum istekleri veya şirketin performansı hakkında bilgi 
istekleri buna dahildir. Ayrıca gerek “kayıt içi”, “kayıt dışı” 
gerekse de “arka plan” temelinde şirket adına yorum veya 
bilgi istekleri de buna dahildir. Medya İlişkileri Ekibinin veya 
Hukuk Departmanının katılımı olsun veya olmasın, şirket 
adına hareket eden çalışanların dahili konferans aramaları, 
webcast ve dahili e-postalar veya başka yazılı materyaller 
veya sunumlar gibi şirketin gizli veya sahipli bilgilerine 
medya üyeleri için erişim sağlaması veya onlara bunların 
özetini vermesi yasaktır.

Bu politikalar geçerli istihdam, menkul kıymetler yasaları 
veya geçerli olan başka yasalar, kurallar ve düzenlemeler 
kapsamında korunan haklarınızı çiğneme veya ihlal etme 
amacını taşımamaktadır. Ancak şirketteki istihdam süreniz 
boyunca öğrenilen MNPI, özel, gizli veya mahrem bilgileri 
veya herhangi bir gizli müşteri veya istemci bilgisini 
açıklayamazsınız ancak şirket politikalarında özellikle 
belirtilmiş veya bu İlkelerdeki Çalışanlara Bildirim bölümünde 
açıklanmış olan durumlar bunun dışındadır. Şirket ile ilgili 
olmayan konular hakkında medya tarafından sizinle iletişime 
geçilmesi halinde ve bu durum işvereniniz olarak şirkete 
olumsuz şekilde yansıyabilecek veya yüksek profilli medyanın 
dikkatine yol açabilecek olduğu takdirde yöneticinizi ve 
Medya İlişkilerini uyarmanız gerekir. Bu durumlar, şirketi 
doğrudan içermemesine karşın medya sizin şirketle 
bağlantınızı vurgulayabilir ve bu da siz ve Medya İlişkileri için 
sorulara yol açabilir ve şirket için itibar riski oluşturabilir.

Daha fazla bilgi için:

• Bank of America haber odası
• Medya İlişkileri
• Çalışanlara Bildirim
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Elektronik iletişimler ve sosyal medya
Elektronik iletişimler toplam iş verimliliğini iyileştirmemize 
yardım eder ve Bank of America’nın iş yapma şeklinin önemli 
bir parçasıdır. Tüm geçerli elektronik iletişim politikalarına 
uymak müşteri güvenini sürdürür, markamızı korur ve riskleri 
en alt düzeye indirir. 

Önemli, herkese açık olmayan, özel, gizli ve kişisel olabilecek 
olan bilgiler dahil, şirket bilgilerini paylaşmak için şirket 
tarafından onaylanmış iletişim cihazlarını, onaylanmış 
uygulamaları ve onaylanmış bağlantı hizmetlerini 
kullanmaktan hepimiz sorumluyuz.

Dahili ve harici sistemler, cihazlar, araçlar ve uygulamalar 
kullanan tüm elektronik iletişim faaliyetleri yasanın izin 
verdiği en geniş ölçüde Bank of America tarafından 
veya onun adına izlemeye ve saklamaya tabidir.2 İletişim 
faaliyetleri e-posta, SMS mesajı, anında mesajlaşma, sohbet, 
sesli, görüntülü, işbirliği araçları ve web yayını ve konferans 
görüşmesini sosyal medya üzerinden sohbetler ve işbirliği 
fonksiyonları dahil olmak üzere içerebilir ancak bunlarla  
sınırlı değildir.

Yazılı iletişim ilkelerimize uyulması, çalışanların şirket 
tarafından onaylanmamış uygulamaları veya cihazları iş ile 
ilgili yazılı elektronik iletişim için kullanamayacağı anlamına 
gelir. Onaylanmamış uygulamalar arasında tipik olarak kişisel 
diz üstü bilgisayarlar, tabletler ve kişisel telefonlar gibi 
kişisel cihazlarda bulunan kişisel iletişim özellikleri yer alır.

Bu kişisel iletişim özellikleri sıklıkla şunları içerir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir: kişisel e-posta, dijital ve SMS mesajı, 
anında mesajlaşma, sohbet, iMessage ve sesli/görüntülü 
işbirliği araçları. Şirketçe onaylanmamış uygulamalardan 
veya kişisel cihazlardan kaynaklanan işle ilgili iletişimleri 
izleyemez, garanti edemez, oluşturamaz veya saklayamaz. 

Şirket tarafından yönetilen cihazları ve uygulamaları, 
interneti ve e-postayı kişisel iletişimler için, kişisel olarak 
kullanmanıza sınırlı şekilde izin verilir. Üretkenliğin olumsuz 
şekilde etkilenmemesini sağlamak için kaynakların kullanımı 
izlenebilir ve incelenebilir. Bunu yaparken, sistemlerin 
bütünlüğünü sağlamalı (ör. kötü amaçlı yazılımların 
kullanımının izlenmesi veya uygun olmayan veri aktarımı) ve 
şirketi sorumluluk ya da risk altına sokacak faaliyetlerden (ör. 
yasadışı taciz veya davranış iddiaları) kaçınmalısınız. 

Tüm elektronik iletişimler ve sosyal medya kullanımı (hem 
dahili hem harici) ABD’de ve bir Çalışan El Kitabının olduğu 
ülkelerde bu İlkeler ve Çalışan El Kitabının standartlarına, 
geçerli olduğu şekilde, uymalıdır. Şirket hakkındaki herhangi 
bir iletişim bakımından olduğu gibi sosyal medyayı 
kullanırken de etiğe uygun hareket etmeniz hatırlatılır. Sosyal 
medyadaki davranışınız yalnızca kişisel ve mesleki olarak 
sizi değil aynı zamanda Şirketin markasını da etkileyebilir. 
Ayrımcı sözler, taciz ve şiddet tehdidi içeren sosyal medya 
gönderilerine ve başka içeriklere veya benzer uygunsuz 
veya yasaya aykırı davranışlara hoşgörü gösterilmeyecektir 
ve çalışanları istihdamın feshedilmesine kadar varabilecek 
olan disiplin önlemine tabi bırakabilir. Ayrıca, düzenleyici 
gereklilikleri yüzünden tabi olabileceğiniz iş koluna özgü 
herhangi bir sosyal medya politikasının veya başka 
kısıtlamaların farkında olmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için:

• Elektronik İletişimlerin Saklanması — Kurumsal Politika
• Elektronik İletişimler Kılavuzu
• Çalışan El Kitabı
• Bank of America’da sosyal medya Flagscape sitesi
• İş koluna özgü sosyal medya politikaları

ve diğer kısıtlamalar

2  Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka ülkelerde, geçerli olan şekilde, yerel yasalar ve düzenlemeler temelinde izin verildiği zaman, çalışanlar, şirket tarafından kontrol edilen 
veya edilmeyen herkese açık herhangi bir sosyal medya dahil olmak üzere şirket tarafından kontrol edilen veya herkes tarafından kullanılabilen sistemlerde, platformlarda, 
donanımda veya yazılımda iletilen veya depolanan elektronik iletişimler bakımından bir gizlilik beklentisi içinde olmamalıdır. Yerel yasalar ve düzenlemeler hakkındaki sorular 
için çalışanlar kendi yerel Uyum ve Faaliyet Riski görevlileri veya Hukuk Departmanları ile iletişime geçmelidir.
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Bilgileri koruruz
Müşteri bilgileri
Müşterilerimizin kişisel ve finansal bilgilerini sorumlu 
ve yasal bilgi toplama, işleme ve kullanma uygulamaları 
aracılığıyla koruma altında ve güvende tutarak gizlilik 
haklarına saygı gösterme konusunda kararlıyız. Uygun iş 
amaçları dışında müşteri bilgilerine ulaşmamanız veya 
bunları kullanmamanız gerekir ve müşteri bilgilerinin 
gizliliğini ve güvenliğini korumanız gerekir. Gizlilik ve bilgi 
güvenliği hakkındaki dahili kurumsal politikalarımız ve 
standartlarımız müşteri bilgilerini koruma ve güvende tutma 
ve ayrıca onları uygun şekilde kullanma ve bireylerin gizlilik 
haklarına saygı göstererek kişisel verilerin sorumlu bir 
şekilde işlenmesi konusundaki kararlılığımızı güçlendirme 
göreviniz hakkında ek ayrıntılar sağlamaktadır. Ayrıca, 
kurumsal müşterilerimiz ile ilgili MNPI dahil olmak üzere  
tüm gizli bilgiler için “Bilme İhtiyacı” ilkesinin farkında 
olmanız gerekir.

Düzenleyici makamlardan alınan 
denetleme ile ilgili bilgiler
Düzenleyici makamlardan alınan denetleme ile ilgili bilgilere3 
gizli muamelesi yapılmalıdır. Kuruluşa bağlı olarak, bu gibi 
materyaller açık yazılı izin olmaksızın Bank of America’nın 
paylaşma veya yayma izni olmayan devlet mülkü olarak 
değerlendirilebilir. Düzenleyici makamlardan alınan bilgiler 
güvende tutulmalıdır ve uygun yetki olmadan Bank of 
America’nın dışında dağıtılmamalıdır. Bu gibi bilgiler, şirket 
içinde yalnızca bilgileri “Bilmeye İhtiyacı” olan diğer çalışanlar 
ile paylaşılmalıdır. Daha fazla bilgi için, Küresel Düzenleyici 

İlişkileri’ne başvurun.

Bank of America bilgileri
Açıklanması durumunda rakipler tarafından kullanılabilecek 
veya şirkete veya müşterilere zarar verebilecek olan iş 
planları, pazar koşulları gibi Bank of America hakkındaki gizli 
veya özel bilgiler ve üçüncü taraf bilgilerini güvende tutmanız 
ve açıklamamanız gerekir. Bu gibi bilgiler şirket içinde 
yalnızca görevlerini yerine getirmek için bilgileri “Bilmeye 
İhtiyacı” olan diğer çalışanlar ile paylaşılmalıdır. Bank of 
America hakkındaki bilgileri “Bilme İhtiyacı” temelinde 
paylaşma hakkında sorularınız varsa yöneticinize danışın.

Çalışan bilgileri
Uygun iş amaçları dışında başka bir çalışanın bilgilerine 
ulaşmamanız veya başka bir çalışanın bilgilerini 
kullanmamanız gerekir ve bu tür bilgilerin gizliliğini ve 
güvenliğini korumanız gerekir. Çalışan Bilgilerini Koruma 
Taahhüdü — Kurumsal Politika, çalışanların, yöneticilerin 
ve üçüncü tarafların ABD’li çalışanların bilgilerini nasıl 
kullanması gerektiği hakkında gereklilikleri belirlemektedir. 
ABD dışında, ülkeye özgü Veri Koruma Bildirimleri 
bulunmaktadır ve bunlar yerel İnsan Kaynakları iş ortağınız 
veya Uyum ve Faaliyet Riski görevliniz tarafından temin 
edilebilir.

Üçüncü taraf bilgileri
Bank of America’nın ürünler veya hizmetler satın alması 
hakkındaki tüm bilgileri veya Bank of America’nın üçüncü 
bir taraftan aldığı diğer bilgileri gizli ve güvende tutmanız 
gerekir. Söz konusu bilgilerin paylaşılması Bank of 
America’ya ve üçüncü tarafa rekabet ile ilgili zarar verebilir, 
Bank of America’nın veya üçüncü tarafın bir rakibine 
uygunsuz avantaj sağlayabilir ve Bank of America’nın üçüncü 
tarafla olan sözleşmelerini ihlal edebilir. Bazı durumlarda 
MNPI için “Bilme İhtiyacı” ilkesini de ihlal edebilir. 

Daha fazla bilgi için:

• Gizlilik ve Sınır Ötesi Veri Hareketi — Kurumsal Politika
• Bilgi Güvenliği — Kurumsal Politika 
• Bilgi Duvarı — Kurumsal Politika
• Güvenlik ve Gizlilik Flagscape sitesi
• Kurumsal Veri Yönetimi — Kurumsal Politika
• Üçüncü Taraf — Kurumsal Politika 
• Üçüncü Taraf Yönetimi Flagscape sitesi

3  Denetleme ile ilgili bilgiler şunları içerir: geçerli banka düzenleyici kuruluşları tarafından bankanın incelenmesi veya denetlenmesi ile ilgili tüm bilgiler ve 
materyaller, banka düzenleyici kuruluşları tarafından yapılan incelemelere veya denetlemelere yanıt veren veya bunlarla ilgili herkese açık olmayan bilgilere 
atıfta bulunan şirket materyalleri ve geçerli bankacılık düzenleyicilerine giden veya onlardan gelen yazışmalar.
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Bank of America fikri mülkiyeti
Mülkiyet Hakları ve Bilgi Sözleşmesine uygun olarak, Bank of 
America için veya Bank of America kaynaklarını kullanırken 
yarattığınız tüm kıymetler şirketin malıdır ve Bank of 
America’dan ayrılsanız bile onun malı olarak kalır. 

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz.  
Başkalarının fikri mülkiyetini gizlilik yükümlülüklerini veya 
fikri mülkiyet yasasını ihlal edecek şekilde elde etmememiz, 
kullanmamamız, satmamamız veya dağıtmamamız gerekir. 

Daha fazla bilgi için:

• Fikri Sermaye ve Mülkiyet Flagscape sitesi 
• Tescilli Haklar ve Bilgi Sözleşmesi

S:  Önceki işverenimden olan materyallerden Bank of 
America’da yararlanabilir miyim?

Y:  Önceki işverenlerden olan hiçbir materyali Bank of 
America’da kullanamaz, referans olarak kullanamaz 
veya dağıtamazsınız. Bunların örnekleri arasında taktik 
belgeleri, el kitapları, yazılım kodları, analiz modelleri 
ve herkese açıklanmamış diğer tüm materyaller 
bulunmaktadır ama bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca Bank 
of America materyallerinden ilerideki hiçbir işvereninizde 
yararlanamazsınız. Ek bilgi ve rehberlik için lütfen Mülkiyet 
Hakları ve Bilgi Sözleşmesi bölümüne gidin.
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Bilgiyi kötüye kullanmayacağız
Menkul kıymet veya finansal enstrüman 
ticareti üzerindeki kısıtlamalar
Elinizde Bank of America dahil herhangi bir şirkete ait MNPI 
bulunması durumunda o şirketin menkul kıymetlerini veya 
finansal araçlarını gerek kişisel olarak gerek başka bir kişi 
aracılığıyla dolaylı olarak satın almanız, satmanız, tavsiye 
etmeniz veya bunların ticaretini yapmanız yasaktır. Bu gibi 
faaliyetler menkul kıymetler yasaları kapsamında içeriden 
bilgiye dayalı ticaret oluşturabilir çünkü bunlar bir bireyin 
veya şirketin herkese açık olmayan bilgilerden yasaya aykırı 
şekilde yararlanmasına olanak vererek menkul kıymetler 
piyasalarında sahtekarlık yapılmasını içermektedir. 

Ek olarak, bu gibi bilgileri, aile bireyleri dahil onları 
kötüye kullanabilecek olan başkalarına iletmemeniz veya 
açıklamamanız gerekir. Bunu yapmak güven veya itimat 
yükümlülüğünüzün ihlali olmakla kalmayacak aynı zamanda 
birçok ülkenin yasalarının yanı sıra ABD federal ve eyalet 
yasalarının ihlalini oluşturabilecektir.

MNPI alınması durumunda, menkul kıymetler ticareti yapma 
ve başka faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar ile ilgili özgün 
rehberliğe dikkat ederek Bilgi Duvarı — Kurumsal Politika 
ve sorumluluk alanınızla ilgili olan diğer tüm politikaları 
ve prosedürleri bilmeniz, anlamanız ve bunlara uymanız 
gerekmektedir.

Bir çalışan olarak, Bank of America menkul kıymetlerinin 
ticaretini yapmanızla ilgili olarak aşağıdakiler dahil ek 
kısıtlamalar bulunmaktadır:

• Bir Bank of America direktörü veya üst düzey yöneticisi 
olmanız durumunda veya şirket tarafından “içerideki kişi” 
olarak belirlenmiş olmanız halinde (“Belirlenmiş İçerideki 
Kişi”) Bank of America menkul kıymetlerinin ticaretini 
yapmadan önce onaylar almak zorundasınız.

• Bank of America direktörleri, üst düzey yöneticileri ve 
Belirlenmiş İçerideki Kişileri, Bank of America menkul 
kıymetleri bakımından finansal koruma, spekülatif 
ticaret veya türev menkul kıymetler ticareti yapamaz. 
Bu, Bank of America menkul kıymetleri bakımından 
açığa satışları ve satma opsiyonu, satın alma hakkı, 
ön ödemeli değişken vadeli sözleşme, hisse senedi 
swapı, yapılandırılmış türev ürünler veya borsa fonları ve 
diğer opsiyonlar veya türevlerin ticaretinin yapılmasını 
yasaklamaktadır. 

• Diğer Bank of America çalışanları Bank of America 
menkul kıymetlerinin spekülatif ticaretini yapmamalıdır.  
Bu, halihazırdaki Bank of America hisselerine ilişkin 
uzun pozisyona istinaden riskten kaçınma amacıyla 
yapılmadığı sürece (örneğin karşılığı olan alış opsiyonu 
yazmak veya karşılığı olan satış opsiyonu satın almak); 
açığa satış, alış, satış ve diğer opsiyon işlemleri, hisse 
senedine dayalı türev ürün işlemlerini yasaklamaktadır.

İşleminizin potansiyel spekülatif özelliği hakkında sorularınız 
varsa lütfen yöneticiniz, Uyum ve Faaliyet Riski görevliniz 
veya Hukuk Departmanı ile görüşün.

Daha fazla bilgi için:

• Bank of America Menkul Kıymetlerinin  
Ticaretini Yaparken Ek Rehberlik

• Bilgi Duvarı — Kurumsal Politika 
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi
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MNPI, başka bir deyişle Halka Açık 
Olmayan Önemli Bilgi Nedir?
MNPI’nin tanımı geniştir. Makul bir yatırımcı söz konusu 
bilgiyi bir yatırım kararı almak için önemli bulacak olduğu 
takdirde o bilgiyi önemli olarak kabul etmeniz gerekir 
(örneğin, herkese açıklandığı takdirde bir menkul kıymetin 
veya finansal aracın piyasa fiyatını muhtemelen etkileyecek 
olan herhangi bir bilgi). Önemi değerlendirmek için net 
bir standart yoktur. Bunun yerine önem, tüm olguların ve 
durumların değerlendirilmesine dayanır. Örnekler arasında 
birleşme veya satın alma bilgileri, liderlik veya yönetim kurlu 
değişiklikleri, önemli siber güvenlik ihlalleri ve gelirlerle 
ilgili bilgiler veya başka önemli finansal bilgiler bulunabilir. 
Bir bilgi yaygın bir şekilde dağıtılmadığında veya yatırım 
topluluğuna genel olarak açık olmadığı zaman bunların 
herkese açık olmadığını kabul etmeniz gerekir. 

Başka yetki bölgelerinde MNPI’ye sıklıkla “içeriden alınan 
bilgi” veya “fiyat bakımından hassas bilgi” denmektedir. 
MNPI ve “içeriden alınan bilgi” veya “fiyat bakımından hassas 
bilgi” benzer olmakla birlikte tamamen aynı değildir. İşe özgü 
veya yetki bölgesine özgü geçerli politikaları ve prosedürleri 
bilmeniz gerekir ve sorularınız konusunda Uyum ve Faaliyet 
Riski görevlinize danışmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için:

• Bilgi Güvenliği — Kurumsal Politika
• Bilgi Duvarı — Kurumsal Politika
• Ülkeye özgü politikalar ve prosedürler
• Geçerli iş koluna özgü kılavuzlar
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi

S:  Kişisel cihazlar ile gerçekleştirilen sesli iletişimler 
üzerinde herhangi bir kısıtlama var mı?

Y:  Kişisel bir cihazda sesli iletişimlere izin vardır ancak 
çalışanın herhangi bir ses kaydı gerekliliğine veya 
yükümlülüğüne tabi olmaması gerekir. Herhangi bir ses 
kaydı gerekliliğine tabi olan çalışanlar şirket tarafından 
yönetilen cihazları kullanmak zorundadır ve kendilerinin 
iş koluna özgü gereklilerine bakmalıdır. Ancak çalışanlara, 
işle ilgili yazılı iletişimleri kişisel cihazları üzerinden 
göndermeleri veya almalarına izin verilmediği hatırlatılır.
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Bank of America kıymetlerini koruruz
Bank of America mülklerine ve varlıklarına gerekli şekilde 
dikkat göstermemiz ve bunları hırsızlık, kayıp, dikkatsizlik, 
boşa harcanma ve siber güvenlik tehditlerinden korumamız 
gerekir. Banka’nın mülkleri ve varlıkları verimli şekilde ve 
yalnızca iş amaçları için kullanılmalıdır.

Şunları yapmamanız gerekir: 

• Bank of America’dan para, fonlar veya değerli herhangi 
bir şey çalmak, zimmete geçirmek veya kötüye 
kullanmak. Bunu yapmak, yasaya ve Bank of America 
politikasına göre sizi potansiyel hukuki ve/veya disiplin 
temelli yaptırımlara maruz bırakır. 

• Bank of America kıymetlerini kişisel kazanç için 
kullanmak. İstihdamınız sayesinde öğrendiğiniz gizli veya 
sahipli bilgilerin kişisel şekilde kullanılması buna dahildir.

• Yapmaya yetkiniz olmadığı veya yöneticinizin onayı 
olmadığı sürece Bank of America kıymetlerini 
tesislerden çıkarmak.

• Resmi Bank of America kırtasiye malzemelerini, 
kurumsal markayı, belgeleri, adını, ticari markasını veya 
logolarını ticari kazanç için kullanmak.

• İnternet, telefon veya e-posta ayrıcalıklarınızı kötüye 
kullanmak. Ek bilgi için bu İlkelerin Elektronik iletişimler 
ve sosyal medya bölümüne bakın.

Şirket tarafından verilen donanımı, yazılımı ve cihazları 
çalınmaya, kaybolmaya veya yetkisiz kullanıma karşı 
korumanız beklenmektedir. Oturum açma bilgilerinizi 
korumanız ve e-posta eklerini açarken veya bağlantılara 
tıklarken dikkatli olmanız gerekir, çünkü bunlar şirkete önemli 
kötü amaçlı yazılım riski getirebilir. İster kuşku uyandıran, 
ister fiili olsun, aşağıdaki vakaların tümünü hemen InfoSafe’e 
bildirmelisiniz: 

• Verilerin tehlikeye düşmesi, yanlış yönlendirilen 
e-postalar veya kaybolan belgeler 

• Ağımıza veya iş alanlarımıza yetkisiz  
erişim denemeleri

• İş yapmak için kullanılan izin verilmiş kişisel cihazlar 
(örneğin akıllı telefon) dahil kaybolan veya çalınan 
elektronik donanım veya giriş kartları 

• Bir müşterinin veya çalışanın kimliğini taklit etmek gibi 
sosyal mühendislik

• Gizli veya özel bilgilere yetkisiz erişim veya bunların 
yüklenmesi

• Alışılmamış veri tabanı veya sistem günlüğü 
anormallikleri

Daha fazla bilgi için:

• Çalışan El Kitabı
• Kurumsal Dolandırıcılık Riski Yönetim Standardı
• Bilgi Güvenliği — Kurumsal Politika 
• Bilgi Duvarı — Kurumsal Politika 
• Tescilli Haklar ve Bilgi Sözleşmesi
• Geçerli iş koluna özgü kılavuzlar

Bank of America kıymetleri aşağıdakileri içerir ama bunlarla sınırlı değildir:
• Bilgisayar donanım veya 

yazılım buluşları

• Müşteri listeleri veya 
bilgileri

• Fikri mülkiyet

• Veri işleme sistemleri

• Para ve fonlar

• Veritabanları

• Kayıtlar

• Ekipman

• Referans materyaller

• Mobilyalar

• Raporlar

• Dosyalar

• Tedarik malzemeleri

• Fikirler

• Teknoloji

• Kurumsal işlemler ve 
müşteri işlemleri dahil 
Bank of America’nın işi 
hakkındaki bilgiler 

• E-postanız ve internet 
erişimiz dahil şirketin 
bilgi sistemleri ve özel 
bilgisayar sistemleri
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Yasalara ve yönetmeliklere uyarız
İster kişisel olarak ister Bank of America adına, herhangi bir 
yasayı, kuralı, düzenlemeyi ve dahili şirket politikasını veya 
prosedürünü ihlal eden hiçbir davranışta bulunamazsınız.

Yönlendirme Yönetim Sistemi (TRMS) potansiyel 
olarak şüpheli veya sahtekarlık içeren faaliyetleri 
bildirmek için kullanılır. Finansal suçlar hakkında ve 
potansiyel olarak kuşkulu faaliyetin Flagscape’de Risk 
Yönetimi altında Finansal Suçlar sitesindeki Yönlendirme 
Yönetim Sistemi (TRMS) üzerinden nasıl bildirileceği 
hakkında daha fazla bilgi alın.

Kara para aklama ile mücadele ve  
ekonomik yaptırımlar
Kara para aklama, suçluların “kirli” parayı (yasa dışı 
faaliyetlerden elde edilmiş) finansal bir kuruluştan geçirerek 
“temiz” (meşru kaynaklardanmış gibi) göstermeye çalıştığı 
bir süreçtir.

Ekonomik yaptırımlar, finansal hizmetler sağlanması ve 
işlemlerin yürütülmesi dahil bir dizi faaliyete kesin sınırlar 
getiren dış politika araçlarıdır. Bunlar belirtilmiş bir bireyi, 
kuruluşu veya yetki bölgesini, belirtilmiş bir amaç veya 
faaliyet için izole etmeye veya engellemeye çalışmak 
üzere devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından 
uygulanmaktadır.

Bu kurallar bize veya topluluklarımıza zarar veren faaliyetlere 
(örneğin insan kaçakçılığı, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, 
hile, yaban hayatı kaçakçılığı ve terörizm finansmanı) girişen 
ve ayrıca ulusal güvenliği tehdit eden suçlular gibi kişileri 
hedef alır. 

Suçluların ve yaptırım hedeflerinin Bank of America’nın 
ürünlerini ve hizmetlerini kullanmasını önlemeye 
yardım etmekte hepimizin oynayacağı bir rol vardır. Bu, 
müşterilerimizi tanıma, kuşkulu faaliyeti belirleme ve üst 
kademeye iletme ve yaptırım uygulanan ülkeler, kişiler veya 
şirketler ile işlemleri üst kademeye iletme yükümlülüğünü 
içerir. Flagscape’de Risk ve Uyum altındaki Finansal Suçlar 
bölümüne giderek üzerinize düşeni nasıl yapacağınızı 
öğrenin.

Kara para aklama ile mücadele kurallarına ve ekonomik 
yaptırımlara uymak zorundayız, çünkü müfettişlerin parayı 
izlemesine ve suçluların ve yaptırım hedeflerinin kendi 
fonlarına erişmesini engellemesine olanak sağlamakta bizim 
önemli bir rolümüz vardır. 

Dünyanın her yerindeki düzenleyiciler, finansal kuruluşlara bu 
kurallar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri 
için milyarlarca dolar para cezası vermiştir.

Daha fazla bilgi için:

• Finansal Suçlar Kurumsal Politika
• Finansal Suçlar Küresel Standart
• Finansal Suçlar Flagscape sitesi
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Vergi kaçırmanın kolaylaştırılması
Hizmetleri sağlayanlar (örneğin çalışanlar, temsilciler,  
hizmet tedarikçileri ve satıcılar) şirket adına çalışırken  
vergi kaçırmayı kolaylaştırdığı takdirde,4 Bank of America 
itibar zararı veya hukuki ve cezai sorumluluk ile karşı  
karşıya kalabilir.

Vergi kaçırma, vergi kurallarına dürüst olmayan şekilde 
uyulmamasıdır (örneğin kasıtlı olarak veya çekinmeden geliri 
veya sermaye kazançlarını bildirmemek veya borçlu olunan 
vergileri ödememek). Bu durum, ne dürüst olmayan davranış 
ne de uyumsuzluk içermeyen “vergi planlamasından”  
ayırt edilmelidir.

Bir müşterinin (kurumsal bir kişilik veya bir birey) doğru 
tutarda vergi ödemekten dürüst olmayan şekilde kaçınmaya 
niyetlendiğinin farkına vardığınız zaman ya sizin kendi 
davranışınız sayesinde (örneğin sizin verdiğiniz tavsiye) ya 
da dürüst olmayan davranışı bilerek görmezden gelmenizle 
vergi kaçırmaya bilerek yardım ettiğiniz takdirde vergi 
kaçırmanın kolaylaştırılması ortaya çıkabilir. Bu durum  
çeşitli yollardan ortaya çıkabilir ama örnekler olarak: 
bir işlemin yapılandırılmasındaki veya hesapların 
oluşturulmasındaki görevinizin bir parçası olarak bir kişiye 
vergi ödemekten kaçınmaya yardım edersiniz; gerekli vergi 
yükümlülüklerinden kaçınma amacı ile alışılmadık şekilde  
para göndermeniz istenir.

Vergi kaçırmaya bilerek yardım etmemenizi sağlamak için 
bu konu hakkında bilgi sahibi olmanız ve uyanık bulunmanız 
beklenir. Vergi kaçırma hakkında herhangi bir bilgi veya 
şüphe Küresel Finansal Suçlar bölümüne bildirilmelidir.

Daha fazla bilgi için:

• Finansal Suçlar Kurumsal Politika
• Finansal Suçlar Flagscape sitesi
• Yönlendirme Yönetim Sistemi (TRMS)
• Küresel Finansal Suçlar görevlisi
• Uyum ve Faaliyet Riski yöneticisi

4  Örneğin Birleşik Krallık hükümeti Banka ve onun iştirakleri gibi kurumsal 
kuruluşlar için suçlar oluşturmuştur ve bunlar, bir kuruluş adına hareket 
eden bir kişi vergi kaçırmayı kolaylaştırdığı takdirde (bunların ödenmesi 
gereken küresel olarak her yerde) o kuruluşu cezai yükümlülük altında 
bırakmaktadır.
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Defterler ve kayıtlar
Doğru şekilde defter tutmak ve rapor etmek bizim itibarımız, 
dürüstlüğümüz ve inandırıcılığımızda yansımasını bulur 
ve bunların her biri hissedarlarımızın çıkarlarını destekler. 
Müşteri işlemleri için herhangi bir sistem kaydı, banka 
finansal kayıtları vb. dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere 
yasal, düzenleyici ve faaliyet gerekliliklerine uygun şekilde 
doğru defterler ve kayıtlar tutmak zorundasınız. 

Şirketin mali tablolarını hazırlamaktan sorumlu olan veya 
bu sürecin bir parçası olarak bilgi sağlayan tüm çalışanlar, 
gerek Bank of America içinde gerek üçüncü taraflar 
nezdinde bunlara temel oluşturan tüm işlemlerin uygun 
şekilde belgelendirilmesi, kaydedilmesi ve rapor edilmesi 
için uluslararası muhasebe ve faaliyet kontrollerini ve 
prosedürlerini sürdürmeli ve bunlara uymalıdır.

Ek olarak, hepimizin, Bank of America’nın düzenleyicilere 
veya başka kamusal iletişimlerde verdiği veya gönderdiği 
raporlarda ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanlı ve 
anlaşılabilir açıklamayı destekleme sorumluluğumuz vardır.

Daha fazla bilgi için:

• Küresel Kayıt Yönetimi — Kurumsal Politika
• Küresel Kayıt Yönetimi Standartları
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Finansal ilişkilerimizi sorumlu şekilde yürütürüz
Kişisel finansal ilişkilerinizi sorumlu şekilde yürütmeniz  
ve iş harcamalarınızı düzen içinde tutmanız gerekir.  
Aşağıdaki alanlardaki finansal faaliyetlerinizden sorumlusunuz:

Kişisel olarak borç alma ve borç verme
Söz konusu borç, normal olarak borç verme işinde olan 
bir kuruluş ile yapılan ticari bir işlem olmadığı ve standart 
koşullarla alınmadığı sürece, potansiyel çıkar çatışmalarından 
kaçınmak için müşterilerden ve satıcılardan kişisel olarak 
borç alamaz veya onlara borç veremezsiniz. 

Ek olarak, başka çalışanlardan (aile üyeleri olmadıkları sürece) 
para borç almaya veya onlara borç vermeye izin yoktur. 
Bazen nominal değerde borç (hemen geri ödenen şekilde 
öğlen yemeği, akşam yemeği veya sosyal bir etkinlik için 
olması gibi), faiz alınmadığı sürece kabul edilebilirdir.

Daha fazla bilgi için:

• Çıkar Çatışmaları — Kurumsal Politika 
• Çalışan El Kitabı

İş harcamaları 
Finansal ve düzenleyici riskini en aza indirmek için, iş 
masraflarınızı doğru bir şekilde ve gecikmeden Kurumsal 
politika gerekliliklerine uygun şekilde bildirmeniz gerekir. 
Aynı zamanda iş kredi kartlarınızı uygun iş harcamaları 
dışında hiçbir amaç için kullanmamanız gerekir.

Şirket adına doğrudan üçüncü taraflardan iş amaçlı 
satın alma yapamazsınız veya (özellikle yetki verilmediği 
sürece) onlarla sözleşme tesis edemezsiniz, çünkü şirket 
üçüncü taraflardan elde edilen ürünler ve hizmetler için 
etkili ve uyumlu satın alma, sözleşme yapma ve ödeme 
gerçekleştirme gereklilikleri belirlemiştir. Finansal, 
düzenleyici veya itibar riski ile sonuçlanabilecek olan geç 
ödemeleri önlemek üzere tedarikçi faturalarını ödenmeleri 
için anında göndermeli ve onaylamalısınız. 

Daha fazla bilgi için:

• Çalışan Tarafından Başlatılan Masraf —  
Kurumsal Politika

• Kurumsal Masraf Standardı
• Üçüncü Taraf — Kurumsal Politika

Kişisel hesaplar ve ücretler 
Bank of America kişisel hesaplarının ve bankacılık 
hizmetlerinin (örneğin banka üzerinden verilen kişisel banka 
veya kredi kartları), Çalışan El Kitabında açıklandığı gibi, 
kötüye kullanılması yasaktır. Ek olarak, mevcut politikalar 
kapsamında size yetki verilmediği sürece işlemler (örneğin 
ücretlerin geri ödenmesi) gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca, size 
özellikle yetki verilmediği sürece, Bank of America adına 
herhangi bir işlem için kişisel ücret veya komisyon  
kabul edilmesi yasaktır.

Daha fazla bilgi için:

• Çıkar Çatışmaları — Kurumsal Politika 
• ABAC Hediyeler ve Eğlence — Kurumsal Politika
• Çalışan El Kitabı
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Her ekip arkadaşına değer veririz
Çeşitlilik ve kapsayıcılık
Çeşitlilik ve kapsayıcılığa bağlılığımız şirketimizi çalışılacak 
harika bir yer yapmaya yardımcı olur. Çalışanlarımızın 
çeşitliliği — düşünce, tarz, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet, 
toplumsal cinsiyet kimliği ve ifadesi, ulusal kökenler, ırk, 
etnisite, kültür, engellilik, din, gazi durumu ve deneyim 
bakımından — bizi daha güçlü yapar ve bu, müşterilerimize 
hizmet vermemiz, amacımızı gerçekleştirmemiz ve Sorumlu 
Büyüme elde etmemiz için temel önem taşır.

Çeşitliliğimiz aynı zamanda yeni fikirler ve bakış açıları sağlar 
ve kapsayıcılık ile birleştiği zaman, çalışanların kendilerini 
tamamen işe verebileceği, kariyerlerini geliştirebileceği ve 
işimizin Sorumlu Büyümesine katkıda bulunabileceği yenilikçi 
bir ortamla sonuçlanır. 

Kapsayıcılığı desteklemek üzere temsili durumumuz, 
gelişmeye açık iş yeri uygulamalarımız ve girişimlerimiz ile 
çeşitlilik ve kapsayıcılıkta bir lider olarak tanınmaktan onur 
duyuyoruz. 

Daha fazla bilgi için:

• Eşit İstihdam Fırsatı ve Pozitif Ayrımcılık  
— Kurumsal Politika

• Engelli Çalışanlara Yönelik Taahhüt 
• Çalışan El Kitabı
• Çeşitlilik ve kapsayıcılık Flagscape sitesi

Ayrımcılık, Taciz ve Misilleme
Bank of America’da kapsayıcı ve saygılı bir çalışma ortamını 
desteklemeye bağlıyız.

Ayrımcılık, taciz ve misilleme kabul edilemez ve şirketin 
değerlerine aykırıdır. Banka, sözlü, fiziksel, görsel, cinsel ve 
kötü davranış (zorbalık) dahil ama bunlarla sınırlı olmamak 
üzere, Taciz, Ayrımcılık ve Misillemenin Önlenmesi — 
Kurumsal Politika içerisinde açıklandığı üzere hiçbir türden 
yasa dışı ayrımcılık veya tacize müsamaha göstermez.

Bu beklentiler iş yerinde geçerlidir ve şunları içerir: gerek 
normal iş saatleri içinde gerek dışında, sponsorluğu şirket 
tarafından yapılan etkinlikler veya şirket adına iş faaliyetine 
giriştiğiniz zaman veya istihdam veya iş ile bir bağlantısı 
olan şekilde başka dış faaliyetler (örneğin ekip arkadaşları ile 
sosyal faaliyetler veya tanıma etkinlikleri) Eğlence dahil bu 
faaliyetler cinsel içerikli veya uygunsuz başka eğlencelerin 
sunulduğu kuruluşlarda gerçekleştirilmemelidir.

Ayrımcılığa veya tacize hoşgörü göstermemelisiniz ve 
yaşanan veya gözlemlenen bu gibi herhangi bir davranışı 
yöneticinize, İnsan Kaynakları/Çalışan İlişkilerine ve/veya Etik 
ve Uyum yardım hattına bildirmelisiniz.

Bildirilen yasak davranış ve/veya misilleme vakaları 
soruşturulacaktır. Soruşturmalar kapsamlı şekilde ve durum 
temelinde olanaklı olduğunca gizli bir tarzda yürütülür. Şirket 
bu politikaya dair ihlaller veya cinsel, ayrımcı ve misilleme 
yapıcı özellikte başka bir uygunsuz davranışın meydana 
geldiğini anladığı takdirde, istihdamın derhal feshedilmesine 
kadar varabilecek olan disiplin önlemleri alabilir.

Daha fazla bilgi için:

• Taciz, Ayrımcılık ve Misillemenin Önlenmesi —  
Kurumsal Politika
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İş yerinde şiddet
Bank of America, çalışanların birbirine kibar şekilde 
davrandığı ve tüm farklılıklara saygı gösterdiği ve bunları 
profesyonel şekilde, kötü eğilimli ve tehdit edici olmayan  
bir tarzda çözümlediği güvenli bir iş yeri ortamı  
oluşturmaya çalışır. 

İş yerinde şiddet yasaktır ve bunun kapsamına fiziksel şiddet 
içeren davranışlar ve tehditler girer ancak taciz ve zorbalık 
gibi kötü davranış veya hareket de kapsam dahilinde olabilir.

İş yerinde veya şirket adına iş yaparken ruhsatlı olsun veya 
olmasın silah bulundurmak yasaktır. Hepimiz kendi  
davranışımızdan ve işyerinin hem içindeki hem de dışındaki 
davranışımızın başkalarını nasıl etkileyebileceğini anlamaktan 
sorumluyuz. Uygunsuz davranışı, iş yerinde şiddet durumuna 
kadar tırmanmadan önce bildirmekten hepimiz sorumluyuz 
— bir şey görürsek bir şey söyleriz. Yardıma ihtiyacınız olursa 
lütfen İnsan Kaynakları ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için:

• İşyerinde Şiddetin Önlenmesi — Kurumsal Politika
• İşyerinde Şiddetin Önlenmesi Flagscape sitesi 
• Çalışan El Kitabı
• İnsan Kaynakları
• Güvenlik Operasyonları Analiz Kumanda Merkezi 

(SOACC)

Aile içi şiddet
Bank of America, aile içi şiddet yüzünden güçlükler yaşayan 
çalışanları destekleme konusunda kararlıdır.

Aile içi şiddet, bir partner tarafından yakın partnere karşı 
güç ve kontrol elde etmek veya bunu sürdürmek için 
kullanılan bir kötü davranış kalıbıdır. Aile içi şiddetin etkileri 
ile başa çıkmakta yardıma ihtiyaç duyan çalışanların Hayatı 
İlgilendiren Olaylar Hizmetleri Aile İçi Şiddet Destek Ekibi 
dahil İnsan Kaynakları veya Kurumsal Güvenlik ile iletişime  
geçmesi tavsiye edilir. Şirket ayrıca takip, taciz veya tehditler 
dahil aile içi şiddet davranışlarında bulunmak için şirket 
mülkleri, taşıtları, telefonları, bilgisayarlarının veya başka 
bir çalışanın yardımının kullanılmasını yasaklamaktadır. 
Çalışanlar destek için ABD Hayatı İlgilendiren Olaylar 
Hizmetleri Aile İçi Şiddet ekibi ile lifeeventsupport@bofa.
com adresinden iletişime geçebilirler.

Daha fazla bilgi için:

• İşyerinde Şiddetin Önlenmesi — Kurumsal Politika
• İşyerinde Şiddetin Önlenmesi Flagscape sitesi 
• Çalışan El Kitabı
• HR Connect üzerinde Hayatı İlgilendiren Olaylar 

Hizmetleri
• Güvenlik Operasyonları Analiz Kumanda Merkezi 

(SOACC)

İş yeri güvenliği
Dünyanın her yerindeki ekip arkadaşlarımızın güvenliği ve 
emniyetini taahhüt ediyoruz. Kendinize veya çevrenizdekilere 
karşı riskten kaçınmak için yürürlükteki yasalar, kurallar ve 
düzenlemelerin yanı sıra geçerli tüm güvenlik ve emniyet 
prosedürlerini izlemeniz gerekir. Güvenli olmayan çalışma 
koşullarını yöneticinize veya Uyum ve Faaliyet Riski 
görevlinize bildirmelisiniz.

Daha fazla bilgi için:

• Güvenlik ve Emniyet Flagscape sitesi
• Güvenlik Operasyonları Analiz Kumanda Merkezi 

(SOACC)
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İş sürekliliği
İş sürekliliği programımız tesislerin ve teknolojilerin kaybı 
ile ilgili hazırlık yapmanın yanında, müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın fiziksel güvenliğine ve emniyetine en yüksek 
önceliği vermeye odaklanmaktadır. Amaç, kritik iş işlevlerini 
ve uygulamalarını kurtararak müşterilere kesintisiz hizmet 
sağlamaktır. Ek bilgi için Flagscape üzerindeki İş sürekliliği 
bölümüne gidin.

Güvenlik ve iş sürekliliği herkesin sorumluluğudur. Şunları 
yapmak zorundasınız:

• Binanız için acil müdahale prosedürlerini bilmek.

• Kişisel iletişim bilgilerinizi Workday içinde  
güncel durumda tutmak.

• Kurtarma sırasındaki görevinizi bilmeniz için,  
bir iş kesintisi meydana gelmeden önce yöneticinizle 
konuşmak. Felaket olayları sırasında ve sonrasında 
yöneticinizle iletişim halinde olmak.

• Bölgenizi etkileyebilecek olan afetler için kişisel 
farkındalığı ve hazırlıklı olmayı sürdürmek. Afetler 
esnasında yerel makamlardan gelen talimatları izlemek.

• Temel iletişim kişisi bilgilerini her zaman hazır durumda 
bulundurmak.

• Bir iletişim kişisi olarak Acil Durum Bildirimi ve Çalışan 
İletişim Aracını (ENACT) cep telefon(lar)ınıza kaydetmek 
ve ENACT mesajlarına uygun şekilde yanıt vermek (size  
Kişi Numaranız sorulabilir).

• Can güvenliği ve emniyeti vakalarını, soygunları, bina 
güvenliği sorunlarını veya herhangi bir kuşkulu faaliyeti 
bildirmek için 24/7 güvenlik yardım hattını (SOACC) 
arayın.

Daha fazla bilgi için:

• İş Sürekliliği Yönetimi — Kurumsal Politika
• İş Sürekliliği Flagscape sitesi 
• Güvenlik Operasyonları Analiz Kumanda Merkezi 

(SOACC)
• Workday
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Kaynaklar
İlkelerde değinilen politikaların ve kaynakların alfabetik listesi için aşağıya bakın 
(erişim belirtilmiştir)

Küresel Politika Kaynağı (dahili)

Rüşvetle Mücadele Yolsuzlukla Mücadele (ABAC) — 
Kurumsal Politika

ABAC Hediyeler ve Eğlence — Kurumsal Politika

ABAC ABD Siyasi Faaliyetler — Kurumsal Politika

İş Sürekliliği Yönetimi — Kurumsal Politika

Engelli Çalışanlar için Taahhüt 
 — Kurumsal Politika 

Çalışan Bilgilerini Koruma Taahhüdü 
— Kurumsal Politika

Tazminat Yönetişimi — Kurumsal Politika

Şikayetler — Kurumsal Politika 

Uyum Eğitim Politikası

Çıkar Çatışmaları — Kurumsal Politika

Ülkeler için İhbar Politikaları: 

Avustralya İhbar Politikası

Fransa İhbar Politikası

Hindistan İhbar Politikası

İrlanda İhbar Politikası

MLIQ İhbar Politikası

Birleşik Krallık İhbar Politikası

Veri Yönetimi — Kurumsal Politika

Uyuşturucu Olmayan İş Yeri ve Alkol — Kurumsal Politika

Elektronik İletişimlerin Saklanması — Kurumsal Politika

Çalışan Tarafından Başlatılan Masraf — Kurumsal Politika

Kurumsal Masraf Standardı 

Kurumsal Dolandırıcılık Riski Yönetim Standardı

Eşit İstihdam Fırsatı ve Pozitif Ayrımcılık — Kurumsal 
Politika

Finansal Suçlar Kurumsal Politika

Küresel Sabıka Geçmişi Kontrolü — Kurumsal Politika

Küresel Uyum — Kurumsal Politika

Küresel Kayıt Yönetimi — Kurumsal Politika

Küresel Kayıt Yönetimi Standartları

Tacizin, Ayrımcılığın ve Misillemenin Önlenmesi — Kurumsal 
Politika

Bilgi Güvenliği — Kurumsal Politika

Bilgi Duvarı — Kurumsal Politika 

Sorunlar, Riskler, Kurumsal Alt Sorunlar ve Kontrol 
İyileştirmeleri — Kurumsal Politika

Dışarıdaki İş Faaliyetleri — Kurumsal Politika

Gizlilik ve Sınır Ötesi Veri Hareketi — Kurumsal Politika

Tescil ve Lisanslama — Kurumsal Politika

Üçüncü Taraf — Kurumsal Politika

Adil Olmayan, Yanıltıcı veya Suistimal İçeren Eylemler veya 
Uygulamaların Önlenmesi — Kurumsal Politika 

İşyerinde Şiddetin Önlenmesi — Kurumsal Politika
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Diğer kaynaklar
Kılavuz (dahili):

İletişimler ve sistemler:

Bank of America Medya İletişimleri 

İlkeler Posta Kutusu

Çalışan ilişkileri

HR Connect

InfoSafe

Hayatı İlgilendiren Olay Hizmetleri

Yönlendirme Yönetim Sistemi (TRMS) 

Workday

Harici web siteleri:

Yıllık Raporlar ve Vekil Beyanları 

Bank of America haber odası 

İrlanda Merkez Bankası (CBI) 

Etik ve Uyum Yardım Masası 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

Finansal Yürütme Makamı (FCA) 

Sağduyululuk Düzenleme Makamı (PRA) 

İnsan Hakları Beyanı 

ABD Dışında İhbar (AB direktifi açıklaması) 

Çevresel ve Sosyal Risk Politikası Çerçevesi 

Yatırımcı İlişkileri — Etki Oluşturma 

Bildirim 

Kurallara yönelik feragatnameler 

İcra kurulu başkanı, baş finans görevlisi, baş 
muhasebe görevlisi veya herhangi bir üst yönetici 
veya direktör için Etik İlkeler  hakkındaki herhangi bir 
muafiyeti yönetim kurulu onaylamalıdır. Şirket bu gibi 
herhangi bir muafiyeti kendi web sitesinin Yatırımcı 
İlişkileri bölümünde veya bir basın açıklaması ile 
veya geçerli yasanın, kuralın veya düzenlemenin 
gerektirdiği başka bir resmi başvuru ile hemen 
açıklayacaktır.

Daha fazla bilgi için:

• Yatırımcı İlişkileri — Etik İlkeler

Bank of America Menkul Kıymetlerinin Ticaretini Yaparken 

Ek Rehberlik

Uyumlu Saklama Çözümü ile Uygulamalar

Davranış Riski Yönetim Programı

Veri Koruma Bildirimleri (DPNler)

Elektronik İletişimler Kılavuzu

2022 Bank of America Çalışan El Kitabı

2022 Risk Çerçevesi

Flagscape siteleri (dahili):

Rüşvetle Mücadele Yolsuzlukla Mücadele 

İş sürekliliği

Birincil istihdam dışındaki iş çıkarları

Çıkar Çatışmaları

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim

Finansal suçlar

Küresel Kayıt Yönetimi

Küresel Düzenleyici İlişkileri

Bilgi Güvenliği

Fikri sermaye ve mülkiyet, maddi olmayan kıymetler 

Haber odası 

Gizlilik ve sınır ötesi veri hareketi 

Risk Yönetimi

Güvenlik ve Emniyet

Bank of America’da sosyal medya

Tedarikçi İlkeleri 

Ek olarak, lütfen İspanyolca ve Portekizce versiyonların 

da ana BAC.com Tedarikçi Yönetim sayfamızda mevcut 

olduğunu unutmayın.

Üçüncü Taraf Programı
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